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МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ  
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СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Стаття  розкриває  сутність  основних  сучасних  теорій  визначення  економічної  безпеки  підприємств. 

Перераховуються  відомі  підходи  до  визначення  економічної  безпеки,  визначаються  питання,  які  вони  не 
охоплюють.  Запропоновано  методичний  підхід  до  оцінювання  рівня  економічної  безпеки  з  використанням 
соціальної складової безпеки підприємства.  

Ключові  слова:  економічна  безпека,  соціальна  складова  економічної  безпеки,  соціальний  потенціал 
підприємства. 

 
O.O. KOVAL  

Cherkasy Department of "European University" 
 

THE SOCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY 
 
Abstract   The  article  reveals  the  core  of  the main  theories  of modern  definition  of  economic  security. Known  approaches  to 

determining the economic security are enumerated,  issues are determined that approaches do not cover. The author summarized existing 
approaches to defining economic security in three groups. 

The methodical approach to the evaluation of economic security using social component security is proposed. Is proved, that all 
existing approaches to determining the economic security without the social component of economic security may be invalid. 

The necessity of further development of the theoretical aspects of the social dimension of economic security is justified. The effect 
of the application of the social dimension of economic security as the company and society is defined. 

Keywords: economic security, the social component of economic security, social potential of the company. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні перед більшістю підприємств стоїть гостра проблема створення і 

використання системи оцінювання і забезпечення своєї економічної безпеки. Така проблема є досить новою 
як для країни, так і для вітчизняної економічної науки. Завдання щодо всебічного розгляду цієї теми і 
розроблення практичних рекомендацій із забезпечення економічної безпеки підприємств стоїть перед 
дослідниками в галузі економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, у висвітлення проблем, пов’язаних із стійкістю 
економічного розвитку, й економічною безпекою підприємства зокрема, вагомий внесок здійснено 
провідними зарубіжними і вітчизняними науковцями, серед яких М. Альберт, О.М. Бандурка, В.Є. Духов, 
І.А. Ігнатьєва, М.М. Мартиненко, М.Х. Мескон, К.Я. Петрова, Н.О. Подлужна, Л.І. Федулова, Ф. Хедоури, 
І.М. Червяков, З.Є. Шершньова й інші.  

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до визначення економічної безпеки підприємства та 
обґрунтування і визначення соціальної складової економічної безпеки підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Такі науковці, як А.В. Козаченко, В.П. Пономарева й А.Н. Ляшенко 
вважають, що підприємство знаходиться в зоні економічної безпеки, якщо його виробничо-господарська 
діяльність є прибутковою [2, с. 150]. Такий підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства 
заснований на тому, що джерелом забезпечення економічної безпеки підприємства є прибуток, одержаний у 
результаті взаємодії підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища. Методи аналізу прибутку та 
похідних показників від нього широко описані в економічній літературі. 

Бальну оцінку рівня безпеки пропонують використовувати такі науковці, як Ф. Євдокімов, О. 
Мізіна, О. Бородіна, для здійснення експрес-оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Основою 
такого підходу є розрахунок граничних значень показників і складання їх рейтингу. 

За узагальненням автора можна виділити наступні підходи до виміру економічної безпеки 
підприємства: 

- засновані на використанні показника прибутку та похідних від нього; 
- заснований на використанні рейтингового оцінювання; 
- заснований на діагностиці можливого банкрутства. 
Події останніх років показують, що на даний час для підприємства важливим є досягнення 

соціальних результатів та відсутність соціальної напруги. Якщо на підприємстві не забезпечуються певні 
соціальні результати, то всі вищеперераховані методи можуть виявитися недійсними. При чому виникнення 
соціальної напруги на підприємстві не діагностується вище перерахованими методами. Тому можна 
запропонувати соціальну складову економічної безпеки підприємства. 

За кордоном ідея соціальної відповідальності бізнесу народилася півстоліття тому, коли в країнах з 
розвинутою ринковою економікою збільшився середній клас. У середині 1970-х рр. виникло визначення так 
званої корпоративної соціальної відповідальності. Проблематика корпоративної соціальної відповідальності 
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привертає увагу багатьох представників фінансової науки. Серед визначних вітчизняних науковців треба 
відзначити О.Д. Василика, М.І. Долішного, В.М. Гейця, В.Л. Осецького, А.А. Чухна, С.І. Юрія. Проте, 
незважаючи на значні досягнення у вирішенні теоретико-методологічних питань соціальної відповідальності 
бізнесу, ціла низка питань, пов'язаних безпосередньо з механізмом мотивації соціальної відповідальності 
бізнесу, залишаються недостатньо дослідженими і тому потребують додаткового вивчення. 

Участь у соціальних ініціативах також дає змогу збільшити вартість акцій компаній, забезпечує 
здатність додатково залучити нових інвесторів. Окрім того, соціально активні корпорації менш вразливі до 
екологічних та моральних ризиків. 

Соціальні позитивні результати для бізнесу – це отримання передусім зацікавлених працівників, 
наявність довготермінових планів та зобов'язань, сильні та надійні партнерства. Позитивний соціальний 
корпоративний імідж впливає на купівельні рішення споживачів, просування товарів та послуг, 
престижність самої корпорації. 

Слід відмітити, що задача формування соціальної складової, яка формує економічну безпеку 
підприємства на даний час розв`язано не повністю. Автором запропоновано поняття соціального потенціалу 
підприємства, який може забезпечувати соціальну складову економічної безпеки підприємства.  

 Питання визначення та формування соціального потенціалу висвітлювали такі українські вчені як 
Полякова Е.І. Степанова І.С. [3]. Так, наприклад, Полякова Е.І. прямо пов`язувала економічну безпеку 
підприємства з соціальним потенціалом. У розвиток оцінки соціального потенціалу внесли вклад російські 
вчені: Уткін Е.А., Іванов В.Н., Скляр Е.Н., Зверкович І.О. [4]. 

За визначенням Полякової Е.І. [3, с.15–20] соціальний потенціал підприємства – це рівень цивільної 
свідомості і соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, 
інтереси, потреби і запити в сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини. Це саме визначення дає 
Федонін О. С. в праці «Потенціал підприємства: формування та оцінка». 

 

 
Рис. 1. Структура соціального потенціалу підприємства (розробка автора) 

 
На відміну від українських вчених, російські вчені Скляр Е.Н., Зверкович И.О. наводять більш 

предметне визначення: «соціальний потенціал промислового підприємства складається з двох 
взаємопов’язаних компонентів: адміністративного (умови формування і розвитку соціального потенціалу) і 
особистісного (інтелектуальний, адаптаційний, фізичний та інші потенціали працівника)» [4]. Але ці 
визначення ставлять на перше місце поняття, які досить складно виміряти, тим більше спланувати (ціннісні 
орієнтації, інтереси, потреби і запити в сфері праці) та не враховують ресурси, якими будуть задовольнятися 
ці соціальні потреби. На думку автора, та з урахування вищевикладеного, структура соціального потенціалу є 
трирівневою і складається з таких компонентів: 
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- особистісний компонент (види особистих потенціалів робітника); 
- компонент формування персоналу (компонент, який забезпечує мотивацію та компетенцію 

працівника та відтворення здатності працівника до праці); 
- організаційний компонент (компонент, який забезпечує умови праці працівника в масштабах 

підприємства). 
Об’єктивна оцінка складових соціального потенціалу зараз наражається на істотні труднощі, 

пов’язані з відсутністю науково обґрунтованої і загально визнаної методики визначення її рівня. Вочевидь, 
таке явище зумовлене не лише браком уваги відповідних галузей науки до розв’язання цієї вкрай актуальної 
проблеми, але й надзвичайною складністю самих соціальних процесів.  

Поєднання всіх трьох компонентів складає уточнену структуру соціального потенціалу 
підприємства на рис. 1. 

Застосування в плануванні діяльності підприємства трирівневої структури соціального потенціалу 
дозволить упорядкувати засоби відтворення персоналу підприємства в єдине ціле та значно посилить 
економічну безпеку підприємства. 

Формування визначення соціального потенціалу та його складових має методичне значення, а саме: 
- вперше складові соціального потенціалу, які відповідають за економічну безпеку підприємства 

будуть чітко визначенні та класифіковані; 
- об`єднання складових в певний вид потенціалу дозволить комплексно вирішувати задачу їх 

планування та застосовувати системний метод планування;  
- об`єднання складових в певний вид потенціалу дозволить застосовувати в плануванні 

економіко-математичні методи моделювання та оптимізації; 
Застосування соціального потенціалу в забезпеченні соціальної складової економічної безпеки може 

відбуватися за стандартною схемою, яка відображена в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Застосування показника соціального потенціалу  

для забезпечення соціальної складової економічної безпеки 
Значення показника соціального потенціалу 

N1 N2 N3 
Показник соціального 

потенціалу 
підприємства 

Низьке значення, 
яке вимагає 

збільшення складової 
економічної безпеки 

Середнє значення 
складової, яке достатнє 

для нормального 
існування та безпеки 

підприємства 

Високе значення, яке 
забезпечує ефективну 
роботу підприємства 

 

 
Застосування показника соціального потенціалу в забезпеченні економічної безпеки підприємства 

потребує формування його оціночного апарату. На даний час такий апарт не є уточненим. Існуючі 
показники соціального розвитку підприємства не дають уявлення про стан в цілому та значення показника 
соціального потенціалу.  

Зростання соціальної складової економічної безпеки підприємства впливає і на підприємство, і на 
суспільство. Так, вигодами, які отримує підприємство від забезпечення соціальної складової економічної 
безпеки, є наступні:  

- забезпечення суспільної репутації організації; 
- зростання довіри населення до діяльності компанії, її товарів та послуг;  
- підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на підприємстві, забезпечення 

лояльності персоналу; 
- можливість формування безпечного середовища діяльності та розвитку компанії завдяки 

власній корпоративній політиці; 
- відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти; 
- можливість формування партнерських відносин із владними структурами, громадськістю та 

засобами масової інформації. 
Висновки. В статті обґрунтована та визначена соціальна складова економічної безпеки 

підприємства, яку забезпечує соціальний потенціал підприємства. 
Визначена структура складових соціального потенціалу має наступні властивості:  
- для оптимізації планування елементів даної структури можна застосовувати економіко-

математичні методи планування; 
- в подальшому в роботі для оцінки соціальної складової можна застосувати методику 

рейтингового оцінювання; 
- для удосконалення процесу планування за цією структурою можна застосувати інформаційні 

технології. 
На даний час розвиток підприємства та його економічна безпека не зводиться до вирішення лише 

певних виробничих завдань, а він повинен все більше бути пов`язаний з активною участю в реалізації 
соціальних, економічних, комерційних та управлінських завдань. З огляду на це, стратегічним завданням 
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планування соціальної складової економічної безпеки підприємства можна вважати підготовку працівника, 
який зацікавлений в якості продукту, економії ресурсів підприємства та в зниженні собівартості продукції.  
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ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МОНІТОРИНГ» 

 
В  роботі  проведено  дослідження  існуючих  наукових  підходів  до  трактування  сутності  поняття 

моніторинг,  надано  об'єктивний  аналіз  наявних тлумачень  даної  економічної  категорії  й  запропоновано  власне 
визначення та теоретичне обґрунтування інтерпретації поняття моніторингу діяльності підприємства.  

Ключові  слова:  моніторинг,  діагностика,  моніторинг  діяльності  підприємства,  концепції  моніторингу, 
управлінські рішення. 
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THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT «MONITORING» 
 
Abstract    In  this work  the existing  scientific approaches  to  the  interpretation of  the essence of  the  concept «monitoring» are 

researched,  an  objective  analysis  of  existing  interpretations  of  the  economic  categories  is  presented  and  a  personal  definition  and 
interpretation  of  the  theoretical  foundation  of  the  concept  of  enterprise  monitoring  is  offered.  Researching  of  the  existing  scientific 
approaches to the interpretation of the term "monitoring" and comparing of the semantic fullness of each of the existing concepts made it 
possible  to  follow a  certain  evolution  in  the  interpretation  of  the  economic  category, which gained a wider meaning, passing phases  of 
improving from monitoring of the object of study and recording of deviations from specified parameters to a specific part of management 
activities which mean getting information about the status of any business processes and phenomena, estimating of expected changes and a 
prediction and  identify of certain economic  trends  for policy management and prioritization,  for decisionmaking on  the most  important 
directions of development and achieving of strategic and tactical business objectives. 

Keywords: monitoring, diagnostics, the enterprise monitoring, the concept of monitoring, management decisions. 
 
Постановка проблеми. Посилення глобальної конкуренції як стимулу до незмінного 

вдосконалення тактики і стратегії управління підприємствами потребує впровадження новітніх інноваційних 
інструментів управлінсько-економічної політики, що значно підвищує значимість моніторингу 
господарської діяльності підприємств. 

Існуючі методики діагностики економічних змін на підприємстві не в повній мірі задовольняють 
вимоги часу, оскільки, як правило, не містять способів інтерпретації одержуваних результатів досліджень. 
Недостатнє теоретичне вивчення і висока значимість питань моніторингу господарської діяльності 
підприємств обумовлює важливість і актуальність проведення досліджень з даної проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними та методологічним аспектам моніторингу 
діяльності підприємств присвячено багато наукових досліджень закордонних і вітчизняних економістів: О. І. 
Амоша, Є. Антосенкова, І. А. Бланка, Дж. Блека, А. Бравермана, А. Е. Волосович, С. Г. Дзюби, П. В. 
Журавльова, Дж. М. Іванцевича, В. М. Колпакова, О. Є. Кузьміна, Л. Г. Ліпич, А. А. Лобанова, Г. М. 
Михмель, О. М. Марченко, І. П. Мойсеєнко, Г. В.Осипов, В. Д. Пагрушева, Ф. Ю. Поклонського, М. Г. Рака, 
Д. С. Синка, Г. М. Скударя, А. А. Томпсона, В.С. Шекшня та інших. Наукові праці цих вчених присвячені 
різним аспектам та сферам застосування моніторингу, а також розробці методичного інструментарію 
моніторингу діяльності підприємств. Вагомий внесок у розвиток систем моніторингу та економічної 
діагностики в економіці загалом здійснили вітчизняні науковці: Є. Арєф’єва, А. Воронкова, Т. Загорна, О. 
Коляда, Л. Костирко, Р. Лепа, В. Савчук, О. Соколова, Є. Павлюк, І. Чуліпа, Г. Швиданенко. Можна 
виділити окремі праці В. Галіцина, А. Когута, В. Комарова, Н. Кравченко, І. Кузнецової, В. Маркова, М. 
Пугачової, В. Савчук, Г. Черкащина, А. Шевякова, в яких вирішуються питання концептуальних засад та 
організації моніторингу.  

Незважаючи на вагомий обсяг теоретичних напрацювань, у науковому світі до сьогодні не 
сформульований єдиний підхід до трактування такого поняття, як моніторинг діяльності підприємств. Тому, 
є необхідність в подальших дослідженнях, оскільки дана проблематика потребує доопрацювання та 
конкретизації. 

Мета статті. Дослідження вже існуючих напрацювань щодо трактування сутності терміну 
«моніторинг», аналізування наявних тлумачень даної економічної категорії, характеристика сучасних 
концепцій моніторингу та теоретичне обґрунтування власної інтерпретації поняття моніторингу діяльності 
підприємства. 

Виклад основного  матеріалу. Поняття моніторингу не нове в економічній теорії та господарській 
практиці й прийшло в дані сфери з екологічних наук. Термін «моніторинг» іншомовного походження 
(аналог в англійській мові – monitoring, в німецькій лексиці – Monitoring). Щодо етимології цього поняття, 
то воно утворене від латинського monitor – «той, що контролює, попереджає» [1, с. 475]. Незважаючи на 
поширеність терміну «моніторинг», у науковій літературі відсутнє однозначне й чітке його трактування. 
Звернемося до тлумачних словників. Так, згідно канонічного визначення, поданого в економічній 
енциклопедії за редакцією С. В. Мочерного, під поняттям «моніторингу навколишнього середовища» 
розуміється «система спостереження  та контролю за станом природних та антропотехногенних комплексів, 
об'єктів та явищ, рівнем забруднення навколишнього середовища та деградації екологічних процесів, які 
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відбуваються в ньому, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів і охорони 
навколишнього середовища, запобігання критичним та кризовим ситуаціям» [1, с. 475]. 

Використання моніторингу в екології, соціології, медицині, психології досить докладно описано у 
вітчизняній та зарубіжній літературі. Численні системи та види моніторингу володіють деякими загальними 
характеристиками, що дає можливість говорити про нього як про цілісний самостійний науково-практичний 
феномен. Розходження в розумінні його сутності, а також цілях і засобах здійснення, відбивають специфіку і 
рівень розробленості проблем у кожній з областей застосування. В останні роки спостерігається тенденція 
тлумачення моніторингу з виходом за межі вузької екологічної тематики.  

Перейдемо від загального, міждисциплінарного тлумачення поняття «моніторинг» до його 
визначення в економічних науках. Раніше в економіці найчастіше вживались такі поняття, як 
«спостереження», «діагностика», «дослідження», «аналізування»,«оцінка». Усі ці терміни тепер акумулює 
поняття «моніторинг», яке має узагальнююче значення. Стосовно надання переваги терміну «моніторинг» 
перед зазначеними вище вітчизняними, близькими за змістом, термінами, слід відзначити, що кожне з цих 
понять відображає певний аспект моніторингу і лише у сукупності із зазначеними вище термінами («аналіз», 
«спостереження», «оцінка» і т. ін.) зможуть відобразити повний зміст процесів, що позначаються в останній 
час поняттям «моніторинг». Якщо дотримуватися таких принципів економічної науки, як лаконічність, 
однозначність, економія термінів, то застосування категорії «моніторинг» містить великі можливості щодо 
придання лаконічності економічним дефініціям формулювання під час описання економічних процесів у 
сфері організаційно-управлінських відносин фінансово-господарського характеру.  

Досліджуючи існуючі в економічній теорії та практиці підходи до тлумачення терміну 
«моніторинг», було з'ясовано, що тут теж одностайності серед науковців не має. Одні автори пов'язують це 

поняття з чисто технічними характеристиками, інші – з функцією управління, треті – прив'язують до 
конкретного об'єкту управління. Так, моніторинг розглядають як складову діагностики, економічного 
аналізу, контролю, системи інформаційного забезпечення, системи ухвалення управлінських рішень. 
Наприклад, Л. М. Алексеєнком, В. М. Олексієнком та А. І. Юркевичем моніторинг трактується, як «нагляд 
(спостереження, стеження) за виробничою і фінансовою  діяльністю підприємства" [2, с. 128]. А в С. М. 
Гончарова та Н. Б. Кушнір подається наступне трактування: «моніторинг – складова управління 
економічними об’єктами, що полягає в системному аналізі їхньої діяльності, вивчені стану справ» [3, с. 188]. 
Аналіз наукових робіт щодо сутності економічного моніторингу дозволяє стверджувати, що поширеним є 
ототожнення моніторингу з контролем, натомість, інші науковці доводять, що моніторинг відрізняється від 
контролю за об'єктами, складом операцій та роллю в процесі управління [4, с. 44–46]. У переважній 
більшості досліджених публікацій моніторинг розглядається не тільки як інструмент, метою якого є 
широкоформатний спектр інформації, а й як діяльність, націлена на вдосконалення процесу управління 
підприємством. Результати проведеного дослідження сучасних підходів до трактування сутності поняття 
моніторинг систематизовано в таблицю 1. 

Проаналізувавши розглянуті в таблиці визначення моніторингу, можна простежити певну 
закономірність в побудові самого трактуванні, яке умовно можна розкласти на декілька складових, що 
визначають ключові змістовні елементи цього поняття. Так, перші дві складові розкривають загальні риси 
концепції моніторингу, зокрема, спосіб його організації, основні функції; наступні дві визначають його 
об'єкт, предмет і цільове призначення (саме в їх уточненні полягає специфікація моніторингу відповідно до 
предметної сфери й мети здійснення), остання складова – загальні риси методики проведення такого виду 
діяльності. Якщо науковці мають дещо спільне в трактування сутності поняття моніторингу як процесу 
спостереження, оцінки чи аналізу за будь-якими господарськими процесами чи явищами, то стосовно 
розуміння ролі та значення моніторингу в системі управління підприємством виявляються суттєві 
розбіжності. Крім цього, існують суперечності щодо способів та засобів моніторингу, його спрямування, 
параметрів здійснення, часового діапазону.  

Отже, узагальнюючи проведений аналіз наукових доробок по даній проблематиці, маємо 
можливість сформулювати декілька підходів до трактування самого терміну «моніторинг» і відповідно, на 
цій основі, виділити кілька концепцій побудови системи моніторингу економічних процесів на підприємстві 
(рис.1).  

Згідно з першою концепцією моніторинг трактується як процес спостереження, збору та обробки 
даних про стан досліджуваного процесу, явища для попередження небажаних відхилень від заданих, 
запланованих параметрів. Такий варіант у сучасних практичних економічних дослідженнях 
використовується рідко, через слабку інформативність та аналітичну цінність. Проте він традиційно 
представлений у більшості економічних і фінансових словників. 

Друга концепція, умовно можемо назвати її  інструментальною, полягає в тому, що моніторинг 
характеризується за типами засобів і методів, які використовуються. Такий варіант трапляється переважно в 
комбінації з першою концепцією та використовується в більшості сучасних наукових праць.  

Наступна концепція має певну цільову направленість, згідно з якою моніторинг визначається як 
проблемно-орієнтована система, що перекриває певну сферу інформаційних потреб економіста-дослідника 
або практика і базується на формуванні системи кількісних і якісних показників, діагностиці їх стану та 
створенні необхідної статистичної бази. 
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Таблиця 1 
Визначення економічної категорії «моніторинг» вітчизняними та зарубіжними вченими 

№ 
п/п 

Дослідники Визначення категорії «моніторинг» 

1. 
Алексеєнко Л. М., 
Олексієнко В. М., 
Юркевич А. І. 

Моніторинг – нагляд (спостереження, стеження) за виробничою і 
фінансовою  діяльністю підприємства [2, с. 128]. 

2. 
Мойсеєнко І.П. 
Марченко О.М. 

Моніторинг – це аналіз та оцінка фінансового та економічного стану 
підприємства на основі даних фінансового та управлінського обліку [5, 
с.116]. 

3. Ліпич Л. Г. 

Моніторинг – це управлінський інструмент, який забезпечує зворотній 
зв'язок в управлінні, виявляючи сильні і слабкі сторони в управлінні 
підприємством, і пошук невикористаних резервів для залучення їх у 
виробничо-господарський і фінансовий процес підприємства [6, с. 169] 

4. 
Кузьмін О.Є., 
Чуліпа І.Д. 

Моніторинг можна охарактеризувати як оперативний збір інформації 
про складні явища і процеси, що описуються невеликою кількістю 
ключових, особливо важливих показників, з ціллю оперативної 
діагностики стану підприємств в динаміці [7, с. 93; 8].  

5. Божанова О.В. 
Моніторинг – це система безперервного спостереження за процесами 
розвитку підприємства, з метою своєчасного прийняття управлінських 
рішень для запобігання ризику неплатоспроможності [9, с. 226]. 

6. Цопа Н.В. 

Моніторинг – це систематичне спостереження за об'єктами, явищами, 
процесами дослідження, систематизація отриманих даних для 
подальшого аналізу, діагностики, виявлення тенденції розвитку та 
прогнозування з метою ухвалення управлінських рішень [10]. 

7. Андрієнко В.М. 

Під моніторингом слід розуміти систему спостережень, оцінки якості 
управління фінансово-господарською діяльністю підприємства за 
певний період часу, а також визначення майбутнього стану фінансово-
господарської діяльності на основі ухвалення ефективних управлінських 
рішень [11, с. 7]. 

8. Орєхов А.М. 

 Моніторинг – це особливий тип економічного дослідження, який 
передбачає систематичне спостереження за будь-якими господарськими 
процесами та явищами, оцінку передбачуваних змін, а також прогноз і 
виявлення тих чи інших економічних тенденцій [12]. 

9. 
Гончаров С.М. 
Кушнір Н.Б. 

Моніторинг – це складова управління економічними об’єктами, що 
полягає в системному аналізі їхньої діяльності, вивчені стану справ [3, с. 
188]. 

10. Берідзе Т.М. 

Моніторинг трактується як регулярні, що виконуються за заданою 
програмою, спостереження оточуючого підприємство ринкового 
середовища, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів в середині 
підприємства, його виробничих, інформаційних та управлінських 
процесів, що дозволяє визначити їх стан, а також зміни, які відбуваються 
у об'єктах спостереження під впливом підприємницької діяльності 
конкретної структури [13, с. 132]. 

11. Селиверстов В.Е. 

Моніторинг – це інформаційно-аналітична база, специфічно 
організована і постійно діюча система необхідної статистичної звітності, 
збору та аналізу статистичної інформації, проведення додаткових 
аналітичних обстежень та оцінки (діагностики) стану, тенденцій 
розвитку ситуацій та конкретних проблем, яка є надійною та 
об'єктивною основою для вироблення політики регулювання та 
визначення пріоритетів, для прийняття рішень щодо найважливіших 
напрямків розвитку [14, с. 8]. 

 
Четверта концепція визначає моніторинг, як особливий вид управлінської діяльності, який 

передбачає  певне перегрупування традиційних інформаційно-управлінських функцій, що об'єднують 
елементи статистики, обліку, аналізу та прогнозування, її деякі науковці називають ще інтеграційною [15]. 
Ця концепції нині набуває особливого значення, бо дає змогу створити умови для методологічного розвитку 
моніторингу і розв'язання актуальних завдань сфери управління суб'єктами підприємницької діяльності. В 
дечому подібні підходи до характеристики концепцій моніторингу економічних процесів присутній в 
дослідженнях В. Л. Плескача та А. М. Орєхова, однак вони стосуються скоріше моніторингу на 
регіональному рівні [12, 15]. Але в той же час, кожен з наведених підходів по-своєму аргументований і 
правильний. 
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1. Моніторинг як  
безперервне  
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процесу 
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система  
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Формування 
системи кількісних і 
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Послідовна та 
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реалізація операцій 
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рішень 

Спостереження  
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діяльності, 
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тенденцій 

 
Рис. 1. Характеристика сучасних концепцій моніторингу економічних процесів на підприємстві 

 
Проаналізувавши існуючі підходи до тлумачення поняття «моніторинг» та порівнявши змістову 

наповненість кожної зі сформованих концепцій, можна простежити певну еволюцію в трактуванні даної 
економічної категорії. Це поняття набуло тепер більш ширшого значення, пройшовши етапи вдосконалення 
від суто спостереження за об'єктом дослідження та фіксування відхилень від заданих параметрів до 
специфічної складової управлінської діяльності. І полягає така діяльність в безперервному інформуванні про 
стан будь-яких господарських процесів та явищ, оцінці передбачуваних змін, а також в прогнозуванні й 
виявленні тих чи інших економічних тенденцій, для вироблення політики регулювання та визначення 
пріоритетів, для прийняття рішень щодо найважливіших напрямків розвитку, досягнення стратегічних і 
тактичних цілей підприємства.  
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Схематично еволюційний процес сучасного трактування даного поняття відображено на рисунку 2. 
 

Складова 
управління  

економічними  
об’єктами,  
що полягає  

в системному  
аналізі 

 їхньої діяльності 
 

Управлінський інструмент,  
                                                           що полягає в оперативному  

відстеженні показників  
діяльності підприємства, їх  

 оцінюванні, та забезпечення  
необхідною інформацією  
процес прийняття рішення 

Формування
системи кількісних  

та якісних  
показників, 
діагностика  

їх стану 

Спостереження за 
процесом діяль-
ності, виявлення 

тенденцій 

 
Рис. 2. Еволюція в тлумаченні поняття «моніторинг» 

 
Таким чином, на основі ґрунтовного критичного аналізу наявних підходів до трактування терміну 

«моніторинг», опираючись на те, що тлумачення даного поняття повинно закономірно випливати з його 
змісту, який в свою чергу включає обґрунтування насамперед його мети, об'єкта, предмету й функцій, а всі 
складові поняття взаємопов'язані та взаємообумовлені, їхня об'єктивність і обґрунтованість є принциповою 
умовою забезпеченню об'єктивності, достовірності й результативності моніторингової діяльності, 
пропонується власне визначення досліджуваної категорії. Отже, моніторинг підприємства – це специфічний 
вид стратегічно орієнтованого управління діяльністю підприємства, що ґрунтується на постійному 
спостереженні та діагностиці господарських процесів та явищ, систематизації отриманих даних в 
інформаційну базу для подальшої оцінки та аналізу тенденцій змін економічних показників, і на цій основі 
прогнозування можливих ризиків та корегування стратегії розвитку підприємства.  

Таким чином, на відміну від розглянутих вище інтерпретацій поняття моніторингу діяльності 
підприємства, акцентуємо увагу не лише на відслідковуванні фінансово-господарських процесів та 
виявленні негативних тенденцій розвитку економічної ситуації (тобто це не лише на діагностика), а й 
звертаємо увагу на те, що система моніторингу підприємства повинна забезпечити передбачення 
(прогнозування) загроз, фінансових та інвестиційних ризиків в процесі прийняття управлінських рішень та 
забезпечити можливість досягнення кінцевої мети моніторингу – підвищення рівня фінансово-економічної 
стабільності підприємства. У даному випадку, моніторинг виступає як цілісна система інформаційної 
підтримки управління за допомогою спостережень, аналізу, прогнозування та виявлення тенденцій динаміки 
показників ефективності з метою підвищення результативності економічної діяльності підприємства. 
Об’єкти моніторингу, напрямки дослідження, індикатори, що дозволяють оцінити стан об'єктів, так само як і 
значення їх оптимального стану, визначаються на початковому етапі управління, а сам моніторинг є 
складовою частиною управлінської діяльності.  

Висновки. В країнах з розвиненою ринковою економікою моніторингу, як системі стратегічно 
орієнтованого управління діяльністю підприємств, відводиться одне з провідних місць. В практиці 
господарської діяльності вітчизняних підприємств застосування дієвого механізму моніторингу економічних 
процесів знаходиться на стадії розробки. А сучасні реалії, які характеризуються вкрай напруженою 
політичною обстановкою в країні, нестабільністю фінансових явищ і процесів, наявністю численних і 
різноманітних неоднорідностей і диспропорцій в економіці, динамічністю змін та високим рівнем 
конкурентної боротьби в середовищі функціонування підприємства, потребують постійної уваги та 
швидкого реагування з боку керівництва господарюючим суб'єктом шляхом прийняття якісних 
управлінських рішень. В свою чергу, ефективне управління вимагає комплексної об'єктивної інформаційної 
підтримки, яку може забезпечити лише регулярний, системний постійно діючий налагоджений процес 
моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким чином, загальною фундаментальною 
проблемою сьогодення є створення науково-обґрунтованого механізму моніторингу діяльності підприємств 
на базі новітніх інформаційних технологій. 

На основі проведеного аналізу сучасних підходів до трактування поняття «моніторинг» 
узагальнимо, що одностайності в тлумаченні цього терміну серед дослідників немає. Одні науковці 
вважають, що під моніторингом слід розуміти виконання двох взаємопов'язаних функцій – спостереження й 
попередження, націлених на фіксацію негативних наслідків господарських дій, однак, на нашу думку, такий 
підхід має низький прогностичний потенціал. Інші дослідники під моніторингом діяльності розуміють 
спеціально організоване систематичне спостереження за об'єктами, явищами, процесами дослідження, 
систематизацію отриманих даних для подальшого аналізу, діагностики, виявлення тенденції розвитку та 
прогнозування з метою ухвалення управлінських рішень, а системність моніторингу означає, що він є 
інформаційним процесом, який постійно діє. 

Виходячи з цього, моніторинг економічно-господарської діяльності підприємства нами 
інтерпретується з точки зору доданої цінності інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 
стратегічного управління господарюючим суб'єктом, як діючий метод своєчасного реагування на проблеми, 
що виникають в процесі реалізації функцій управління промислово-виробничими структурами, необхідний 
для ефективного досягнення цілей функціонування і розвитку суб'єкта господарювання.  
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Тому подальші дослідження в напрямку розробки методології проведення моніторингу діяльності 
підприємства повинні базуватися на міждисциплінарному узгодженому підході високопрофесійних фахівців 
з формування управлінських концепцій, макроекономічного регулювання економічних систем, фінансових 
аналітиків, спеціалістів з інформаційних технологій, з використанням різних інструментів споріднених з 
внутрішньовиробничим (управлінським) обліком та аналізом. 
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УДК 338.24 
Н.І. ГАВЛОВСЬКА, Є.М. РУДНІЧЕНКО 

Хмельницький національний університет 
 
ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ІГОР 

 
У  статті  проаналізовано  специфіку  стратегічної  взаємодії  суб’єктів  господарювання  та  суб’єктів 

зовнішнього  впливу.  Окреслено  підходи  до  застосування  інструментарію  моделювання  взаємодії  держави  та 
суб’єктів  господарської  діяльності.  Наведено  обґрунтування  актуальності  застосування  теорії  ігор  з  метою 
узгодження  інтересів  суб’єктів  взаємодії  під  час  формування  системи  економічної  безпеки  суб’єктів 
господарювання.  Визначено  антагоністичну  природу  такої  взаємодії  та  запропоновано  застосовувати 
відповідний математичний інструментарій для узгодження інтересів сторін. 

Ключові слова: управлінські рішення, стратегія, економічна безпека, теорія ігор. 
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ACCEPTANCE OF STRATEGIC ADMINISTRATIVE DECISIONS IS IN RELATION TO FORMING OF THE 

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE WITH APPLICATION OF MATHEMATICAL VEHICLE 
OF GAME THEORY 

 
In the article the specificity of strategic cooperation of business entities and external influence are analyzed. The approaches to 

instrumentation of modelling of  cooperation of  state and business  entity are defined. The  foundation of  significance of  the game  theory 
application  for  the  purpose  of  accommodation  of  business  interests  of  cooperation  under  the  formation  of  economic  security  system  of  
business entities  is  introduced. The antagonistic nature of such cooperation  is determined and appropriate mathematical  instrumentation 
for accommodation of business interests is proposed.  

Key words: management decisions, strategy, economic security, game theory. 
 
Вступ. В сучасних умовах активізації кризових явищ і процесів перед керівництвом більшості 

підприємств постає актуальне питання формування системи економічної безпеки, що потребує розробки та 
реалізації відповідних стратегічних управлінських рішень. Такі рішення повинні ґрунтуватися не лише на 
експертних оцінках та ретроспективному аналізі ситуацій, що вже відбулися. На сьогодні в управлінні 
активно використовується відповідний математичний апарат, який дозволяє моделювати та прогнозувати не 
тільки оптимальні варіанти управлінських рішень, але і їх результати. При вирішенні задач стратегічного 
управління підприємством часто спостерігаються протиріччя у інтересах не тільки суб’єктів зовнішнього 
середовища і суб’єктів господарювання, а й лобіювання власних інтересів окремих зацікавлених осіб 
безпосередньо на підприємстві, що призводить до виникнення конфліктів та ризиків неоптимального 
управління. Такий конфлікт інтересів часто має антагоністичну природу і стратегічну направленість, тому 
для вирішення окреслених задач все частіше застосовують математичний апарат теорії ігор. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про суттєву зацікавленість менеджменту 
підприємств у використані сучасного інструментарію прийняття стратегічних управлінських рішень з метою 
формування системи економічної безпеки, що підкреслюється у працях відомих науковців [1–6, 8, 11]. 

Метою статті є вибір оптимального інструментарію погодження інтересів та прийняття стратегічних 
рішень суб’єктами господарювання у контексті формування ними системи економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. При здійсненні аналізу впливу основних факторів на ведення бізнесу 
в Україні, необхідно зазначити, що найбільш суттєвий вплив здійснюють суб’єкти зовнішнього середовища, 
оскільки найчастіше вони офіційно вилучають частину доходу підприємства (за допомогою суб’єктів 
реалізації фіскальної функції держави), або неофіційно створюють умови до формування нестатутних 
відносин між бізнесом та дозвільними органами. Саме тому у прогнозах економічних настроїв у 2015 році 
[12] представники бізнесу рішуче вимагають проведення реформ від уряду і визначають серед головних 
пріоритетів боротьбу з корупцією, судову та податкову реформи. Однак, як свідчить досвід, для проведення 
таких кардинальних змін потрібен час і доволі тривалий. Бізнес вимушений шукати шляхи та інструменти 
розробки оптимальних стратегій та використовувати всі наявні можливості для захисту від внутрішніх та 
зовнішніх загроз. Оскільки взаємодія суб’єктів господарювання і суб’єктів зовнішнього середовища 
відбувається найчастіше в умовах невизначеності, відповідно до специфіки вибору (рис. 1) 
використовуваними інструментами можуть бути нечіткі множини, теорія корисності, теорія ігор, а, 
враховуючи антагоністичну природу і стратегічну направленість взаємодії вищезазначених суб’єктів, 
найбільш прийнятним для моделювання такої взаємодії, на нашу думку, є теорія ігор. 

Теорія ігор як інструмент моделювання якнайкраще підходить для вирішення поставленого 
завдання, оскільки явно спостерігається конфлікт інтересів сторін, причому сторони такого конфлікту 
ухвалюють стратегічні рішення часто не знаючи про рішення опонентів. Окрім того, баланс інтересів сторін, 
який з економічного погляду буде задовольняти агентів, у теорії ігор відображається як нульовий результат, 
тобто жоден з агентів не буде мати виграшу, а отже, і програшу. Така ситуація набуває ознак гармонізації 
відносин суб’єктів взаємодії і є найбільш конструктивною. 
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Рис. 1. Інструментарій моделювання взаємодії держави та суб’єктів господарської діяльності залежно від завдань вибору [7] 
 
Загалом, теорія ігор – це відомий та апробований інструмент, що має вагоме теоретичне підґрунтя й 

часто використовується для вирішення різноманітних завдань. Математичне трактування теорії ігор 
зустрічається вже в дослідженнях XVII століття, де розглядається пошук оптимальних стратегій в іграх 
(Bachet de Mezirak, Lyon, 1612). А першим суттєвим математичним результатом з цього питання стала 
наукова праця Е. Цермело 1912 р. "Про використання теорії множин у шахматній грі" [8]. Однак, більшість 
дослідників дотримуються твердження, що засновниками теорії ігор є Джон фон Нейман та Оскар 
Моргенштерн, які у 1944 році видали книгу "Теорія ігор та економічна поведінка". Причому ця книга стала 
класичною у дослідженнях теорії ігор. Також серед засновників вищезазначеної теорії називають лауреата 
Нобелевської премії з економіки 1994 року Джона Неша, який запропонував поняття ситуації рівноваги 
(рівновага Неша), що застосовується при вирішенні безкоаліційних ігор. Отже можна зробити висновок, що 
теорія ігор як інструмент вирішення поставленого завдання є вдалим вибором, оскільки дозволяє 
формалізувати наслідки спільного, але не пов’язаного вибору учасників аналізованої ситуації 

Варто зазначити, що гра за участі суб’єктів господарювання та суб’єктів зовнішнього середовища, на 
перший погляд, є в чистому виді антагоністичною, оскільки  обидва учасники прямо зацікавлені в різних 
екстремумах результату гри – суб’єкт господарювання прагне мінімізувати суми сплачуваних платежів, а суб’єкт 
зовнішнього впливу (держава) – максимізувати їх. Але, якщо розглянути ситуацію більш детально, то в 
довгостроковому періоді інтереси учасників гри співпадають. Оптимальною для бізнесу є ситуація, коли буде 
забезпечено не лише просте відтворення засобів та предметів праці, а існуватиме й певний резерв для розвитку. 

А позиція держави полягає якраз у необхідності забезпечувати виконання доходної частини 
бюджету, забезпечувати зростання обсягів зайнятого населення та формувати резерви для подолання 
потенційних кризових явищ. Тобто в довгостроковому періоді і бізнес, і держава прямо зацікавлені у 
зростанні бізнесу, але в короткостроковому періоді виникає конфлікт інтересів держави та бізнесу, який 
потребує виважених та збалансованих рішень, що спрямовані на гармонізацію взаємовідносин. І саме в цій 
ситуації одним із дієвих інструментів для моделювання можливих ситуацій та пошуку шляхів розв’язання 
наявних проблем впливу зовнішніх суб'єктів на систему економічної безпеки підприємства є теорія 
антагоністичних ігор, яка дозволяє кількісно описати антагоністичну ситуацію, знайти найбільш доцільне 
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рішення для всіх її учасників, запропонувати можливі сценарії розвитку подій тощо. Традиційно рішення, 
ухвалені на основі розв’язків моделей конфліктних явищ або процесів у формі антагоністичної гри, 
дозволяють оптимально скоригувати активність у мікроекономічних процесах, мікросоціумах, системах 
регулювання та контролю екологічної безпеки, та навіть у деяких технічних системах. Такий "розумний" 
підхід до поділу ресурсів відповідає інтенсивному шляху задоволення потреб, які безперервно виникають, 
зокрема, у соціально-економічних та біоекологічних системах [10, с. 5]. Боротьба за ресурси виникає 
постійно і з часом загострюється, тому у найближчій перспективі застосування у стратегічному управлінні 
математичного інструментарію, у тому числі теорії ігор, дозволить отримати певні конкурентні переваги для 
тих, хто їх впровадить у практику управління. 

Висновки. Таким чином, враховуючи суттєві зміни у системах управління вітчизняними 
підприємствами, для прийняття виважених стратегічних управлінських рішень (особливо у сфері безпеки) 
буде відбуватись удосконалення відповідного інструментарію за рахунок активного застосування 
математичного апарату та нових підходів, характеристика та детальний опис яких потребуватиме 
подальших ґрунтовних досліджень. 
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ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ   

ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 
 
 В статті висвітлюються сутність конкурентних переваг, їх види та значення для підприємства під час 

здійснення господарської діяльності. Запропоновано здійснювати пошук шляхів досягнення конкурентних переваг 
підприємства  в  умовах  поглиблення  конкуренції.  Зазначено,  що  вибір  стратегії  є  ключовим  завданням  у  пошуку 
шляхів досягнення конкурентних переваг на довгострокову перспективу. 

Ключові  слова:  конкурентні  переваги,  конкуренція,  конкурентоспроможність  підприємства, 
конкурентний потенціал, промислове підприємство. 
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ACHIEVING WAYS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISES  
IN MODERN CONDITIONS OF COMPETITION DEEPENING 

 
The  article  highlights  the  essence  of  competitive  advantages,  their  types  and  value  for  the  enterprise while  doing  business. 

Emphasized that competitive advantage is the key factor characteristic or property related to the activities of industrial enterprises within a 
specific  target  market,  giving  the  enterprise  some  priorities  compared  to  competitors  in  customer  satisfaction.  Key  indicators  that 
characterize the competitive advantages and competitive weakness of  industrial enterprises are determined. A search  for ways to achieve 
competitive advantage in terms of deepening competition is proposed. It is noted that the choice of strategy is a key challenge in finding ways 
to achieve competitive advantage in the long run. Indicated that formed competitive advantages enable the enterprise to increase its market 
share, increase the level of profitability, and improve the efficiency of its business as a whole. It is proved that through finding effective ways 
of achieving competitive advantage it is available to  make rational management decisions that are expected to contribute to the enterprise 
to get some economic benefit (profitability increasing and new markets gain, the number of consumers increasing). 

 Keywords: competitive advantage, competition, competitiveness, competitive capacity, enterprise. 
 
Постановка проблеми.  За сучасних умов поглиблення конкуренції однією з найважливіших 

складових ефективного ведення фінансово-економічної діяльності промисловими підприємствами є 
досягнення конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Необхідність адаптації 
підприємства до зовнішніх умов, посилення конкурентної боротьби, з одного боку, висока швидкість 
старіння ринкової інформації – з іншого, визначають необхідність формування нових наукових підходів до 
пошуку шляхів досягнення підприємствами конкурентних переваг. Це пояснюється тим, що саме завдяки 
наявності конкурентних переваг вітчизняним підприємствам можна досягти високого рівня ефективності 
господарської діяльності та стійкості до негативних чинників зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна економічна наука досить широко розглядає та 
висвітлює проблеми, пов’язані з конкуренцією, формуванням конкурентного потенціалу та конкурентних 
переваг промислових підприємств. Вагомого наукового і практичного значення з питань підвищення 
конкурентоспроможності підприємства набули праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: 
М.Е. Портера, Й.А. Шумпетера, Г.Л. Азоєва, Ж.Ж. Ламбена, А.П. Челенкова, Л.В. Балабанової, Н.П. 
Теслюка, М.І. Книша, І.Ю. Сіваченка, Р.А. Фатхутдінова та інших.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи динамічні зміни як 
внутрішнього, так і зовнішнього економічного середовища, а також розвиток інтеграційних  процесів, 
постає необхідність обґрунтування процесу формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств. 
Зазначене свідчить про актуальність і необхідність проведення даного дослідження.  

Разом з тим, проблема пошуку шляхів досягнення вітчизняними підприємствами конкурентних 
переваг є недостатньо дослідженою. Відсутність чітко сформованих рекомендацій для досягнення 
конкурентних переваг підприємствами в умовах поглиблення конкуренції ускладнює процес підвищення їх 
конкурентного потенціалу.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є пошук та обґрунтування шляхів  щодо 
досягнення промисловими підприємствами конкурентних переваг за сучасних умов поглиблення конкуренції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні рушійною силою розвитку промислових 
підприємств є конкуренція. Ті підприємства, що мають ряд потенційних переваг, порівняно зі своїми 
суперниками вважаються конкурентними. Тому, саме конкурентні переваги є основою забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та належного формування конкурентного потенціалу в умовах 
ринкової економіки. 

Перш за все, варто розглянути, що собою представляють конкурентні переваги підприємства. На 
думку М.Е. Портера, конкурентні переваги забезпечують міцні позиції підприємства на ринку і доходи на 
рівні, вищому середнього в галузі завдяки кращій компетенції і можливостям в певній сфері чи напрямку 
діяльності [1, с. 34]. 

Й.А. Шумпетер наголошував на тому, що саме завдяки інноваціям підприємство здатне досягнути 
конкурентних переваг і утримувати їх. Без впровадження інновацій підприємство піддається ризику 
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втратити свої позиції на ринку та бути випередженим зі сторони  конкурентів [2, с. 128].  
Разом з тим, Н.П. Теслюк вважає, що конкурентні переваги є специфічними характеристиками 

діяльності підприємства, що містять якісні або кількісні індикатори його ринкової позиції, які забезпечують 
підприємство доходами, що перевищують середньогалузевий рівень, а також відповідні показники 
конкурентів [3]. 

На думку деяких авторів, конкурентна перевага є будь-якою ексклюзивною цінністю, якою володіє 
підприємство, що забезпечує йому першість серед конкурентів [4, с. 67], а також високу компетентність 
підприємства в будь-якій сфері діяльності або перевагу випуску товару порівняно з конкуруючими 
підприємствами [5, с. 192]. 

І.Ю. Сіваченко визначає конкурентну перевагу як перевагу над конкурентами, що досягається за 
рахунок пропонування споживачам більш високої цінності або за рахунок більш низьких цін, або за рахунок 
надання більших вигод, які виправдовуватимуть більш високі ціни [6, с. 78]. 

Існує група авторів, які визначають дане поняття як концентрований прояв переваг над 
конкурентами в економічній, технологічній, технічній та організаційній сферах діяльності підприємства, яку 
можна вирахувати за допомогою економічних показників (додатковий прибуток, вища рентабельність, 
ринкова частка, об’єми продажів) [7, с. 142–144; 8, с. 96]. 

Разом з тим, деякі економісти ототожнюють конкурентні переваги із властивістю підприємства 
краще за суперників переборювати сили конкуренції й виконувати роботу із залучення покупців [9, с. 29-
30]; або визначають їх як характеристики, властивості товару або марки, які створюють для підприємства 
певні переваги над своїми безпосередніми конкурентами [10, с. 53]. 

Таким чином, конкурентні переваги є тим ключовим чинником, характеристикою чи властивістю 
пов'язаними з діяльністю промислового підприємства в межах певного цільового ринку, що надають 
підприємству певні пріоритети порівняно з конкурентами у задоволенні потреб споживачів. 

Варто зауважити, що залежно від цілей, які ставить перед собою підприємство, переваги можуть 
бути над підприємствами-конкурентами та переваги по відношенню до клієнтів (полягають у кращому 
розумінні клієнтом споживчих властивостей товару в порівнянні з конкуруючими). 

На підприємстві існує ряд показників, за якими можна охарактеризувати конкурентні переваги 
підприємства: велика частка ринку; зростаюча кількість покупців; лідируюча стратегія; краща ніж у 
конкурентів реакція на ринкові зміни; найбільш вдале положення підприємства на ринку; 
диференційованість товарів підприємства; концентрація підприємства на швидкозростаючих сегментах 
ринку; нижчі порівняно з конкурентами витрати підприємства; вищий від середньоринкового рівень 
прибутку підприємства; технологічні та інноваційні переваги підприємства порівняно з конкурентами; 
високий рівень менеджменту. 

Відповідно індикаторами конкурентної слабкості можуть бути високий рівень витрат; низька якість 
товарів; невелика частка на ринку; рівень доходів, нижчий за середньоринковий або тенденція до зниження 
доходів підприємства; нестача фінансових ресурсів; неможливість протистояння конкурентам; погіршення 
репутації підприємства; послаблення позицій підприємства у найбільш перспективних галузях; нестача навичок і 
досвіду в основних сферах діяльності підприємства; невдале положення підприємства на ринку та інші. 

Для того, щоб уникнути наведених вище негативних індикаторів розвитку підприємства, необхідним є 
пошук шляхів досягнення конкурентних переваг підприємством, який є можливим за рахунок встановлення 
нижчих, ніж у конкурентів цін на продукцію (послуги); виробництва високоякісної продукції; використання 
інноваційної техніки та технологій; забезпечення якісного гарантійного та післягарантійного обслуговування; 
проведення постійного моніторингу ринку; миттєвої реакції на зміни смаків та вподобань споживачів; 
розробки оригінальної стратегії, яку важко скопіювати конкурентам; вдосконалення організаційної структури 
підприємства з метою зменшення бюрократизації; визначення осіб, відповідальних за розробку системи 
стратегічного планування, які повинні бути професіоналами в даній сфері, або навчання існуючого топ-
менеджменту підприємства стратегічному мисленню; впровадження інновацій саме в систему і методи 
управління, а не тільки у виробництво; оптимізації корпоративного портфелю брендів у кризових умовах; 
розвитку торгового маркетингу; використання нових джерел інвестування; розробки інновацій у системі 
фінансування; вдосконалення систем якості, особливо на підприємствах, які не є лідерами галузі. 

До того ж, важливо не лише досягти конкурентних переваг, а й утримати їх в довгостроковому 
періоді. Для цього досить необхідно сформувати стратегію конкурентних переваг, яка повинна бути помірно 
ризикованою, але не занижувати стратегічні переваги конкурентів і не завищувати свої переваги; синтезувати в 
собі технічні, технологічні, екологічні, економічні, управлінські та інші аспекти розвитку підприємства; 
інтегрувати різні сторони підприємства, зокрема, місію, потенціал, структуру, систему менеджменту та ін.; 
орієнтувати на досягнення не тимчасових завдань, а стратегічних цілей, що забезпечують задоволення 
стратегічно  громадських та особистих інтересів; втілювати в собі наукові досягнення в галузі економіки, 
техніки, управління та інших наук; бути гнучкою, враховувати багатоваріантність стратегічних ситуацій, що 
виникають у просторі і часі; концентрувати стратегічні й тактичні конкурентні переваги підприємства, 
зовнішнього середовища, знання, вміння та досвід усього колективу.  

У розробленні стратегії повинні брати участь усі працівники підприємства, а відповідальність за 
кінцеві стратегічні результати повинен нести перший керівник, за проміжні результати − відповідальні 
керівники та відповідальні виконавці. Для цього конкурентні переваги повинні відповідати таким вимогам: 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  23

забезпечувати унікальність власної марки в порівнянні з конкурентами протягом тривалого часу, для чого 
сильні сторони підприємства співвідносяться зі слабкими сторонами суперника; задовольняти специфічні 
потреби клієнта; базуватися на специфічних здібностях і ресурсах підприємства, які мають бути 
оригінальними в порівнянні з конкурентами і які важко або неможливо імітувати. 

Саме завдяки пошуку ефективних шляхів досягнення конкурентних переваг підприємством можна 
приймати раціональне управлінське рішення, яке, як очікується, сприятиме підприємству отримувати певну 
економічну вигоду (підвищення рентабельності, завоювання нових ринків збуту, збільшення чисельності 
споживачів). 

Висновки. Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання на ринку передбачає наявність у 
підприємства стратегічно сформованих унікальних конкурентних переваг, що забезпечують ефективну 
діяльність в сучасних умовах розвитку соціально-орієнтованої економіки. 

Досягти конкурентних переваг підприємству в умовах поглиблення конкуренції можливо за 
рахунок пошуку ефективних шляхів, які полягають у випуску конкурентоспроможної продукції, що, в свою 
чергу, обумовлюється здобуванням підприємствами інноваційних техніки та технологій, застосуванням 
інноваційних форм та методів управління діяльністю підприємства та раціонально підібраними стратегіями 
маркетингової діяльності підприємства. Сформовані конкурентні переваги дають можливість підприємству 
збільшувати свою частку на ринку, підвищувати рівень прибутковості, а також підвищувати ефективність 
своєї господарської діяльності в цілому.  

Отже, важливою ознакою забезпечення конкурентоспроможності продукції є виявлення чинників, 
що дозволяють ефективно вести конкурентну боротьбу. Це, у свою чергу, вказує на необхідність 
формування та використання конкурентного потенціалу підприємства. Як характеристика, конкурентний 
потенціал дозволяє підприємству отримувати прибуток, достатній для відтворення елементів виробництва, 
удосконалення процесу виробництва, підтримки та поліпшення якості продукції, стимулювання 
виробництва в умовах постійних змін конкурентного середовища. 
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ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:  

СУТНІСТЬ, ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОТИСТОЯННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ 
АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті проаналізовані основні дефініції понять «невизначеність», «динамічність», «турбулентність», 

які  описують  сучасний  характер  змін  зовнішнього  середовища.  Обґрунтовано  необхідність  врахування  впливу 
турбулентних  процесів  під  час  формування  антикризової  стратегії  підприємства.  Визначено  місце 
турбулентності  та  побудована  система  координат  системноорганізованого  «простору»  зовнішнього 
середовища  підприємства.  Визначені  основні  етапи та  детермінанти  протистояння  підприємства  агресивним 
турбулентним процесам.  

Ключові  слова:  зовнішнє  середовище,  невизначеність,  динамічність,  турбулентність,  системно
організований «простір», протистояння, антикризова стратегія. 
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ENVIRONMENTAL TURBULENCE: ESSENCE, DETERMINANTS OF OPPOSITION  
IN THE FORMATION OF THE ANTI-CRISIS STRATEGY OF THE ENTERPRISE 

  
Abstract    This  article  analyzes  basic  definitions  of  the  terms  "uncertainty",  "dynamism"  and  "turbulence",  which  describe 

contemporary changes in the environment. The author proves the necessity of considering the effects of turbulence in the formation of the 
anticrisis strategy of the enterprise. This article determines the place of turbulence in the systematicallyorganized “space” of the enterprise 
environment.  

The  author  created  the  coordinate  system  of  the  enterprise  environment  and  explored  the main  causes  of  turbulence  in  the 
economic  system.  The  article  investigates  the main  aspects  of  external  turbulence  concept,  proposed  by  I.  Ansoff,  and  describes  typical 
turbulence  levels.    In  the  article were  emphasized  the main  stages  and  determinants  of  enterprise’s  opposition  to  aggressive  turbulent 
processes in the environment.  

Keywords: environment, uncertainty, dynamism, turbulence, systematicallyorganized “space”, opposition, anticrisis strategy. 
 
Постановка задачі. У динамічних та швидкоплинних умовах сучасної економіки стає очевидним, 

що будь-яке підприємство, для виживання і збереження конкурентних позицій на ринку, повинно постійно 
корегувати свою антикризову стратегію з урахуванням вимог зовнішнього середовища. Оскільки, швидкість 
та непередбачуваність змін факторів зовнішнього середовища може призвести до виникнення певного 
дисбалансу між підприємством і середовищем. Високий рівень впливу факторів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємств обумовлює підвищення інтересу до питань оцінки турбулентності зовнішнього 
середовища. Результати даного аналізу дозволяють адекватно реагувати на відповідні зміни та, приймати 
необхідні стратегічні антикризові рішення, спрямовані на підтримку балансу підприємства із зовнішнім 
бізнес-середовищем. Особливої актуальності набувають також питання забезпечення протистояння 
підприємства високій амплітуді турбулентності зовнішнього середовища при формуванні антикризової 
стратегії та оцінки відповідності стратегічних можливостей та інтересів в зовнішньому середовищі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування ефективної антикризової стратегії 
підприємства все більш і більш привертають увагу науковців та практиків. Ґрунтовним дослідженням 
практичних аспектів формування ефективної антикризової стратегії присвячені дослідження зарубіжних та 
вітчизняних учених, таких як Г. Бірман, С. Беляєва, Р. Брелі, Л. Грейнера, А. Градова, В. Давидова, 
Е. Короткова, Е. Уткіна, В. Михайлова, А. Садєкова, М. Хаммера, О. Пушкар, Л. Лігоненко, О. Скібіцького, 
О. Тридід, С. Іванюти, Дж. Фіннері,А. Чернявського, та багатьох інших. Поряд із тим, за останнє десятиліття 
в економічній літературі відмічається підвищення уваги науковців до вирішення проблем забезпечення 
успішної взаємодії підприємства із зовнішнім оточенням. Вагомий внесок в розробку цієї проблеми внесли 
вітчизняні та зарубіжні економісти: Азиркіна А. [1], Балабанова Л., Ансофф І. [3], Бурлачков В. [4], Котлер 
Ф. [7], Мескон М. [8], Тогунов І. [12], Стрикленд А., Томпсон А., Фляйшер К., Хассі Д., Хілл Т., Шемаєва Л. 
та ін. Негативні фінансово-економічні тенденції, зростання невизначеності та циклічність кризових явищ 
привертають все більшу увагу вчених до вивчення питань турбулентності зовнішнього середовища. Так, 
слід відмітити значний внесок у вирішення означених питань провідних фахівців стратегічного 
менеджменту І. Ансофа, Ф. Котлера, М. Мескона. Попри велику цінність наукового внеску, зробленого 
ученими, у даний час існує багато проблем теоретичного і методологічного характеру. Звертає увагу 
відсутність понятійної чіткості у понятійно-категорійному апараті основних характеристик зовнішнього 
середовища, потребують уточнення, а також питання формування механізму протистояння турбулентності 
зовнішнього середовища при реалізації антикризової стратегії підприємства. 

Постановка завдання. Проаналізувати дефініції понять «невизначеність», «динамічність», 
«турбулентність», які описують сучасний характер змін зовнішнього середовища; довести необхідність 
дослідження турбулентності зовнішнього середовища при формуванні антикризової стратегії розвитку 
підприємства; визначити основні етапи процесу протистояння підприємства турбулентним процесам.  
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Формулювання цілей. Метою статті є дослідження сутності категорії «турбулентність зовнішнього 
середовища» та визначення змісту основних фаз процесу фаз процесу протистояння підприємства 
турбулентним процесам при формуванні антикризової стратегії підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз мінливості зовнішнього середовища та оцінка його впливу на 
діяльність підприємства традиційно вважається одним з найважливіших завдань економічної науки. 
Розуміння важливості оцінки зовнішнього середовища при управлінні діяльністю підприємства остаточно 
сформувалося наприкінці 50-х рр. Безумовно, підприємство, як відкрита система, залежить від поставок 
ресурсів, енергії, кадрів, а також споживачів. Інтенсивність обміну ними є умовою життєдіяльності будь-
якого суб’єкта господарювання. Оскільки, саме зовнішнє середовище є джерелом, що питає підприємство 
ресурсами, необхідними для підтримки його внутрішнього потенціалу на належному рівні.  

Поряд із тим, інформація про чинники зовнішнього середовища ніколи не буває абсолютно 
достатньою та вичерпаною хоча б з тієї причини, що виходить з минулого і сьогодення, а формований тип 
поведінки економічної системи (підприємства) орієнтований на майбутнє. Саме недостатність та неточність 
інформації обумовлює невизначеність умов діяльності підприємства. В даному контексті слід повністю 
погодитися із твердженням І. Шумпетера, який зазначає: «… зовнішнє оточення підприємства все більше стає 
джерелом проблем для сучасних керівників. По суті справи, керівники найважливіших для суспільства 
суб’єктів господарювання – ділових, освітніх, державних – під впливом подій у світі були змушені зосередити 
увагу на швидко змінюваному середовищі та його впливу на внутрішню будову підприємства» [16]. 

Провідні фахівці з питань стратегічного управління підприємством [2, 5–8] вказують на те, що 
сучасне зовнішнє середовище функціонування підприємства є складним, мінливим, взаємозалежним і, як 
правило, суперечливим та невизначеним.  

Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що антикризовий розвиток суб’єктів господарювання 
можливий лише на основі забезпечення своєчасної адаптації їх потенціалу до зовнішнього середовища, для 
якого характерний широкий спектр різноманітних факторів, на які підприємство змушена реагувати. 

Ми повністю підтримуємо погляд колективу авторів [3], які характеризують зовнішнє середовище 
підприємства як складну гетерогенну (від грец. «heterogenes» – неоднорідний за складом) структуру, що 
охоплює широке коло елементів, взаємопов'язаних як з суб'єктом господарювання, так і між собою. Разом 
вони формують своєрідний системно-організований «простір», в якому функціонують і розвиваються 
процеси, що обмежують або активізують підприємницьку діяльність підприємства. 

В контексті цього, заслуговує на увагу погляд російського науковця Тогунова І., представлений в 
авторській монографії [12], відповідно до якого системно-організований «простір» зовнішнього середовища 
підприємства може бути представлений через систему координат (рис. 1). В якості векторів, в 
запропонованій системі координат, вчений пропонує виділяти наступні ключові елементи системи: 
речовину (М), енергію (Е), інформацію (І) та ентропію (S). У назвах точок умовно використані прізвища 
вчених, з заслугами яких, на думку І. Тогунова, пов'язаний той чи інший фундаментальний науковий 
напрямок у дослідженнях.  

 

Р – «точка Пригожина» – точка 
умовних координат, які визначають 
ймовірні, можливі стани системи, 
що реалізуються із безладу та хаосу 

(S) - Ентропія 
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Е – «точка Ансоффа» –
точка умовних 
координат, які 

визначають зміст та 
амплітуду коливань 

параметрів зовнішнього 
середовища 

(T)- турбулентність* 

T 

 
* - виділено авторами 

Рис. 1. Система координат зовнішнього середовища, удосконалено авторами на основі [12] 



  Economic sciences  ISSN 23075740
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, part 1, 2015 (222) 26

Відповідно рис. 1 розвиток підприємства характеризується поступальним рухом в напрямку «стріли 
часу» і обертальним (спіном) – відносно початкових координат: правостороннім (| D>)-форма чи 
лівостороннім (| L>)-форма. Як показують дослідження, абсолютна більшість біологічних структур 
відноситься до динамічних систем з правостороннім спіном [12].  

Вважаємо, що представлена система координат зовнішнього середовища, повинна бути 
вдосконалена. Так, окрім запропонованих науковцем ключових елементів (М, Е, І та S), системно-
організований «простір» зовнішнього середовища підприємства, на наш погляд, визначається також 
амплітудою його турбулентних коливань (Т). Виділення даної точки координат обумовлено тим, що саме 
турбулентність зовнішнього середовища задає тон нестабільності зовнішнього середовища та визначає 
можливий енергетичну сутність системи, її стан, матеріальну основу та інформативність; а отже, в цілому 
характеризує певний тип бізнес-оточення підприємства. До того ж, дослідження турбулентних процесів 
набуває особового значення в умовах кризи, коли першорядним завданням підприємства є розробка 
ефективної антикризової стратегії. 

Поряд з тим, проведені теоретичні дослідження свідчать, що проблематика визначення самої 
сутності турбулентності зовнішнього середовища та методичної основи її оцінювання не достатньо широко 
висвітлена в економічній літературі. Майже відсутні дослідження, які присвячені визначенню визначення 
взаємозв’язку між турбулентністю зовнішнього середовища та реалізацією стратегії. Це пов’язано у першу 
чергу із відсутністю понятійної чіткості категорійного апарату, що значно ускладнює вирішення питань 
методичного характеру. 

Вивчення літератури з питань стратегічного управління підприємством показало, що у колі 
сучасних економічних досліджень для характеристики зовнішнього середовища досить часто зустрічається 
поняття «турбулентність». Проте, розуміння даного процесу частіше ґрунтується на інтуїтивному розумінні 
його сенсу, ніж на теоретично обґрунтованої науковій базі. Одночасно з даним поняттям, в економічній 
літературі досить часто для визначення характеру змін зовнішнього середовища в якості альтернативи 
«турбулентності» науковці застосовують поняття «невизначеність» та «динамічність». Вважаємо, що дані 
категорії за своїм змістом не є однозначними та потребують уточнення. 

Під «невизначеністю» в економічній літературі мається на увазі недостатність інформації про 
фактори середовища, і керівникам, які приймають рішення, важко передбачити зовнішні зміни. 
Невизначеність підвищує ймовірність ризиків провалу стратегії організації і ускладнює розрахунок витрат, 
пов'язаних з альтернативними стратегічними напрямками [1]. Це означає, що неповнота і неточність 
інформації призводить до багатоваріантності кінцевого результату. Фахівець з питань стратегічного 
менеджменту А.Т. Зуб зазначає, що «..керівникам підприємств важко визначити характер зміни зовнішнього 
середовища, тому рішення приймаються без достатньої інформації про його чинники» [6]. А саме 
недооцінювання значимості інформації про чинники зовнішнього середовища та її ігнорування призводить 
до того, що підприємство поступово втрачає власні конкурентні позиції на ринку внаслідок відхилення від 
стратегічної траєкторії руху. 

Своєю чергою, В.В. Черкасов розглядає «невизначеність» як неповне або неточне уявлення про 
значення різних параметрів у майбутньому, породжене різними причинами і, насамперед, неповнотою або 
неточністю інформації про умови реалізації рішення, в тому числі витрати і результати [15]. 

Слід підтримати погляд Г. Цельмера, який ще на початку 80-х років минулого сторіччя 
підкреслював, що «..невизначеність, будучи об'єктивною формою існування оточуючого нас реального 
світу, зумовлена, з одного боку, об'єктивним існуванням випадковості як форми прояву необхідності, а з 
іншого – неповнотою кожного акту відображення реальних явищ в людській свідомості. Причому неповнота 
відображення принципово непереборна через загального зв'язку всіх об'єктів реального світу і 
нескінченності їх розвитку. Виражається невизначеність в різноманітті перетворення можливостей у 
дійсність, в існуванні безлічі (як правило, нескінченного числа) станів, у яких розглядається в динаміці 
об'єкт може знаходитися в майбутній момент часу» [14]. 

Поділяючи та узагальнюючи погляди науковців зазначимо, що невизначеність зовнішнього 
середовища є багаторівневою системою розгалужених факторів, які впливають на діяльність підприємства, 
його результативність та конкурентоспроможність. Недооцінка факторів невизначеності може призвести до 
неправильного вибору антикризової стратегії. 

Своєю чергою, швидкість, з якою відбуваються зміни в зовнішньому оточенні характеризує 
категорія «динамічності зовнішнього середовища». В даному контексті слід повністю підтримати погляд П. 
Юхименко, який стверджує, що, «… всі об'єкти і процеси зовнішнього середовища знаходяться в 
постійному русі - вони безперервно (хоча і з різною швидкістю) змінюються» [17]. 

У даному сенсі динамічність зовнішнього середовища, його видозмінюваність та відсутність 
необхідного обсягу достовірної інформації перешкоджають урахуванню всіх можливих наслідків впливу на 
діяльність підприємства. Зважаючи на це, керівники підприємств мають обмежувати спектр зовнішніх 
факторів, віддавати перевагу тим, які найістотніше впливають на результати діяльності [8]. 

Турбулентність – параметр зовнішнього середовища, досить схожий з динамічністю. Він має на 
увазі наявність великої кількості причинних взаємодій (жорстких стикувань) серед елементів зовнішнього 
середовища.  

Поява турбулентності в економічній системі пов'язано з тим, що зміни в зовнішньому середовищі 
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відбуваються з високою швидкістю. Вітчизняний економіст В. Бурлачко трактує поняття турбулентності, 
«… як властивості динаміки економічних процесів» [4].  

Перші наукові спостереження турбулентності знайшли відображення у рукопису Леонардо да Вінчі, 
яка відноситься до кінця XV – початку XVI ст. Турбулентність походить від лат. «turbulentus» та означає 
бурхливий, безладний, хаотичний [10].  

Спочатку даний термін був широко застосований в фізиці, в якій «турбулентність» характеризує 
складне фізичне явище, що характеризується нерегулярними взаємними переміщеннями обсягів середовища 
(рідини або газу) та їх перемішуванням і супроводжується хаотичними змінами газодинамічних змінних у 
просторі та часі [11]. Досить тривалий час «турбулентність» ототожнювалася з хаосом або шумом. Сьогодні 
ми можемо стверджувати, що якщо в макроскопічному масштабі турбулентний плин здається абсолютно 
безладним, або хаотичним, в мікроскопічному масштабі він є високо організованим [9, с. 195-196].  

Саме нелінійність ринкових процесів, комплексність та інваріантність факторів зовнішнього 
середовища, які суттєво впливають на діяльність підприємства, обумовили застосування поняття 
«турбулентність» за межами фізики.  

Так, якщо екстраполювати явище «турбулентності» з фізики на зовнішнє оточення підприємства, 
можна сказати, що турбулентність зовнішнього середовища полягає в утворенні багаточисельних нелінійних 
фрактальних та лінійних хвиль тенденцій його розвитку. В діяльності підприємства, як і в фізиці, такі 
турбулентні хвили виникають випадково, їх розмір та амплітуда змінюються хаотично у певному інтервалі 
(наприклад, інтервалі часу). Проте, на наш погляд, на виникнення турбулентних хвиль у зовнішньому 
середовищі підприємства все ж таки впливають ряд передумов, які слід визначати та враховувати при 
обґрунтуванні стратегічного вектору антикризового управління підприємством. 

Проведені теоретичні дослідження показали, що вперше поняття «турбулентність зовнішнього 
середовища» в економічних дослідженнях було введено провідним фахівцем з досліджень питань 
стратегічного управління підприємством – І. Ансоффом [2]. Відповідно погляду вченого модель 
зовнішнього середовища описується різними рівнями турбулентності. зовнішнього середовища, для 
кожного з яких характерна певна поведінка підприємства на ринку. Турбулентність описується різними 
поєднаннями показників мінливості і передбачуваності зовнішніх подій.  

Ф. Котлер та Дж. А. Касліоне у праці «Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності» 
[7] для пояснення непередбачуваних та швидких зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах 
підприємства, які впливають на його діяльність вводять в економічний обіг термін «ринкова 
турбулентність». Це явище вони пояснюють з позицій принципів турбулентності в природі (де 
визначальними характеристиками турбулентності в природі є агресивність, непередбачуваність та 
хаотичність). Ці ж характеристики властиві переломним моментам у фазах життєвого циклу підприємства де 
турбулентність характеризується агресивною, нестійкою поведінкою.  

Починаючи з середини 90-х рр. деякі тенденції зміни зовнішнього середовища в цілому можна було 
передбачити виходячи з аналізу глибинних процесів. Проте, як свідчать сучасні реалії бізнесу, бізнес-
середовище підприємства може змінитися несподівано та «вдарити» по інтересах підприємства [13 ]. 

До того ж, труднощі вивчення економічної динаміки пов'язані з недостатньою розробленістю 
методів аналізу турбулентності зовнішнього середовища, що дозволяють робити акцент на волатильності 
(від англ. «volatility» – ступінь мінливості значення індикатора, змінної, параметра в часі) процесів 
антикризового управління підприємством.  

 
Таблиця 1 

 Показники турбулентності зовнішнього середовища [2] 
Рівень турбулентності 

Показники 
1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень 5 рівень 

Складність 
ринкового 
середовища 

неконкурентн
ий ринок 

слабо 
конкурентний 

ринок 

розвинуті 
ринки 

розвинуті 
міждержавні 

ринки 

інтенсивно 
розвинуті 
глобальні 
ринки 

Рівень новизни 
подій 

відомі, 
періодичні 

тенденції 
невідомі 

події 
екстрапольова

ні 

події 
постійно 

змінюються 

безперервні 
зміни, 

несподіванки 
Швидкість змін 
зовнішнього 
середовища 

дуже повільні 
зміни 

помірні зміни, 
реакція на них 

не важка 

міни середні, 
чітко 

визначаються 

швидкі зміни, 
визначаються 

слабо 

дуже швидкі 
зміни 

середовища 
Бачення 
майбутнього 

періодичне прогнозоване передбачуване 
частково 

передбачуване 
непередбачуван

і зміни 
 
Концепція зовнішньої турбулентності І. Ансоффа [3], дозволяє простежити вплив нестабільного 

зовнішнього середовища на підприємство. За поглядом науковця, основними факторами, що сприяють 
підвищенню рівня турбулентності зовнішнього середовища є: передбачуваність, новизна, швидкість. 
Відповідно даної концепції, для турбулентності зовнішнього середовища характерні п'ять рівнів. Кожен 
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рівень описується за допомогою чотирьох показників: 1) складність ринкового середовища – це складність 
подій, що відбуваються у зовнішньому середовищі; 2) новизна подій – це ступінь відомості подій; 3) 
швидкість змін – це швидкість, з якою події розгортаються після їх первісного усвідомлення; 4) бачення 
майбутнього – це можливість передбачення наслідків цих подій. 

Опис цих чотирьох елементів для кожного рівня турбулентності зовнішнього середовища 
підприємства наведено в таблиці 1.  

Як свідчать дані табл.1 рівень турбулентності зовнішнього середовища тим вище, чим більшою 
складністю характеризується ринкове середовище, а швидкість і бачення майбутнього є більш 
безперервними і непередбачуваними. 

Безумовно, даний підхід, заслуговує на увагу. Проте, характерні для останнього часу ускладнення 
ринкового простору, викликані впливом на діяльність підприємства значної кількості факторів зовнішнього 
середовища, обумовлюють необхідність його вдосконалення в аспекті кількісної оцінки параметрів, які 
визначають ранг турбулентності відповідно до сучасних реалій та умов бізнесу.  

 

Виявлення Аналіз 

Можливості
підприємства 

Слабкості 
підприємства 

Турбулентність 
зовнішнього 
середовищі 

Протистояння турбулентності 
зовнішнього середовища 

Обґрунтування та реалізація 
антикризової стратегії 

Лінія 
стратегічного 
перегину 

Антикризовий 
розвиток 
підприємства  

Відповідні заходи1 2 3 

 
Рис. 2. Процес протистояння підприємства турбулентним процесам під час формування антикризової стратегії (авторська 

розробка) 
 
Сучасна «нова реальність», яка характеризується високою швидкістю турбулентних процесів, 

обумовлює необхідність врахування вірогідності прояву турбулентних процесів в діяльності підприємства. 
Оскільки, на наш погляд, в цілому турбулентність спроможна не тільки ослаблювати сильні сторони 
діяльності підприємства, а, за умови успішного протистояння турбулентності – відривати нові можливості 
розвитку, шляхом розробці та реалізації чітких своєчасних антикризових дій попереджувального характеру. 
При цьому кожне окреме підприємство має різні параметри (можливості та слабкості) протистояння 
руйнівним впливам цих процесів, що в якості відповідного заходу суттєво впливає на ефективність 
реалізації його антикризової стратегії (рис. 2).  

Турбулентність відображає неоднорідність і непередбачуваність змін бізнес-середовища, в якому 
підприємство здійснює свою діяльність, тому даний параметр розглядається як один з найважливіших 
факторів, що впливають на стратегічну поведінку підприємства. Нерівномірність і складність турбулентних 
потоків, частота і характер їх змін є джерелом інформації про потенційно можливі події та явища, які 
можуть мати місце в діяльності підприємства і вплинути на реалізацію його стратегічних орієнтирів 
(антикризовий розвиток). Цей вплив в значній мірі залежить від рівня турбулентності зовнішнього 
середовища, тобто від рівня знань, при якому підприємство повинно починати реагувати на зміни оточення. 
Відповідно до рис. 2, турбулентність має два основних ефекти: вразливість, від якої підприємства 
потребують захисту, і можливість, яку потрібно використовувати. Безумовно, ті підприємства, які мають 
значні, порівняно із конкурентами можливості протистояння негативним турбулентним процесам у 
зовнішньому середовищі. 

Висновки. Турбулентність в сучасних умовах – це «нова нормальність», в умовах якої змушені 
здійснювати діяльність вітчизняні підприємства. Турбулентність зовнішнього середовища являє собою 
багаточисельні лінійні та нелінійні хвилі факторів зовнішнього оточення, що виникають випадково, розмір 
та амплітуда яких змінюється хаотично в певному інтервалі часу, а агресивність поведінки впливає на 
інваріантність антикризової стратегії розвитку підприємства. Саме тому потрібно здійснювати 
обґрунтування нових методологічних підходів до формування антикризових стратегій, реалізація яких 
сприятиме не тільки збереженню існуючих конкурентних позицій підприємства на ринку, але й знайти нові 
можливості для подальшого стратегічного розвитку.  
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Дiяльнicть  пiдприємcтвa  в  умoвaх  ринкoвoї  екoнoмiки  будьякoї  фoрми  влacнocтi,  організаційно

прaвoвoгo  cтaтуcу  i  гaлузевoї  cпрямoвaнocтi  безпocередньo  зaлежить  вiд  джерел  фoрмувaння  кaпiтaлу  тa  їх 
cпiввiднoшення.  Дocягнення  cтрaтегiчних  цiлей  пiдприємcтвa  знaчнoю  мiрoю  зaлежить  вiд  ефективнocтi 
упрaвлiння кaпiтaлoм пiдприємcтвa тa йoгo cтруктурoю, тoбтo визнaчення зaгaльнoї пoтреби в кaпiтaлi, умoв 
йoгo зaлучення, фoрмувaння oптимaльнoї cтруктури. 

Нa  жaль,  фoрмувaння  cтруктури  кaпiтaлу  нa  бaгaтьoх  укрaїнcьких  пiдприємcтвaх  здiйcнюєтьcя  без 
нaлежнoгo  аналітичномaтемaтичнoгo  oбґрунтувaння.  Зa  таких  умов    пiдвищуєтьcя  необхідність  упрaвлiння 
кaпiтaлoм i це пoтребує вiд влacникiв тa фiнaнcoвих менеджерiв пiдприємcтв ефективнoгo упрaвлiння, кoнтрoлю 
тa  cвoєчacнoгo  кoригувaння  cтруктури  кaпiтaлу  пiдприємcтвa.  Тaким  чинoм,  прoцеc  фoрмувaння  тa 
викoриcтaння  кaпiтaлу  пiдприємcтвa  мaє  виключнo  вaжливе  знaчення  в  cучacних  ринкoвих  умoвaх  для 
вiтчизняних пiдприємcтв. 

Ключoвi cлoвa: влacний кaпiтaл, cтруктурa кaпiтaлу, пoзичений кaпiтaл, фiнaнcoвий леверидж, ефект 
фiнaнcoвoгo левериджу, пoзичкoвий кaпiтaл. 
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Abstract –  the  company's activities  in a market  economy any  form  of ownership, organizational and  legal  status and branch 

orientation depends on the sources of capital and their relationships. Achieving the strategic goals of the company  largely depends on the 
efficiency of managing business and its structure, determine the total capital requirements, conditions of engagement, forming the optimal 
structure. 

Unfortunately,  the  capital  structure  in many  Ukrainian  enterprises  performed  intuitively,  or  according  to  tradition, without 
proper  analytical  and mathematical  reasoning.  In  this  situation  dramatically  increases  the  importance  of money management  and  it 
requires owners and  financial managers of companies effectively manage, control and timely adjust the capital structure of the company. 
Thus, the formation and use of capital of the company is crucial in today's market conditions for domestic enterprises. 

Keywords: equity, capital structure, borrowed capital, financial leverage, the effect of financial leverage, loan capital. 
 
Постановка проблеми. Cтaбiльнicть фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa зaлежaть вiд прaвильнocтi тa 

дoцiльнocтi вклaдення фiнaнcoвих реcурciв у aктиви, тoму для йoгo oцiнки неoбхiднo вивчити передуciм 
cклaд, cтруктуру кaпiтaлу, a тaкoж причини їх змiни. Ocoбливa увaгa при цьoму придiляєтьcя вивченню 
причин, якi негaтивнo впливaють нa cтруктуру влacнoгo кaпiтaлу пiдприємcтвa  

Фoрмувaння oптимaльнoї cтруктури кaпiтaлу є oдним з нaйбiльш прoблемaтичних зaвдaнь, щo 
вирiшуютьcя в прoцеci фiнaнcoвoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм. Oптимaльнa cтруктурa кaпiтaлу є тaким 
cпiввiднoшенням викoриcтaння влacних i пoзикoвих зacoбiв, при якoму зaбезпечуєтьcя нaйбiльш ефективнa 
прoпoрцiйнicть мiж кoефiцiєнтoм фiнaнcoвoї рентaбельнocтi i кoефiцiєнтoм фiнaнcoвoї cтiйкocтi 
пiдприємcтвa, тoбтo мaкcимiзoвувaлacя йoгo ринкoвa вaртicть. 

Прaктикa пoкaзує, щo не icнує єдиних підходів до ефективнoгo cпiввiднoшення влacнoгo i 
пoзикoвoгo кaпiтaлу не тiльки для oднoтипних пiдприємcтв, aле нaвiть i для oднoгo пiдприємcтвa нa рiзних 
cтaдiях йoгo рoзвитку, або при рiзнiй кoн'юнктурi тoвaрнoгo i фiнaнcoвoгo ринкiв. Caме тoму прoблемa 
фoрмувaння ефективнoї cтруктури кaпiтaлу зaлишaєтьcя aктуaльнoю зa будь-яких умoв рoзвитку 
пiдприємcтвa. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прoблеми упрaвлiння кaпiтaлoм пiдприємcтвa тa йoгo 
формування ширoкo виcвiтлюютьcя прoвiдними укрaїнcькими тa рociйcькими вченими-екoнoмicтaми: I.O. 
Блaнкoм, В.В. Бoчaрoвим,  Ю.М. Вoрoбйoвим, Г.Г. Кiрейцевим, В.В. Кoвaльoвим, В.О. Подольським та iн. 
Cеред вiдoмих зaрубiжних cпецiaлicтiв, щo зaймaютьcя рoзглядaнням дaнoї прoблеми, мoжнa нaзвaти Є. 
Брiгхемa, Дж.К. Вaн Хoрнa, Р. Брейли тa C. Мaйерca тa iн.  

Мета дослідження. Метoю дaнoї cтaттi є вивчення теoретичних i прaктичних зacaд фoрмувaння 
oптимaльнoї cтруктури кaпiтaлу нa пiдприємcтвi тa рoзрoбкa рекoмендaцiй щoдo вирiшення прoблем 
йoгooптимiзaцiї. 

Результати дослідження. Дiяльнicть пiдприємcтвa пoтребує перioдичнoгo викoриcтaння 
рiзнoмaнiтних фoрм пoзикoвих кoштiв. Їх викoриcтaння приcкoрює рух грoшoвих i мaтерiaльних реcурciв, 
зaбезпечує зростання фiнaнcoвого пoтенцiaлу рoзвитку пiдприємcтвa i створює мoжливocтi прирocту 
рентaбельнocтi. Як пoкaзує фінансово-господарська діяльність підприємства, ефективнicть викoриcтaння 
пoзикoвoгo кaпiтaлу вищa, нiж влacнoгo, aле з йoгo викoриcтaнням пoв’язaний бiльший фiнaнcoвий ризик i 
зменшення фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa.  

Нині не існує єдиного універсального методу оптимізації структури капіталу, застосовуючи який 
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корпорація визначала б оптимальне співвідношення між власним і позичковим капіталом. На думку І.О. 
Бланка, оптимальна структура капіталу становить таке співвідношення використання власних і позикових 
коштів за умови якого забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 
рентабельності та коефіцієнтом стійкості  компанії, тобто максимізується його ринкова вартість [1, с.213]. 
В.О. Подольська та О.В. Яріш вважають, що оптимізація структури капіталу «таке співвідношення між 
власним і позичковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та 
фінансовою стійкістю  компанії» [2, с.355]. 

Для визначення прaктичних зacaд фoрмувaння oптимaльнoї cтруктури кaпiтaлу проаналізуємо 
господарську діяльність ПАТ «Дубномолоко», основною діяльністю якого є переробка молока та 
виробництво сиру. 

Прoцеc фoрмувaння влacнoгo кaпiтaлу на обраному підприємстві cупрoвoджуєтьcя рядoм прoблем, 
щo впливaє нa упрaвлiнcький acпект фiнaнcoвих рішень. 

Провівши дослідження структури власного капіталу ПАТ «Дубномолоко», нaми були виявленi тaкi 
недoлiки:  

- недocкoнaлa пoлiтикa упрaвлiння влacним кaпiтaлoм тa oргaнiзaцiя йoгo oблiку;  
- нефефктивне викoриcтaння влacнoгo кaпiтaлу нa пiдприємcтвi;  
- необхідність пiдвищення кoнтрoлю зa  влacним кaпiтaлом, вaртicтю cтaтутнoгo кaпiтaлу тa 

дoтримaння вимoг щoдo мiнiмaльнoгo рoзмiру влacнoгo кaпiтaлу;  
- зниження рiвня прибуткoвocтi;  
- зменшення пoкaзникa рентaбельнocтi влacнoгo кaпiтaлу.  
- незaдoвiльний рiвень фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa; 
- вiдcутнicть резервнoгo кaпiтaлу 
- недocтaтнiй рoзмiр дoдaткoвoгo кaпiтaлу 
- пocтiйнo зрocтaючий oбcяг непoкритих збиткiв 
Тaкoж мoжнa видiлити тaку прoблему, як нестача влacнoгo кaпiтaлу, влacних фiнaнcoвих реcурciв 

для ведення гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. Якщo aнaлiзувaти баланс обраного підприємства, мoжнa пoмiтити, щo 
кредитoрcькa нaбaгaтo перевищує влacнi кoшти, вихoдячи з чoгo мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo пiдприємcтвa 
веде cвoю дiяльнicть грунтуючиcь нa пoзикoвих кoштaх.  

Крiм тoгo підприєством булo пoрушенo нoрми чacтини четвертoї cт. 144 тa чacтини третьoї cт. 155 
Цивiльнoгo кoдекcу Укрaїни вcтaнoвлюють неoбхiднicть пoрiвняння чиcтих aктивiв, вaртicть яких рiвнa 
cумi влacнoгo кaпiтaлу, тa cтaтутнoгo кaпiтaлу пiдприємcтвa [3, с.108]. Перевищення величини cтaтутнoгo 
кaпiтaлу нaд величинoю влacнoгo тягне зa coбoю згiднo з вкaзaними нoрмами негaтивнi нacлiдки для 
пiдприємcтвa. Ця прoблемa нa cьoгoднiшнiй день дo кiнця не вирiшенa i вимaгaє пoдaльших дocлiджень. 
Вирiшення прoблем влacнoгo кaпiтaлу зa зaзнaченими нaпрямкaми дoзвoлить не тiльки пiдвищити 
oб’єктивнicть й дocтoвiрнicть пoкaзникiв влacнoгo кaпiтaлу тa ефективнicть йoгo викoриcтaння, a буде 
cприяти пiдвищенню преcтижнocтi пiдприємcтвa тa зaлученню нoвих мoжливocтей для пiдприємcтвa. 
Приведення влacнoгo тa зaпoзиченoгo кaпiтaлiв дo oптимaльнoгo cпiввiднoшення мoже дoпoмoгти ПАТ 
«Дубномолоко» пiдвищити фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтвa, збiльшити йoгo вaртicть, i як нacлiдoк, дo 
мoжливocтi зaлучення неoбхiдних реcурciв зa бiльш низьких цiнaми.   

Oднaк недoлiки aнaлiзу влacнoгo кaпiтaлу пoлягaють i у недocкoнaлoму метoдoлoгiчнoму пiдхoдi в 
викoриcтaннi мoделей oптимiзaцiї cтруктури влacнoгo кaпiтaлу. Ефективне її викoриcтaння дaє мoжливicть 
збiльшити ринкoву вaртicть пiдприємcтвa. Пoетaпний рoзрaхунoк зaбезпечує oперaтивнicть тa 
oптимaльнicть cтруктури влacнoгo кaпiтaлу, a тaкoж прoгнoзує мaкcимaльне зрocтaння рентaбельнocтi 
влacнoгo кaпiтaлу тa фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa в мaйбутньoму. Aнaлiз cтруктури кaпiтaлу, 
врaхувaння ocнoвних фaктoрiв, щo впливaють нa cтруктуру кaпiтaлу, a тaкoж вибiр критерiю oптимiзaцiї тa 
пoєднaння влacнoгo тa пoзикoвoгo кaпiтaлу у cклaдi зaгaльнoї cуми кaпiтaлу пiдприємcтвa є ocнoвними 
передумoвaми прийняття ефективних упрaвлiнcьких рішень [5, с.74].  

Неoбхiдно врaхувaння певні фaктoри, якi мoжуть вплинути нa рiшення, пoв’язaнi з oптимiзaцiєю 
cтруктури кaпiтaлу, a caме: гaлузевi ocoбливocтi дiяльнocтi пiдприємcтвa, якi визнaчaють cтруктуру aктивiв 
тa їх лiквiднicть; рiвень дiлoвoї aктивнocтi пiдприємcтвa; cтaдiя життєвoгo циклу пiдприємcтвa; кoн’юнктурa 
тoвaрнoгo i фiнaнcoвoгo ринкiв; рiвень дoхiднocтi дiяльнocтi.  

Прoте oптимiзaцiя cтруктури кaпiтaлу пoвиннa, нacaмперед, cпирaтиcь нa певнi критерiї, якi є 
iндикaтoрaми визнaчення oптимaльнoгo пoєднaння влacних тa пoзикoвих джерел фoрмувaння кaпiтaлу 
зaлежнo вiд цiлей дiяльнocтi пiдприємcтвa. Ocнoвними з критерiїв є: мiнiмiзaцiя cередньoзвaженoї вaртocтi 
кaпiтaлу, мaкcимiзaцiя рентaбельнocтi влacнoгo кaпiтaлу при oднoзнaчнiй мiнiмiзaцiї ризику, мaкcимiзaцiя 
чиcтoгo прибутку нa oдну акцію [6, с.165]. 

Дiяльнicть будь-якoгo пiдприємcтвa пoтребує перioдичнoгo викoриcтaння кoштiв рiзнoмaнiтних 
фoрм влacнocтi. Нaприклaд, викoриcтaння пoзикoвих кoштiв приcкoрює рух грoшoвих i мaтерiaльних 
реcурciв, зaбезпечує вищий фiнaнcoвий пoтенцiaл рoзвитку пiдприємcтвa i вищi мoжливocтi прирocту 
рентaбельнocтi. Тoму при вирiшеннi прoблем ефективнoгo викoриcтaння влacнoгo кaпiтaлу дoцiльнo 
рoзрaхoвувaти oптимaльну cтруктуру кaпiтaлу, тoбтo cпiввiднoшення мiж пoзикoвими кoштaми i влacним 
кaпiтaлoм, мoжнa визнaчити, кoриcтуючиcь ефектoм фiнaнcoвoгo вaжеля. Якщo пiдприємcтвo у cвoїх 
iнвеcтицiях викoриcтoвує як влacнi, тaк i пoзикoвi кoшти, тo рентaбельнicть iнвеcтувaння влacних кoштiв 
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мoже бути збiльшенa. Пiдвищення рентaбельнocтi влacних кoштiв нaзивaють ефектoм фiнaнcoвoгo 
левериджу, тoбтo фiнaнcoвий леверидж хaрaктеризує ефективнicть викoриcтaння пoзикoвих кoштiв, щo 
впливaє нa рiвень рентaбельнocтi влacнoгo кaпiтaлу [3, с.106]. 

Пoзикa кoштiв зoбoв’язує пiдприємcтвo виплaтити вiдcoтки, a в мaйбутньoму – пoгacити уcю cуму 
бoргу. Aле чим бiльше бoргiв у пiдприємcтвa в cтруктурi кaпiтaлу, тим бiльше у неї фiкcoвaних видaткiв i 
тим бiльший ризик не пoкриття цих плaтежiв. Якщo бoрги зрocтaють, збiльшуєтьcя й плaтежi зa вiдcoткaми, 
aле зрocтaє ризик, щo вiдcoтки зa бoрги cтaнуть дуже виcoкими щoдo дoхoдiв дo вiдрaхувaння вiдcoткiв зa 
кредит тa пoдaткiв. Ocoбливo це небезпечнo у перioд екoнoмiчних cпaдiв, ocкiльки це збiльшує мoжливicть 
неcплaти бoргу зa рaхунoк прибутку пiдприємcтвa. Oтже, фiнaнcoвий леверидж мoже бути ефективним у 
перioд пiдйoмiв i принеcти збитки у перioд cпaдiв. Рентaбельнicть влacних кoштiв (фiнaнcoвий вaжiль) 
рoзрaхoвуєтьcя зa фoрмулoю: 

 
(1)

де  ЕФЛ – ефект фiнaнcoвoгo левериджу, щo пoлягaє в прирocтi кoефiцiєнтa рентaбельнocтi влacнoгo 
кaпiтaлу, %; 

Cпп – cтaвкa пoдaтку нa прибутoк, вирaженa деcяткoвим дрoбoм; 
КВРa– кoефiцiєнт вaлoвoї рентaбельнocтi aктивiв (вiднoшення вaлoвoгo прибутку дo cередньoї 

вaртocтi aктивiв), %; 
ВКр – cереднiй рoзмiр вiдcoткiв зa кредит, щo cплaчуютьcя  кoмпaнiям зa викoриcтaння 

пoзичкoвoгo кaпiтaлу, %; 
ПК – cередня cумa викoриcтoвувaнoгo кoмпaнiям пoзичкoвoгo кaпiтaлу; 
ВК – cередня cумa влacнoгo кaпiтaлу кoмпaнiї. 
У зв'язку з тим, щo пoкaзник фiнaнcoвoгo левериджу мaє виcoку динaмiчнicть, це вимaгaє 

пocтiйнoгo мoнiтoрингу у прoцеci упрaвлiння cтруктурoю влacнoгo кaпiтaлу. Тoму прoaнaлiзуємo динaмiку 
цьoгo пoкaзникa на ПАТ «Дубномолоко» зa 3 ocтaннi рoки. 

 
Тaблиця 1 

Динaмiкa ефекту фiнaнcoвoгo левериджу зa 2012-2014 рoки 
Пoкaзник 2012 2013 2014 2013/2012, % 2014/2013, % 

ВК -54688000 -106276655 17507914,7 94,33 -116,47 
ПК 897414000 747218738 445667574 -16,74 -40,36 
КВРA 0,0924262 0,04449831 0,19236004 -51,86 332,29 
ВКр 0,175 0,144 0,164 -17,71 13,89 
CПр 0,21 0,19 0,18 -9,52 -5,26 
ЕФЛ 1,0704594 0,56666364 0,59196667 -47,06 4,47 

 
Iнтерпретaцiя oтримaних дaнoгo пoкaзникa прoтягoм 2012 тa 2013 рoкiв немoжливa, ocкiльки 

знaчення влacнoгo кaпіталу вiд’ємне. Прoте мoжнa cтверджувaти, щo прoтягoм цьoгo перioду кoмпaнiї 
неoбхiднo булo вiдмoвитиcь вiд викoриcтaння пoзикoвoгo кaпiтaлу, тa викoриcтoвувaти лише влacний, 
ocкiльки При негaтивнoму знaченнi диференцiaлa фiнaнcoвoгo левериджу викoриcтaння кoмпaнiями 
пoзичкoвoгo кaпiтaлу дaє негaтивний ефект, тoбтo cпричиняє втрaти з кoжнoю зaлученoю oдиницею. 
Вцiлoму, зaлучення нoвих кредитiв в тaких cитуaцiя для ПAТ «Дубмнoмoлoкo» мaє cенc лише в тoму 
випaдку, кoли нoвi зaлученi кредити пiдвищaть КВРA (шляхoм пiдвищення вaлoвoгo прибутку  кoмпaнiї, зa 
рaхунoк викoриcтaння кредиту). У вciх випaдкaх негaтивнoгo aбo незнaчнoгo пoзитивнoгo знaчення 
диференцiaлa (при вже нaявних зaпoзиченнях) cлiд вживaти зaхoди пo збiльшенню кoефiцiєнтa вaлoвoї 
рентaбельнocтi aктивiв зa рaхунoк збiльшення вaлoвoгo прибутку тa зниження cуми aктивiв. 

У 2014 рoцi вiдбулocя пoкрaщення кoнюктури ринку, зa рaхунoк якoгo i вдaлocя дocягнути 
пoзитивнoгo ефекту фiнaнcoвoгo левериджу. Передуciм, в перioд пoкрaщення кoн'юнктури фiнaнcoвoгo 
ринку вaртicть пoзикoвих зacoбiв знизилacь з 17,5% дo 16.4%, тoбтo рiвень вaлoвий прибутoк кoмпaнiї 
перевищив прoцентнi cтaвки. Тaкoж в тaких впaдкaх oб'єм реaлiзaцiї прoдукцi зрocтaєї, a вiдпoвiднo i рoзмiр 
вaлoвoгo прибутку кoмпaнiї вiд oперaцiйнoї дiяльнocтi. Тaк, у 2014 рoцi кoефiцiєнт вaлoвoї рентaбельнocтi 
зрic нa 300% дo 19,2 %. Тaким чинoм ми oтримaли ефект вiд фiнaнcoвoгo левериджу нa рiвнi 0,452, тoбтo 
ПAТ «Дубнoмoлoкo» oтримaнує 59,2 % дoдaткoвoгo прибутку нa влacний кaпiтaл зa рaхунoк рiзнoї чacтини 
викoриcтaння пoзикoвих зacoбiв.  

Oднaк неoбхiднo вiдзнaчити, щo зaхiднi екoнoмicти ввaжaють oптимaльним знaчення фiнaнcoвoгo 
левериджу  нa рiвнi 30–50%. Нa їх думку, якщo кредит принocить менше 30% дoдaткoвoгo прибутку, тo 
зaлучення тaких кредитiв не є oптимaльним рішенням [4, с.212]. В тoй же чac при знaченнi бiльше 50% у  
кoмпaнiї пiдвищуютьcя фiнaнcoвi ризики. Тoму для пoкрaщення cтруктури тa рентaбельнocтi влacнoгo 
кaптiлaу пiдприємcтвa ПAТ «Дубнoмoлoкo» неoбхiднo здiйcнити ряд зaхoдiв, якi будуть cпрямoвaнi нa 
збiльшення cтaтутнoгo тa дoдaткoвгo кaпiтaлу, зменшення пoзичкoвoгo кaпiтaлу тa зoбoв’язaнь, збiльшення 
oбcягу вaлoвoгo прибутку. 

З цiєю метoю для ПAТ «Дубнoмoлoкo» вважаємо за доцільне, зaпрoпoнoвaнi нacтупнi зaхoди:  



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  33

- зменшити дoвгocтрoкoві зoбoв’язaння пiдприємcтвa шляхoм реcтруктуризaцiї, вiдcтрoчення aбo 
пoгaшення дoвгocтрoкoвoї зaбoргoвaнocтi.  

- зменшити пoтoчні зoбoв’язaння пiдприємcтвa зa рoзрaхункaми. Cлiд зменшити бoрги з 
oдержaних aвaнciв, бoрги перед бюджетoм, зi cтрaхувaння, з oплaти прaцi тa aкцioнерaми. 

Пoгacити зoбoв’язaння пропонуємо наступними шляхaми: 
- cплaтити кредитoру грoшoвi кoшти; 
- перевеcти зoбoв’язaння в кoрпoрaтивнi прaвa, щo нaлежaть кредитoру; 
- вiдвaнтaжити гoтoву прoдукцiю, тoвaри чи нaдaти пocлуги в рaхунoк oтримaнoгo вiд пoкупця 

aвaнcу aбo в пoрядку зaлiку зaбoргoвaнocтi. 
Впрoвaдження нaведених прoпoзицiй зaбезпечить пiдвищення фiнaнcoвoї cтaну ПAТ 

«Дубнoмoлoкo». Oднaк зaлишaєтьcя невирiшеним питaння ефективнocтi викoриcтaння влacнoгo кaпiтaлу. 
Вважаємо, що ПAТ «Дубнoмoлoкo» мoже вирiшити вище нaведену прoблему, виконавши наступні 

операції: 
1) збiльшити вирoбничі пoтужнocтi пiдприємcтвa; 
2) здійснити дoдaткoву емiciю aкцiї для збiльшення cтaтутнoгo кaпiтaлу тa фoрмувaння резервiв 
3) збiльшити oбcяг випуcку прoдукцiї пiдприємcтвa; 
4) удocкoнaлити мaркетингoву cтрaтегiю прoдукцiї пiдприємcтвa для збiльшення oбcягiв прoдaжу; 
5) зменшити coбiвaртістьi прoдукцiї зa рaхунoк oптимiзaцiї вирoбнцитвa; 
6) збiльшення рентабельності власного капіталу 
Для визнaчення ефективнocтi прoведених зaхoдiв дoцiльнo oцiнити oтримaний ефект фiнaнcoвoгo 

левериджу. Булo збiльшенo влacний кaпiтaл пiдприємcтвa нa 14% зa рaхунoк дoдaткoвoї емiciї прocтих aкцiй 
з нoмiнaльнoю вaртicтю 2,50 грн кiлькicтю 1 млн штук тa cфoрмoвaнo резервний кaпiтaл пiдприємcтвa. 
Зменшення пoзичкoвoгo кaпiтaлу нa 4 % вiдбулocя внacлiдoк зменшення зoбoв’язaнь ПAТ «Дубнoмoлoкo» 
перед бюджетoм, в тoму чиcлi з cплaти пoдaтку нa прибутoк, зa рoзрaхункaми зi cтрaхувaння тa oплaти 
прaцi. Щoдo пoдaткoвoгo кoректoру тa диференцiaлу, тo вoни зaлишaютьcя незмiнними, ocкiльки 
пiдприємcтвo прямo не мoже вплинути нa їх змiну. Результaти зaпрoпoнoвaних зaхoдiв нaведенi у тaблицi 2. 

 
Тaблиця 2 

Прогнозний розрахунок ефекту фiнaнcoвoгo левериджу на 2015 рік 
Пoкaзник 2015 2015/2014 

ВК 20007914,7 14,27926 
ПК 428648448 -3,81879 

КВРA 0,192 0 
ВКр 0,164 0 
CПр 0,18 0 
ЕФЛ 0,49189376 -16,9052 

 
Як бaчимo внacлiдoк зaпрoпoнoвaних зaхoдiв знaчення ефекту фiнaнcoвoгo левериджу зменшилocь 

нa 17% i тепер йoгo знaчення рiвне 49 %, щo нa думку зaхiдних екcпертiв є oптимaльним знaченням i не 
прoвoкує дoдaткoвих фiнaнcoвих ризикiв у кoмпaнiї. Зa дoпoмoгoю фiнaнcoвoгo левериджa менеджери 
мoжуть впливaти нa дiяльнicть  кoмпaнiї. Фiнaнcoвi вaжелi упрaвлiння тa фiнaнcoвi кoефiцiєнти тicнo 
пoв'язaнi мiж coбoю, тoму фiнaнcoвий леверидж хaрaктеризує пacив бaлaнcу, вiдoбрaжaючи прoблеми 
cтруктури кaпiтaлу [4, с.212]. 

Нa ocнoвi прoведених прaктичних рoзрaхункiв, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo ocнoвнi нaпрямки 
пoлiпшення cтруктури влacнoгo кaпiтaлу пiдприємcтвa ПAТ «Дубнoмoлoкo» cпрямoвaнi нa збiльшення 
чacтки чиcтoї виручки, щo припaдaє нa oдиницю влacнoгo кaпiтaлу, збiльшення рентaбельнocтi, темпiв 
зрocтaння влacнoгo кaпiтaлу, збiльшення чacтки влacних oбiгoвих кoштiв, зaпoбiгaнню зменшення 
пoкaзникiв фiнaнcoвoї незaлежнocтi, зменшення кoнцентрaцiї пoзичкoвoгo кaпiтaлу, зменшення пoкaзникa 
фiнaнcoвoгo лiвериджу, який вкaзує нa зaлежнicть пiдприємcтвa вiд дoвгocтрoкoвих зoбoв’язaнь для 
зменшення ризикiв, a тaкoж нa збiльшення чacтки cтaбiльних джерел фiнaнcувaння пiдприємcтвa ПAТ 
«Дубнoмoлoкo». 

Oтже, рoзрoбленi прoпoзицiї щoдo вдocкoнaлення oргaнiзaцiї влacнoгo кaпiтaлу змoжуть пiдвищити 
ефективнicть йoгo упрaвлiння прийняття, дacть змoгу пiдвищити кoнтрoль зa йoгo викoриcтaнням, вaртicтю 
cтaтутнoгo кaпiтaлу тa дoтримaння вимoг щoдo мiнiмaльнoгo рoзмiру пoчaткoвoгo кaпiтaлу, пoкрaщити 
пoкaзники фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, пiдвищити рiвень прибуткoвocтi тa рентaбельнicть влacнoгo 
кaпiтaлу.  

Висновки. Зaвдaнням уcпiшнoгo рoзвитку пiдприємcтв виcтупaє якicне упрaвлiння їх кaпiтaлoм. 
При цьoму oбґрунтувaння йoгo oптимaльнoї величини вiдпoвiднo дo oбcягу, cтруктури i змicту вирoбничoї 
дiяльнocтi, вибiр рaцioнaльнoгo cпocoбу йoгo нaрoщувaння, урaхувaння вaртocтi i ризикiв зaбезпечує 
cтiйкий рoзвитoк пiдприємcтвa. 

Oтже, дocлiдження  прoблеми фoрмувaння oптимaльнoї cтруктури влacнoгo кaпiтaлу нa вiтчизняних 
пiдприємcтвaх дaлo нам змoгу зрoбити нacтупнi виcнoвки: 

1. Фiнaнcoвий cтaн пiдприємcтвa тa результaти йoгo дiяльнocтi зaлежaть вiд тoгo, який обсяг 
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кaпiтaлу мaє у cвoєму рoзпoрядженнi cубєкт господарювання та нacкiльки oптимaльнoю є йoгo cтруктурa. 
Cучacне екoнoмiчне cтaнoвище пoтребує вiд влacникiв тa фiнaнcoвих менеджерiв пiдприємcтв ефективнoгo 
упрaвлiння тa кoнтрoлю тa cвoєчacнoгo кoригувaння cтруктури кaпiтaлу пiдприємcтвa, бo oптимaльнa 
cтруктурa кaпiтaлу дoзвoляє мaкcимiзувaти прибутoк, рентaбельнicть, пiдвищити фiнaнcoву cтiйкicть, 
пoкaзники лiквiднocтi тa плaтocпрoмoжнocтi.  

2. Нa ocнoвi прoведенoгo aнaлiзу впливу cтруктури кaпiтaлу нa фiнaнcoвo–екoнoмiчнi результaти 
дiяльнocтi пiдприємcтвa, виявленo, щo cпiввiднoшення пoзичкoвoгo i влacнoгo кaпiтaлу є oдним з гoлoвних 
чинникiв, щo дoзвoляє мaкcимiзувaти результaти дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

3. Звaжaючи нa пocтiйну змiну фaктoрiв зoвнiшньoгo cередoвищa, пiдтримaння oптимaльнoгo 
cпiввiднoшення влacнoгo i пoзичкoвoгo кaпiтaлу пiдприємcтвa нa прoтязi тривaлoгo чacу у виглядi 
кoнкретнoгo знaчення немoжливo.  

4. Ocнoвнi нaпрямки пoлiпшення фiнaнcoвoгo cтaну  cпрямoвaнi нa збiльшення чacтки чиcтoї 
виручки, щo припaдaє нa oдиницю влacнoгo кaпiтaлу, збiльшення рентaбельнocтi, темпiв зрocтaння влacнoгo 
кaпiтaлу, збiльшення чacтки влacних oбiгoвих кoштiв, зaпoбiгaнню зменшення пoкaзникiв фiнaнcoвoї 
незaлежнocтi, зменшення кoнцентрaцiї пoзичкoвoгo кaпiтaлу, зменшення пoкaзникa фiнaнcoвoгo лiвериджу, 
який вкaзує нa зaлежнicть пiдприємcтвa вiд дoвгocтрoкoвих зoбoв’язaнь для зменшення ризикiв, a тaкoж нa 
збiльшення чacтки cтaбiльних джерел фiнaнcувaння пiдприємcтвa. 

5. Для вдocкoнaлення дiяльнocтi пiдприємcтвa тa oптимiзaцiї cтруктури йoгo кaпiтaлу oдним iз 
зaвдaнням є зменшення зoбoв’язaнь пiдприємcтвa: 

- зменшення дoвгocтрoкoвих зoбoв’язaнь пiдприємcтвa шляхoм реcтруктуризaцiї, вiдcтрoчення 
aбo пoгaшення дoвгocтрoкoвoї зaбoргoвaнocтi.  

- зменшення пoтoчних зoбoв’язaнь пiдприємcтвa зa рoзрaхункaми. Cлiд зменшити бoрги з 
oдержaних aвaнciв, бoрги перед бюджетoм, зi cтрaхувaння, з oплaти прaцi тa aкцioнерaми. 
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 В статті висвітлюються сутність  інтеграційних процесів та  їх роль під час здійснення господарської 

діяльності  підприємства.  Визначено  особливості  формування  конкурентного  потенціалу  підприємств  під 
впливом  інтеграційних  процесів  з  урахуванням  національних  конкурентних  переваг  країни.  Виділено  основні 
фактори впливу та переваги включення промислового підприємства в інтеграційні процеси. 

Ключові слова:  інтеграційні процеси, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, 
промислове підприємство. 
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EFFECT OF INTEGRATION PROCESSES ON THE CREATION PROBLEMS  
OF COMPETITIVE POTENTIAL OF ENTERPRISE  

 
The article reveals the essence of integration processes and their role in the implementation of business enterprise. Indicated that 

competitive potential  is a multifaceted concept, which can be a quantitative criteria definition and measurement  that  reflects almost all 
aspects of the enterprise, describes the potential development, production and financial strength, determines enterprise place on the market. 
Emphasized that an important feature to ensure the competitiveness of industry is to use integration processes, which enable to effectively 
maintain  competition. The  features of a  competitive potential of  enterprises under  the  influence of  integration processes on  the basis of 
national competitive advantages  is determined.  It  is  improved  that  integration processes  involve  the elimination of  information barriers, 
providing free access to World Bank data and maximizing transparency. Emphasized that integration processes are schemes for providing 
vertical or horizontal consolidation. The main impacts and benefits of enterprise’s inclusion into the integration processes are determined. 

Keywords: integration processes, competitiveness, competitive potential, enterprise. 
 
Постановка проблеми. На сьогодні в умовах трансформаційних процесів в економіці та перебудови 

існуючих міждержавних відносин особливої актуальності набуває ефективне управління підприємствами з 
максимально ефективним використанням конкурентного потенціалу та регулярним розширенням масштабу 
власної діяльності. Вплив інтеграційних процесів є чи не одним з найважливіших факторів, що вирішують 
визначення стратегічної діяльності підприємства та підбір основних інструментів його адаптації до 
новосформованих ринкових умов. У сучасному світі здатні «виживати» лише найсильніші підприємства, які 
виробляють продукцію, що є конкурентоспроможною не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку. 

У ринкових умовах господарювання будь-яке ринкове середовище передбачає наявність жорсткої 
конкуренції з відомими вітчизняними, а також світовими брендами і вимагає від товаровиробників рішучих 
дій та інноваційних підходів до формування власного конкурентного потенціалу. Адже прибутковість, 
економічна стійкість та ефективність господарської діяльності вітчизняних підприємств забезпечується саме 
наявністю конкурентного потенціалу. Особливо гостро проблема формування конкурентного потенціалу 
стосується вітчизняних товаровиробників завдяки вступу України до СОТ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності та значення інтеграційних процесів 
для суб’єктів господарювання досліджувалось такими видатними вченими, як Л.М. Ганущак-Єфіменко, І.В. 
Коберник, Л.Л. Калініченко, В.М. Геєць, С.А. Айвазян, Д.В. Арутюнова, О.Я. Балкінд, Г.А. Баклаженко, Т.Д. 
Баснін, Ю.Д. Бахтєєв, В.М. Володін, С.М. Гончаров, Г.Я. Гольдштейн, Л.Н. Дубова, А.Г. Загородній, 
З.Б. Живко, А.А. Пилипенко та інші. Проте їх праці стосуються лише теоретичних аспектів визначення 
сутності інтеграції та процесів входження України в світові глобалізаційні спільноти. 

Значний внесок у дослідження ролі інтеграційних процесів та їх впливу на конкурентний потенціал 
промислового підприємства здійснили такі відомі вчені-економісти, як А. Блайндер, А. Гринспен, Т. Левітт, 
Р. Фатхутдінов, М. Портер, П. Кругман, П. Самуельсон. Разом з тим, у цих працях багато уваги приділено 
фінансовим мотиваціям, що виходять із посилення інтеграційних процесів, в той час як не наголошується на 
тому, що інтеграційні процеси є дієвим інструментом підвищення конкурентного потенціалу підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблеми підвищення 
конкурентного потенціалу підприємства, а також впливу інтеграційних процесів на його формування є 
недостатньо дослідженими, хоча дане завдання є особливо релевантним для підприємств, що мають 
зовнішньоекономічний профіль. Відсутність дієвих шляхів впровадження інтеграційних процесів для 
підприємств ускладнює процеси стратегічного планування діяльності підприємств та підвищення їх 
конкурентного потенціалу.  

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у дослідженні сутності інтеграційних процесів та 
їх впливу на конкурентний потенціал промислових підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов формування конкурентного 
потенціалу є однією з найважливіших інтегральних характеристик, які використовуються для аналізу 
економіки України в цілому, її окремих галузей і товаровиробників зокрема. За умов поглиблення 
конкуренції серед виробників зростає вимога до формування високого рівня конкурентоспроможності 
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виробничих підприємств та окремих видів продукції. Конкурентний потенціал є одним із суттєвих 
показників стану підприємства, який визначає перспективи його розвитку, можливість досягнення 
стратегічних цілей і завдань. Показники досягнутого конкурентоспроможного стану продукції мають 
поєднувати в собі інформацію про чинники, які забезпечують завоювання й утримання конкурентних 
ринкових позицій підприємств [1, с. 33]. 

Серед таких чинників і варто виділити інтеграційні процеси, які полягають в переплетенні 
діяльності різномасштабного формату з метою реалізації поставлених цілей, наявного потенціалу та 
перебудови існуючого ладу за новими схемами, що відповідають вимогам сучасного світового середовища. 
Особливість управління підприємством в умовах інтеграційних процесів полягає у виникненні додаткових 
загроз, шаблонів і вимог до ведення фінансово-економічної діяльності, виробництва продукції, управління, 
системи фінансового моніторингу тощо.  

Разом з тим, визначення змісту поняття конкурентного потенціалу підприємства можливе лише за 
умови наявності конкуренції, рівень якої може істотно відрізнятися як на окремих ринках (на внутрішньому, 
на ринку окремої країни), так і в різні періоди часу на одному й тому ж ринку [2, с. 140]. 

Конкурентний потенціал є багатогранним поняттям, яке може мати визначення і кількісні критерії 
виміру, що віддзеркалює майже всі сторони діяльності підприємства, характеризує потенціал розвитку, 
виробничу та фінансову стійкість, визначає місце підприємства на ринку. Характеристику поняття 
конкурентоспроможності найбільш ємко мають відображати такі показники, в основу яких покладено 
затрати виробництва і збуту, ступінь насичення ринку даною продукцією, якісні та споживчі властивості 
продукції, рівень покупної платоспроможності споживачів [3, с. 105]. 

Успіх будь-якого підприємства за даних умов спирається, в першу чергу, на механізми адаптації 
діяльності підприємства до новостворених умов. Водночас для ефективного формування конкурентного 
потенціалу підприємства існує значна потреба в розробці комплексного механізму управління 
підприємством, що б поєднував в собі окремі механізми управління кожним підрозділом підприємства. 
Інтеграційні процеси передбачають ліквідацію інформаційних бар’єрів, забезпечуючи вільний доступ до 
світового банку інформації та максимізації її прозорості.  

За більш ніж двадцять років існування інтеграційні процеси в економіці в останні роки набули 
транскордонного характеру і сформували абсолютно новий сегмент глобального ринку – ринок 
корпоративних злиттів і поглинань вітчизняних промислових підприємств, що обумовлені двома 
чинниками: недоліком власних фінансових ресурсів для реалізації великих виробничо-технологічних 
проектів і обмеженою місткістю цільових ринків. Інтеграційні процеси дозволяють промисловим 
підприємствам досягти і втримати певні позиції на ринку за допомогою вирішення таких завдань: 

- об'єднання ресурсів (інтелектуальних, технологічних, фінансових, маркетингових) для 
досягнення синергетичного ефекту й диверсифікації діяльності; 

- оптимізація витрат на НДДКР, організацію технологічного процесу, корпоративне управління, 
просування і підтримку товару для досягнення максимальної економії та підвищення рентабельності бізнесу; 

- мінімізація комерційних ризиків шляхом отримання гарантованого доступу до цільових ринків. 
Незважаючи на об'єктивну наявність конкурентних переваг, українські промислові підприємства 

поки що не можуть реалізувати свій потенціал на міжнародному ринку, більше того, повільно втрачають 
позиції на внутрішньому ринку. Багато в чому причиною такого становища є неефективна побудова як 
галузі в цілому, так і окремих підприємств. 

Основними гравцями світової економіки стали транснаціональні корпорації, які ведуть жорстку 
боротьбу за ринки збуту високотехнологічної продукції. У США і Європі сформувалися корпорації-гіганти, 
що керують такими наукомісткими видами бізнесу, як авіація, космос, інформаційні технології й озброєння 
[4–6]. Така інтеграція дозволяє консолідувати ресурси підприємств-учасників корпорації і забезпечити 
розробку загальної стратегії, проведення спільних науково-дослідних робіт, випуск конкурентоспроможної 
наукомісткої продукції, її просування на світовий ринок, подальше сервісне обслуговування на основі 
ресурсозберігаючих технологій та інновацій [7]. 

Інтеграційні процеси, що вміщують інформаційне поле, здатне впливати на формування 
конкурентного потенціалу та загалом його адаптації до зовнішнього середовища, передбачають поєднання 
наступних факторів: 

1. Зовнішні фактори: економічні (конкурентні, кон’юнктурні), політичні, законодавчі, соціальні, 
міжнародні. 

2. Внутрішні фактори: економічні, техніко-технологічні, структурно-організаційні, соціальні. 
3. Інформаційне поле адаптації підприємства: моніторинг фінансового стану підприємства, моніторинг 

нормативно-законодавчої бази, моніторинг структурної організації, соціальний моніторинг [8, с. 76]. 
Інтеграційні процеси відбуваються за схемами, що передбачають вертикальну або горизонтальну 

консолідацію. 
Вертикальна інтеграція передбачає створення холдингів – концентрації як сировинних, так і 

переробних виробництв. Це дозволяє отримати максимальний виграш в результаті контролю над усім 
ланцюжком, що створює додану вартість.  

Під час горизонтальної консолідації інтегровані структури спочатку формуються в межах одного 
сегмента індустрії, а потім проникають і в суміжні галузі. 
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Звичайно, вертикальна та горизонтальна інтеграція має і свої недоліки, головним з яких є зниження 
тиску конкуренції на окремі підприємства холдингу, внаслідок чого якість їхньої продукції може стати 
нижчою, ніж у конкурентів.  

Разом з тим, до актуальних питань інтеграції промислових підприємств України у світовий 
економічний простір слід віднести: 

- формування зовнішньої політики держав, яку можна визначити як протекціонізм економіки, що 
глобалізується; 

- створення великих транснаціональних корпорацій, які мають дочірні підприємства і беруть 
участь в міжнародному поділі праці в межах системи технологічно взаємопов'язаних підприємств у різних 
країнах світу; 

- наявність міжнародного виробничого механізму з єдиним технологічним і комерційним планом; 
- співпраця із зарубіжними підприємствами з метою розробки та придбання специфічних 

технологій, які вимагають великих витрат на їх створення. 
Таким чином, аналіз проведених досліджень дає змогу виділити наступні переваги від залучення 

промислових підприємств до інтеграційних процесів, що впливають на формування конкурентного потенціалу: 
- зменшення рівня невизначеності у постачанні та збуті продукції; 
- застосування передових інновацій та зменшення дифузії технологічних інновацій; 
- обмеження конкуренції; 
- володіння високим рівнем інтелектуального капіталу та реалізації інвестиційних проектів. 
Висновки.  
На сьогодні на вітчизняному та світовому ринках сформувалась тенденція, за якої ключову роль 

відіграють не окремі промислові підприємства, а інтегровані структури бізнесу. Інтеграційні процеси 
відбуваються за схемами, що передбачають консолідацію спільних зусиль кількох підприємств.  

Важливою ознакою забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств є 
використання інтеграційних процесів, що дозволяють ефективно вести конкурентну боротьбу. Це, у свою 
чергу, вказує на необхідність формування та використання конкурентного потенціалу підприємства. Як 
результат, конкурентний потенціал дозволяє підприємству отримувати прибуток, достатній для відтворення 
елементів виробництва, удосконалення процесу виробництва, підтримки та поліпшення якості продукції, 
стимулювання виробництва в умовах постійних змін конкурентного середовища. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 
В  статті  розглянуто  теоретичні  основи  забезпечення  розвитку  підприємств  в  сучасних  умовах. 

Проведено  оцінку  стану  підприємств  молочної  галузі  в  цілому  в  Україні  та  у  Херсонській  області. 
Охарактеризовано  діяльність  ПАТ  «Херсонський  маслозавод»  загалом  та  динаміку  і  структуру  продукції. 
Запропоновано заходи щодо покращення результативності діяльності підприємства: оптимізація використання 
сировини,  зміна  структури  виробництва  та  реалізації  продукції,  що  дозволить  залучити  нових  споживачів  та 
забезпечить сталий розвиток підприємства. 

Ключові  слова:  сталий  розвиток,  підприємство  молочної  галузі,  структура  виробництва  продукції, 
асортимент. 
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ENSURING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY ENTERPRISE 
 
Abstract – The theoretical basis for the development of enterprises in modern conditions are defined in the article. The assessment 

of the state of dairy  industry enterprises  in general  in Ukraine and  in Kherson region was made. Activities of Public  Joint Stock Company 
«Kherson   creamery» in general and dynamics and structure of production are characterized. Some measures to improve the results of the 
company activities are proposed, such as optimizing of use of raw materials, changes in the structure of the production and sales that will 
attract new customers and will ensure sustainable development of the enterprise. 

Keywords: sustainable development, dairy industry enterprise, production structure, assortment. 
 
Постановка проблеми. Умови функціонування сучасних підприємств характеризуються 

невизначеністю та динамічністю соціально-економічного середовища, до якого підприємству необхідно 
пристосовуватись. Ефективна реакція підприємства на зміни зовнішнього середовища можлива тільки за 
умов здійснення випереджувальних заходів, спрямованих на збереження його життєдіяльності, тобто за 
умов постійного розвитку підприємства. 

Діяльність підприємств молочної галузі України на сьогоднішній день супроводжується значними 
труднощами, що пояснюється різними причинами об’єктивного та суб’єктивного характеру, постійними 
змінами у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Тому актуальним є розгляд особливостей 
функціонування підприємств цієї галузі у сучасних умовах та шляхів забезпечення стабільного стану 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню різноманітних аспектів сталого розвитку 
та методів його забезпечення присвячені роботи багатьох вчених. Це, зокрема, наукові роботи А. Вебера,           
Дж. Кейнса, Г. Мінцберга, І. Шумпетера, М. Згуровського та ін. У більшості цих робіт аналізуються основні 
загальні концепції розвитку підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На наш погляд, залишаються 
малодослідженими проблеми, пов’язані з особливостями діяльності підприємств молочної галузі в сучасних 
умовах та пошуком можливих шляхів забезпечення зростання результативності їх функціонування та 
розвитку. Необхідно більш детально розглянути можливості забезпечення сталого розвитку вітчизняних 
підприємств молочної галузі в сучасних умовах.   

Формулювання мети дослідження. Метою статті є оцінка стану молочної галузі України та 
розгляд шляхів забезпечення сталого розвитку молокопереробних підприємств України загалом та 
Херсонської області зокрема. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток підприємства означає якісні зміни та 
оновлення його господарської системи й організаційної структури, підвищення ефективності 
функціонування на основі вдосконалення техніки, технологій та організації праці у всіх структурних 
підрозділах, підвищення якості продукції, товарів та послуг, що ним надаються [1]. 

Розвиток для підприємства розглядається, з одного боку, як такий тип змін, що підвищує ступінь 
організованості системи, а з іншого – як виділена у складі підприємства підсистема, в якій об’єднані 
інноваційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін у всіх функціональних сферах підприємства, у 
яких розв’язуються задачі стратегічного і тактичного управління й запускаються механізми самоорганізації 
оперативного управління розвитком.  

Необхідні зміни у стратегії, виробничих процесах, організаційній структурі можуть здійснюватись 
поступово, у вигляді низки кроків, або ж радикально, у вигляді великих стрибків. Відповідно до цього 
розрізняють революційну та еволюційну моделі розвитку підприємства. 

Революційна модель змін була запропонована американськими фахівцями у галузі менеджменту         
М. Хаммером та Дж. Чампі у 1991 році. Вона ще має назву концепції реінжинірингу бізнесу. Вони 
розглядали реінжиніринг бізнесу як принципове переосмислення та радикальне перепроектування 
підприємства і його найважливіших кількісно вимірюваних показників сучасної ефективності: вартості, 
якості, сервісу та оперативності [2]. 
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Еволюційна модель змін або концепція організаційного розвитку базується на концепції 
планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи, що передбачає залучення великої 
кількості учасників. Тобто, організаційний розвиток розглядається як довготерміновий, ретельний та 
всеохоплюючий процес зміни та розвитку підприємства, а також людей, що задіяні в його діяльності. 

Концепція організаційного розвитку передбачає здійснення змін у структурному та кадровому 
аспектах. У межах структурного підходу робиться спроба за допомогою організаційного регулювання 
створити сприятливі умови для досягнення підприємством поставлених цілей. У межах кадрового підходу 
проводяться заходи із підвищення кваліфікації працівників підприємства (розвитку персоналу) та 
стимулювання їхньої готовності до сприйняття змін. 

Ознаками соціально-економічного розвитку для підприємства, на думку І.В. Тюхи [3], слід вважати 
в економічній сфері: 

- економічне зростання – кількісний бік розвитку економічної системи, що характеризується 
розширенням її масштабів (нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення частки 
ринку, підвищення рівня доходів підприємства тощо); 

- структурні зрушення – це зміни, пов’язані з переходом до новітніх прогресивних технологій 
використання ресурсів, що сприяють покращенню кінцевих результатів діяльності підприємства; 

- оновлення асортименту продукції і послуг; 
- впровадження інноваційних технологій в управлінні; 
- нарощення фізичного обсягу капіталу підприємства; 
- задоволення потреб споживачів. 
У соціальній сфері:  
- покращення організаційних і соціально-психологічних умов функціонування та корпоративної 

культури; 
- забезпечення умов професійного розвитку; 
- зростання рівня освіти та професійної підготовки кадрів тощо. 
Розвиток системи означає її здатність до перетворення при збереженні відносної стійкості і протидії 

змінам. Рушійною основою розвитку є його соціально-економічний потенціал, який розглядається як 
сукупність властивостей досліджуваного об’єкта, що являє собою динамічну систему, є результатом 
високоефективної, компетентної та успішної діяльності підприємства, спрямованої на отримання 
соціального, економічного та екологічного ефектів [4]. Основними джерелами розвитку підприємства як 
відкритої системи є внутрішні протиріччя, які викликаються різноманітними змінами оточення 
підприємства. 

Об’єкт даного дослідження – ПАТ «Херсонський маслозавод», належить до молочної галузі 
України. Молочний комплекс є невід’ємною складовою сфери виробництва агропродовольчої продукції, 
метою функціонування якого є задоволення потреб населення в молочних продуктах відповідної якості. 
Важливість даного комплексу визначається наступними чинниками: 

- підприємства комплексу розміщені у всіх регіонах країни; 
- продукція є незмінною складовою раціону харчування населення; 
- молокопереробна промисловість є практично єдиним ринком збуту для виробників молока. 
Однією з найважливіших сфер молочного комплексу є переробна галузь – сфера 

молочнопромислового комплексу, основним завданням якої є своєчасна, з найменшим розривом у просторі і 
часі, переробка цільного молока і виготовлення з нього конкурентоспроможної молочної продукції з метою 
подальшого доведення її до споживачів. 

Деякі автори вважають, що на обсяги виробництва молочної продукції впливає ряд чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Серед зовнішніх чинників найсуттєвішими вважаються: 

- кількість сировини відповідної якості; 
- рівень закупівельних цін молока; 
- сезонність виробництва молока; 
- конкуренція з боку виробників аналогічної продукції та ефективність функціонування галузі 

молочного скотарства. 
До внутрішніх чинників відносяться: 
- рівень технічного оснащення підприємства; 
- налагодженість зв’язків із постачальниками сировини; 
- екологічні властивості сировини; 
- дієвість каналів збуту; 
- інвестиційна привабливість підприємства [5]. 
У нашій країні і донині панує практика закупівлі молока у населення, що для розвинутих країн є 

недопустимим. Згідно з вимогами міжнародних ринків, отримання молока має бути автоматизованим, що 
дозволить підвищити санітарно-гігієнічні умови доїння, а також забезпечить зниження псування сировини 
під час її транспортування та зберігання. Сезонність коливань надходження сирого молока на 
молокопереробні підприємства молочної галузі негативно впливає на їх функціонування, зумовлюючи 
нерівномірність завантаженості та неповну завантаженість виробничих потужностей підприємства та 
робочої сили протягом року, а також коливання собівартості молочної продукції протягом року. Сучасний 
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етап розвитку ринку молока і молочних продуктів в Україні характеризується посиленням конкурентної 
боротьби між суб’єктами господарювання. Зниження купівельної спроможності населення і зростання ціни 
на молоко та молочні продукти спричинює значне зниження споживання молочних продуктів та може 
призвести до занепаду молочної галузі в цілому. 

Однією з найважливіших проблем молокопереробної промисловості також є проблема ринків збуту 
продукції, яка суттєво пов’язана з нестабільністю експорту. Нарощування обсягу експорту молочної 
продукції позитивно позначилось би як на формуванні ціни на молоко сире, так і на розвитку галузі в 
цілому. 

Херсонська область є агропромисловим регіоном з добре розвинутим сільськогосподарським 
виробництвом, що створює сприятливі передумови для розвитку підприємств молочної галузі. Регіон має 
розвинену промисловість молочної галузі, зокрема це такі потужні заводи як ПАТ «Херсонський 
маслозавод», ТОВ «Данон Дніпро», ВАТ «Бериславський сирзавод», ПАТ «Чаплинський маслосирзавод». 
Однак, аналізуючи молокопереробну промисловість Херсонської області, можна встановити, що існують 
труднощі в забезпеченні сировиною, здійснюється недостатньо якісна переробка сировини, спостерігається 
низький рівень технічного оснащення підприємств тощо [6]. 

Незважаючи на дефіцит сировини, молокопереробні підприємства як України взагалі, так і 
Херсонської області зокрема, впродовж останніх років нарощують обсяги виробництва окремих видів 
молочної продукції [7]. Спадна тенденція спостерігається при виробництві сирів, що відображено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Динаміка виробництва молочних продуктів в Україні та Херсонській області, тис. тонн 
Роки Темп росту 

Вид продукції 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Україна 
Молоко оброблене 
рідке 

890 910 961 1080 1,022 1,056 1,124 

Масло вершкове 76,7 88,6 94,3 114,3 1,155 1,064 1,212 
Сири жирні 178 168 165 128,7 0,944 0,982 0,780 
Йогурт та інші 
ферментовані чи 
сквашені молоко та 
вершки 

474 489 522 470 1,032 1,067 0,900 

Сир свіжий 
неферментований 

76,5 79,0 83,7 74,3 1,033 1,059 0,888 

Херсонська область 
Молоко оброблене 
рідке 

5,25 6,54 12,20 21,32 1,246 1,865 1,748 

Масло вершкове 1,30 1,17 1,13 1,24 0,900 0,966 1,097 
Сири жирні 7,18 7,29 5,80 4,20 1,015 0,796 0,724 
Йогурт та інші 
ферментовані чи 
сквашені молоко та 
вершки 

32,77 39,62 48,12 49,85 1,209 1,215 1,036 

 
ПАТ «Херсонський маслозавод» функціонує на ринку виробництва й реалізації молочної продукції 

з 1963 року і є одним з провідних підприємств області, основними напрямками діяльності якого є переробка 
молока, виробництво молочної продукції та її реалізація через торгівельну мережу. ПАТ «Херсонський 
маслозавод» входить до складу ТОВ «ДК «КОРСА».  

На даний момент асортиментний ряд ПАТ «Херсонський маслозавод» складається з сиру твердого, 
сирного продукту та масла вершкового. Молоко сире незбиране – сировину – підприємство закуповує в 
основному у населення (98,5 %) у Херсонській та Миколаївській областях. Основними ринками збуту є 
Херсонська, Миколаївська, Запорізька області, АР Крим, м. Київ. Основними контрагентами є: ТОВ «Ашан 
Україна Гіпермаркет», ТОВ «Фуд-Експерт», ТОВ «РІАЛ-ТЕМП», ТОВ «ДК «КОРСА», ТОВ ТД «ПЕТРА-
ТРЕЙД». 

Найбільшими в області молокопереробними підприємствами-конкурентами ПАТ «Херсонський 
маслозавод» є ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ «Новокаховський маслозавод», ПАТ «Чаплинський 
маслосирзавод», ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод». 

Динаміка виробництва і реалізації продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» відображена графічно 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка виробництва та реалізації продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» за період 2010–2014 рр. 
 
За чотири роки на ПАТ «Херсонський маслозавод» об’єм виробництва знизився на 32,94 %, а об’єм 

реалізації – на 33,07 %. Падіння обсягів виробництва у 2013 році пов'язано з тим, що підприємством 
зменшено обсяги заготівлі молока з більш далекими маршрутами доставки і середньої якості. Збільшення 
обсягів виробництва продукції у 2014 році у порівнянні з 2013 роком пов’язане зі зміною структури 
виробництва. Підприємство збільшило частку дорогих та високоякісних сирів та розпочало випуск 
декількох нових видів сирних продуктів. Збільшення обсягів реалізації продукції пов’язано не лише з 
вищевказаним фактором, а й з торговими операціями з АР Крим в кінці 2014 року, які здійснювались за 
валютними розрахунками. Однак, якщо завантаженість виробничих потужностей у 2012 році в середньому 
була більше 70 %, то у 2014 році залишається низький рівень фактичної завантаженості виробничих 
потужностей з виробництва вершкового масла (приблизно 60 %) та з виробництва сиру (приблизно 40 %).  

На рис. 2 відображено динаміку виробництва продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» в 
натуральному вимірі за окремими видами продукції у 2014 році. 

 

 
Рис. 2. Динаміка виробництва продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» у натуральних показниках у 2014 році 

 
Збільшення обсягів виробництва продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» спостерігається у літні 

місяці, а в зимові – наявна тенденція до зменшення виробництва, що пов’язано з сезонністю виробництва. 
Різке збільшення виробництва сирів у березні пов’язано з виходом на повну потужність нової лінії 
устаткування для виробництва сирів; помітний спад виробництва сирів у червні – з модернізацією 
виробничого устаткування саме в цей період.  

На результати господарської діяльності також впливає структура виробництва і реалізації продукції. 
На рис. 3 наведена структура реалізованої продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» у 2014 році: у 
кількісному (рис. 3а) та вартісному (рис. 3б) вимірах.  
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Рис. 3. Структура реалізованої продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» у 2014 році: у кількісному (а) та вартісному (б) 
вимірах 

 
Найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції ПАТ «Херсонський маслозавод» як у кількісному, 

так і вартісному вимірі займають сири сичужні тверді. 
Аналітичні розрахунки показують, що на ПАТ «Херсонський маслозавод» у 2014 році порівняно з 

2013 роком прибуток від реалізації продукції збільшився. Збільшення відбулося за рахунок зростання обсягу 
реалізації та цін на продукцію, а також у зв’язку зі зміною структури продукції. Збільшення величини 
витрат на виробництво продукції призвело до зменшення прибутку на 5024 тис. грн. Загалом прибуток від 
реалізації продукції у 2014 році зріс на 86 тис грн і склав 1 млн. 731 тис. грн.  

ПАТ «Херсонський маслозавод» не має явних конкурентних переваг, але до позитивних сторін 
можна віднести те, що якість продукції відповідає середньо ринковій, підприємство збільшило сировинну 
базу, продукція підприємства сертифікована, користується попитом серед споживачів, продається в 
мережевих магазинах. Основною метою роботи підприємства є не тільки забезпечення стабільного 
положення на ринку молочних виробів, а також розвиток підприємства. Оскільки найбільшу питому вагу у 
собівартості продукції складає сировина (приблизно 60 %), то підприємство розглядає можливість та 
доцільність реалізації заходів щодо зниження витрат на сировину, зокрема більш раціональне використання 
молочної підсирної сироватки, виробництво твердого сиру з використанням сухого обезжиреного молока, 
збільшення виходу сиру з суміші. 

З метою підвищення результативності діяльності підприємства пропонується оптимізація структури 
продукції та витрат на її виробництво. Це можливо досягти за рахунок економії постійних витрат на 
одиницю продукції завдяки збільшенню загального обсягу виробництва та реалізації продукції, а також 
зміни структури виробництва. Пропозиція полягає у перепрофілюванні виробництва на більш якісні тверді 
сичужні сири, тобто збільшення їх частки у структурі виробництва та їх поставки за угодами до мережі 
супермаркетів «Ашан», таких як сир «Королівський», «Швейцарія», «Радомер», «Мааздам» тощо. Вартість 
даного виду продукції є вищою, однак якісні показники дозволяють прогнозувати ріст реалізації даної 
продукції, що повинно призвести до зростання прибутків, а відповідно і рентабельності продукції. 
Збільшення частки дорогих якісних сирів буде здійснюватись за рахунок зменшення частки сиру сичужного 
твердого «Російського». Причиною цього є те, що ринок сиру «Російського» на даний момент є 
перенасиченим. Тим не менше в загальній структурі виробництва на ПАТ «Херсонський маслозавод» дана 
продукція залишиться.  

Разом з тим підприємству необхідно задовольняти попит населення в молочній продукції нижчої 
вартості, оскільки купівельна спроможність населення останнім часом зменшується, і не кожна родина має 
можливість купувати молочну продукцію високої якості за відповідними цінами. З цією метою 
пропонується збільшити обсяги виробництва сирних продуктів та, відповідно, і їх долю в структурі 
продукції підприємства, зокрема сирних продуктів «Київського», «Альпійського», «Асканійського» тощо. 
Дані продукти характеризується меншим вмістом молока, за рахунок чого буде спостерігатись економія 
молочної сировини. 

Висновки. Розвиток є важливою передумовою ефективності функціонування підприємств, 
суттєвою перевагою у конкурентній боротьбі і запорукою довготривалого успіху. Розробляти стратегію 
розвитку необхідно з урахуванням як змін у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. 

Забезпечити стабільний розвиток підприємств молочної галузі, зокрема і ПАТ «Херсонський 
маслозавод», можливо за рахунок: укріплення та розширення ринку збуту продукції; збільшення обсягів 
реалізації продукції, що виробляється заводом, шляхом побудови взаємовигідних партнерських відносин 
між підприємством та покупцями; підвищення якості продукції; перегляду асортименту продукції, що 
виробляється, з метою збільшення рентабельності виробництва; постійного удосконалення управління 
витратами виробництва і реалізації продукції. 
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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СКЛАДОВІ  

 
В  статті  висвітлено  існуючі  підходи  до  формування  потенціалу  підприємства  та  окреслено 

характеристики  за  ними.  Досліджено  підходи  та  визначено  принципи  щодо  формування  потенціалу  суб’єкта 
господарювання.  Проведено  дослідження  елементів  потенціалу  у  розрізі  підходів  та  доведено  з  одного  боку  їх 
розгалуженість,  з  іншого –  обмеженість,  а також  їх повтор та дублювання  за окремими складовими. Доведено 
необхідність комплексного дослідження потенціалу підприємства, що спрямоване, в першу чергу, на ефективність 
та результативність його діяльності. 

Ключові  слова:  потенціал  підприємства,  складові  елементи  потенціалу,  ресурсний  підхід,  виробничий 
потенціал, фінансовий потенціал, інноваційний потенціал. 
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BUSINESS POTENTIAL: APPROACHES, CHARACTERISTICS, COMPONENTS 

 
In  this  article  existing  approaches  to  the  formation  of  business  potential  and  their  characteristics were  clarified.  The main 

characteristics  of  the  potential  under  the  defined  set  of  approaches were  examined  in  the  study.  Also,  the  scientists  representing  these 
approaches were mentioned. The business potential was grouped  into a resource, target and effective potential as business capacities and 
into  collective  relations  and  abilities.  The  principles  of    potential  formation  of  the  economic  entity were  studied  through  the  prism  of 
approaches to its understanding. The elements of the potential were defined and their branching on the other hand and narrowness on the 
other hand were proved in the context of the approaches. The repetition and duplication of the elements by the separate components were 
studied as well. Branching of approaches to the definition of the concept and absence of their interrelation were proved with the focus on the 
financial  results of  the business.  It was  emphasized  that  there  is no  systematic or  integrated approach  to understanding  the  concept of 
potential. It was proved  that the passthrough connection of the elements of the potential doesn’t exist and so don’t exist the approaches to 
understanding  the concept with  the efficiency and effectiveness of  the business.  It was proved  that a comprehensive study of  the business 
potential is needed. The study must first of all optimize the competitiveness of the company. 

Keywords:  business  potential,  components  of  the  potential,  resource  approach,  production  potential,  financial  potential, 
innovative potential. 

 
Вступ. Результативність функціонування підприємства значною мірою залежить не тільки від 

початкового капіталу суб’єкта господарювання, а й від його потенціалу, його складових елементів та від 
ефективності його використання. Конкурентоспроможність підприємства, його прибутковість, стан 
економічної безпеки в свою чергу створюють певні передумови формування потенціалу підприємства, що 
дозволить протистояти негативним факторам на нестабільному ринку, бути запорукою успішного 
функціонування суб’єкта господарювання та забезпечити позитивну тенденцію результативності його 
діяльності. 

За умов функціонування у конкурентному середовищі підприємства повинно мати мобільний 
потенціал, який би відповідав умовам господарювання що склалися, а також потенціал, що за складом та 
структурою відповідав умовам господарювання, виробничій програмі та сприяв прибутковій діяльності 
господарюючого суб’єкта. Структура потенціалу та його мобільність є запорукою успішного 
функціонування суб’єкта господарювання. Умови часу вимагають дослідження потенціалу та складових 
його елементів відповідно до трансформаційних процесів, що відбуваються. Удосконалення концептуальних 
підходів, оптимізація складових, спрощення розуміння та осмислення існуючих проблем потребують 
подальших досліджень та адаптації даного поняття до умов господарювання, що склалися. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні значна кількість публікацій присвячена 
проблемам формування та структури потенціалу, оцінки і аналізу, оптимізації його  структури у розрізі 
складових. Сутність поняття «потенціал підприємства» та підходи до переліку його складових розглядає 
значна частина науковців. Потенціал підприємства поділили на об’єктивну та суб’єктивну складову 
пропонують Воронкова А.Е., Гура В.Л., Краснокутська Н.С., Нижник Т.Т., Погорелов Ю.С., Олексюк О.І., 
Рєпіна І.М., Ровенська В.В., Ружицька Т.Д., Устенко М.О., Федонін О.С. та ін. Поділ потенціалу на складові 
за ресурсним підходом здійснили Градов А.П., Єменко С., Котлов В.А., Овдієнко Н.В., Ушакова Н.М. та ін. 
Ареф’єва О., Коренков О., Шаманська О.І. розглядали елементи потенціалу з точки зору комплексного 
підходу. Різноманітність підходів до визначення суті поняття та розбіжності у його складових обумовили 
необхідність їх узагальнення, спрощення та пристосування до сучасних умов господарювання, що і 
обумовило мету даної статті. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючих підходів до сутності поняття 
«потенціал», визначення його складових, визначення основних характеристик потенціалу підприємства та 
обґрунтування вагомих напрямів дослідження на перспективу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Умови господарювання та особливості діяльності 
підприємств у конкурентному середовищі обумовили різноплановість досліджень потенціалу підприємства 
та його складових елементів. У сучасній економічній літературі найбільш поширеними є підходи до 
розуміння самого поняття є такі: ресурсний, цільовий, результативний стратегічний, у розрізі колективних 
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відносин та здібностей персоналу та ін. Більш детально зазначені підходи, характеристики за ними, їх 
представники розглянуто у талб. 1. Нами визначено основні характеристики потенціалу, у відповідності до 
запропонованих підходів до нього. Розглянемо окремі з них.  

Більшість науковців дійшли висновку, що дане поняття краще характеризує та передає його 
сутність комплексний підхід, так потенціал підприємства визначається, як наявність на підприємстві різних 
складових елементів ресурсів, які можна застосувати чи мобілізувати за допомогою трудових відносин, що 
виникли у колективі, заради забезпечення здатності підприємства досягати поставлених короткострокових 
та довгострокових цілей, шляхом виконання відповідних завдань, бути конкурентоспроможним та 
виробляти таку кількість товарів, яка б могла задовольнити споживачів своєю якістю та кількістю, а 
виробників прибутком, отриманим у результаті їх реалізації [1, с.61].  

При тому існує значна кількість авторів, що пропонують досліджувати персонал у розрізі ресурсів 
підприємства, у розріз цілі (мети) функціонування, розглядати  потенціал, як можливості. Безумовно існує 
значна кількість підходів, кожний із яких потребує подальшого вивчення та удосконалення. Спрямування 
будь-якого підходу до потенціалу підприємства окреслює певне коло питань та відповідних характеристик 
потенціалу, що обумовлюють в першу чергу його складові [2, 3, 5, 8, 15, 18, 20, 22–27]. 

 
Таблиця 1  

Підходи до сутності поняття «потенціал підприємства» та характеристики за ними 

Підхід Автори 
Основні характеристики потенціалу відповідно до окреслених 

підходів 
1 2 3 

Ресурсний 

Абалкін Л.І. [15, с.7], 
Архангельський В.М. [8, с.6-7], 
Балацький О.Ф. [19, с.535], 
Горбунов Е.П. [27, с.5–8], 
Ігнатовський П.А. [28, с.74–78], 
Лукінов І.І. [22, с.14], 
Мокроусова Т.О. [2, с.110], 
Мочалов Б.М. [20, с.10], 
Рєпіна І.М. [8, с.7], 
Фігурнов Є.Б. [18, с.7], 
Шевченко Д.К. [21, с.15]. 

- потенціалом є узагальнена кількість ресурсів [15, с.7]; 
- потенціал підприємства як сукупність ресурсів, які є в 

розпорядженні підприємства, і спроможність його 
співробітників і менеджерів використовувати ресурси з метою 
створення товарів, виконання робіт, надання послуг та 
отримання максимального прибутку [2, с.110]; 

- сума потенціалів трудових, природних, виробничих ресурсів 
[27, с.5–8]; 

- засоби, запаси джерела, які є в наявності і можуть бути 
мобілізовані для досягнення певної мети або рішення певної 
задачі, тобто як сукупність визначених накопичених ресурсів 
[8, с.6-7] 

- це сукупність необхідних для функціонування або розвитку 
системи різних видів ресурсів [18, с.7]; 

- совокупність виробничих ресурсів, об’єднані в процесі 
виробництва, та мають певні потенційні можливості в сфері 
виробництва матеріальних благ та послуг [21, с.15]. 

Цільовий 

Должанський І.З. [24, с.13], 
Лапін Є.В. [23, с.28-29], 
Марушков Р.В. [3, с.50], 
Федонін О.С. [8, с.11]. 

- потенціал підприємства являє собою реальну або ймовірну 
здатність виконувати цілеспрямовану роботу [24, с.13]; 

- сукупні можливості підприємства визначати, формувати і 
максимально задовольняти потреби споживачів у товарах і 
послугах в процесі оптимальної взаємодії з навколишнім 
середовищем і раціонального використання ресурсів [23, с.28-
29]; 

- здатність підприємства забезпечувати своє довгострокове 
функціонування та досягнення стратегічних цілей на основі 
використання системи наявних ресурсів [3, с.50]; 

В розрізі 
колективних 
відносин та 
здібностей 

Лук’янихін В.О. [25, с.34], 
Самоукін Л.І. [3, с.50], 
Отенко І.П. [26, с.11]. 

- сукупні можливості її членів досягати поставленої мети, які 
оцінюються в конкретній ситуації на визначену перспективу 
[25, с.34]; 

- організована й керована сукупність можливостей соціально-
економічної системи для досягнення її цілей [26, с.11]; 

- необхідно розглядати у взаємозв’язку з властивими кожній 
суспільно-економічній формації виробничими відносинами, 
що виникають між окремими працівниками, трудовим 
колективом, а також управлінським апаратом підприємства з 
приводу повного використання їхніх здібностей зі створення 
матеріальних благ і послуг[3, с.50]; 

Потенціал, як 
можливість 

Андреєв К.Л. [8, с.8]. 
- це цілісне уявлення про єдність структури і функції об’єкта, 

вияв їх взаємозв’язку [8, с.8]; 

Результатний Краснокутська Н.С [5, с.7-8]. 
- потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної 

системи виконувати поставлені перед нею завдання [5, с.7-8] 
 
Ресурсний підхід потенціалу розглядають, як сукупність необхідних для функціонування або 
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розвитку системи різних видів ресурсів [18, с.7] підприємства,  як сукупність ресурсів, які є в розпорядженні 
підприємства, і спроможність його співробітників і менеджерів використовувати ресурси з метою створення 
товарів, виконання робіт, надання послуг та отримання максимального прибутку [2, с.110]. Потенціал у 
ресурсному підході  є узагальнена кількість ресурсів [15, с.7]. 

Сутність потенціал підприємства у розрізі цільового підходу являє собою реальну або ймовірну 
здатність виконувати цілеспрямовану роботу [24, с.13], а також сукупні можливості підприємства визначати, 
формувати і максимально задовольняти потреби споживачів у товарах і послугах в процесі оптимальної 
взаємодії з навколишнім середовищем і раціонального використання ресурсів [23, с.28-29]. 

В розрізі колективних відносин та здібностей сутність потенціалу являє собою сукупні можливості 
її членів досягати поставленої мети, які оцінюються в конкретній ситуації на визначену перспективу [25, 
с.34]. 

 

Таблиця 2  
Підходи до складових елементів потенціалу підприємства 

Автори Підходи Принципи формування елементів потенціалу 
1 2 3 

Єменко С. [5, с.13], 
Градов А.П., Ушакова Н.М. [5, с.13-14], 
Котлов В.А., Овдієнко Н.В. [10, с.40], 
Ковтун О.І. [12, с.29], 
Анчишкін А.І. [14, с.13], 
Абалкін Л.І. [15, с.214], 
Бузько І.Р., Дмитренко І.Є., Сущенко 
О.А. [16, с.99],  
Білик М. [17, с.40]. 

Ресурсний підхід 

- наявність ресурсної складової та потенційної 
можливості її використання 

- здатність підприємства використовувати свої 
ресурси 

- взаємопов’язана сукупність ресурсів та 
можливостей підприємства, яка визначає 
перспективи його діяльності. 

Краснокутська Н.С. [5, с.16]; 
Федонін О.С., Рєпіна І.М.,  
 Олексюк О.І. [8, с.14–20]; 
Устенко М.О. [7, с.232]; 
Ареф’єва О., Коренков О. [6, с.147]; 
Шаманська О.І. [2, с.112], 
Ровенська В.В. [9, с.71], 
Воронкова А.Е., Погорелов Ю.С. [10, 
с.78]. 

Ресурсний підхід, 
Організаційно - 
функціональний 
підхід, 
Поділ елементів на 
об’єктивну та 
суб’єктивну складові

- загальнотеоретичну модель формування 
потенціалу підприємства, що враховує сутність 
потенціалу як категорії та взаємозв’язок між 
інформацією як основним засобом отримання 
даних та визначення цілей щодо формування 
потенціалу і функціональними видами 
потенціалу [8, с.14–20]; 

- виробничо-фінансові можливості (виробничий 
потенціал, фінансовий потенціал, 
комунікаційний потенціал) інтелектуальні 
можливості (інноваційний потенціал, 
маркетинговий потенціал, управлінський 
потенціал) та трудові можливості (трудовий 
потенціал і мотиваційний потенціал [10, с.78]; 

- об’єктивні складові пов’язані з матеріально-
речовинною та особовою формою потенціалу 
підприємства Вони споживаються і 
відтворюються у тій чи іншій формі у процесі 
функціонування [7, с.232]; 

- суб’єктивні складові пов’язані із суспільної 
форми їх виявлення. Вони не споживаються, а 
становлять передумову, загальноекономічний, 
загальногосподарський соціальний чинник 
раціонального споживання об’єктивних 
складових. [7, с.232]; 

Козловський В.О., Причепа І.В. [12, 
с.31-32]. 

Поділ елементів на 
внутрішні та 
зовнішні 

- потенціал підприємства визначається 
внутрішнім потенціалом (внутрішні 
можливості) та зовнішнім потенціалом (ринкові 
шанси), виявлення та використання яких в 
повній мірі дозволить зайняти гідну нішу на 
конкурентному ринку[12, с. 32] 

С. Іщук [13, с.31-32] 
Функціональний 
підхід 

- чим потужніше база (матеріально-технічна) 
науково-технічного прогресу, тим ширше 
горизонти впровадження його досягнень, 
більше можливостей для вдосконалення і 
збільшення розмірів елементів виробничого 
потенціалу промислового підприємства [13, 
с.31-32]. 

 
Потенціал, як можливість розглядається поодинокими авторами. Так К.Л. Андреєв розглядає 

сутність потенціалу підприємства, як цілісне уявлення про єдність структури і функції об’єкта, вияв їх 
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взаємозв’язку [8, с.8]. Результативний підхід потенціалу підприємства розглядається, як здатність комплексу 
ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання [5, с.7-8]. 

Відсутність єдиного підходу має місце і при дослідженні складових елементів потенціалу 
підприємства. Існує поділ потенціалу за двома компонентами, кожна із яких містить детальний перелік 
елементів. Є поділи більш вужчі, які групують елементи потенціалу відповідно у розрізі діяльності 
підприємства. У табл. 2 наведено перелік підходів до складових елементів потенціалу за науковцями. 

Узагальнюючи підходи авторами запропоновано групове визначення до елементів потенціалу 
підприємства: це не лише наявність ресурсної складової та потенційної можливості її використання, а й 
виробничо-фінансові можливості (виробничий потенціал, фінансовий потенціал, комунікаційний потенціал) 
інтелектуальні можливості (інноваційний потенціал, маркетинговий потенціал, управлінський потенціал) та 
трудові можливості (трудовий потенціал і мотиваційний потенціал [10, с.78]. Потенціал підприємства 
визначається внутрішнім потенціалом (внутрішні можливості) та зовнішнім потенціалом (ринкові шанси), 
виявлення та використання яких в повній мірі дозволить зайняти гідну нішу на конкурентному ринку [12, с. 
32] і чим потужніше база (матеріально-технічна) науково-технічного прогресу, тим ширше горизонти 
впровадження його досягнень, більше можливостей для вдосконалення і збільшення розмірів елементів 
виробничого потенціалу промислового підприємства [13, с.31-32]. 

Найбільш поширеним поділом потенціалу є його розгалуження на об’єктивну та суб’єктивну 
компоненти. Об’єктивний потенціал характеризується як матеріально-речовинна так і особова форма, тобто 
вона споживається та відтворюється в процесі виробництва та розвитку суб’єкта господарювання. Більшість 
вчених до неї відносять: виробничий, інноваційний потенціал, фінансовий, потенціал відтворення, 
інфраструктурний та інформаційний потенціал [4, с. 180]. 

Виробничий елемент об’єктивної складової включає в себе потенціал основних та оборотних 
фондів, нематеріальних активів, землі та природнокліматичних умов, а також потенціал технологічного 
персоналу. Тобто ті ресурси та можливості, які повністю та безпосередньо забезпечують виробничий процес 
чи процес надання послуг.  

Інноваційний елемент характеризує сферу розробки, сприйняття та впровадження інновацій, які б 
могли оптимізувати будь-який сектор діяльності суб’єкта господарювання, не зважаючи на те виробничі це, 
управлінські чи організаційні процеси [4, с.180].  В сучасному світі, коли науково-технічний процес не 
стоїть на місці, а з кожним днем вчені зі всього світу розробляють нові технології, саме інноваційна 
складова є гарантом досягнення успіху будь-якого суб’єкта господарювання. 

Фінансовий потенціал полягає у фінансових ресурсах, які наявні на підприємстві, незалежно від 
шляхів їх залучення, та можуть бути використанні для покриття будь-яких витрат Це можуть бути як власні, 
так і запозичені чи залучені кошти чи фінансові можливості. Певна група вчених до фінансової складової 
відносить інвестиційну, інша ж, навпаки, виділяє її як повноцінний елемент потенціалу. Але, безумовно, що 
фінансова складова, що інвестиційна, на сьогоднішній день, є теж однією із головних умов успішного 
ведення бізнесу. 

Потенціал відтворення характеризує можливість діючої системи формування та відновлення 
основних фондів, забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції підприємства [4, 
с.180]. Тобто це є можливість додаткового залучення різних складових потенціалу з метою відтворення або 
підтримки загального потенціалу підприємства. 

Основою інфраструктурного потенціалу є фактори, які зумовлюють привабливість місця 
розташування господарюючого суб’єкта, що забезпечують розвинену ринкову інфраструктуру, легке 
виконання логістичної функції підприємства, тощо [4, с.180]. Тобто інфраструктурний потенціал полягає у 
виборі такого місця розташування, яке б дозволяло задовольнити  як збутові, так і споживчі потреби 
підприємства, а також забезпечите підприємство виробничими приміщеннями і територіями, комунікаціями 
та можливостями розширення відповідного рівня. 

Інформаційний потенціал полягає у створенні своєчасного інформаційного забезпечення 
підприємства для його повноцінного функціонування [4, с.180]. Це інформаційне забезпечення повинне 
включати достовірну, своєчасну та актуальну вхідну, вихідну, нормативно-довідкову та оперативну 
інформацію, яка б слугувала основою для прийняття доцільних та обґрунтованих рішень. 

Описані вище види потенціалу є об’єктивними складовими, тобто вони можуть повністю або 
частково контролюватись управлінським персоналом підприємства, який може впливати на нього в такій 
мірі, яка б була достатньою для досягнення поставлених цілей.  

Другою компонентою потенціалу є суб’єктивна складова, яка є не контрольованою підприємством 
на 100%, оскільки залежить від персоналу. До цього різновиду потенціалу належить: науково-технічний, 
управлінський, кадровий, маркетинговий та потенціал організаційної структури управління [4, с.180]. 

Науково-технічний потенціал проявляється у здатності працівників суб’єкта господарювання 
здійснювати наукові дослідження та розробки з метою удосконалення виробничих та технологічних 
процесів, розподілу видів продукції [4, с.180].  

Управлінський потенціал є певною сукупністю здібностей та можливостей апарату управління 
забезпечувати досягнення поточних та стратегічних цілей діяльності підприємства. Управлінський 
потенціал — це навички та здібності керівників усіх рівнів управління з формування, організації, створення 
належних умов для функціонування та розвитку соціально-економічної системи підприємства. Саме вміння 
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організувати та залучити людей до спільно поставленої мети підприємства дає змогу долати різного роду 
труднощі та реалізовувати у життя на нереальні, на перший погляд, плани. 

Кадровий потенціал проявляється в певній сукупності навиків та здібностей персоналу щодо 
забезпечення ефективного функціонування підприємства. Кадрова складова полягає у  такому підборі 
працівників, який би відповідав певному кваліфікаційному та демографічному рівню, прагнув до 
самовдосконалення та навчання, регулярно відвідував курси підвищення кваліфікації [4, с.180]. Адже саме 
від працівників, а особливо робітників залежить як працюватиме підприємство, якої якості товари чи 
послуги воно буде постачати на ринок.  

Маркетинговий потенціал є здатністю господарюючого суб’єкта систематизовано й планомірно 
спрямувати всі свої функції (визначення потреб і попиту, організація виробництва, продаж і після продажне 
обслуговування) на задоволення потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту [4, с.180]. 
Враховуючи вибагливість потреб сьогоднішнього споживача та асортимент запропонованих на ринку 
товарів і послуг маркетингова складова є першою у структурі за значимістю, після трудової, виробничої та 
фінансової. 

 Потенціал організаційної структури управління відображається у здатності існуючої організаційної 
структури забезпечувати достатньо високий рівень ефективності розвитку та роботи підприємства в 
мінливих ринкових умовах [4, с.180].  

Отже, суб’єктивна складова потенціалу в більшій мірі залежить від людського фактору та вмінні 
персоналу будь-якого структурного рівня пристосовуватись до ситуацій, які складаються у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, а також вміло застосовувати за цих умов свої знання та навички.  

В науковій літературі також є представлені різноманітні класифікації складових потенціалу, але 
вони всі містять більш розгалужену структуру. Проаналізувавши наукову літературу було виявлено та 
згруповано авторів за елементами, які вони класифікують складовими потенціалу підприємства (табл. 2), а 
також виявлено низку підходів, які застосовуються при групуванні елементів потенціалу. 

Одним із найпоширеніших підходів щодо визначення складових є ресурсний підхід. У табл. 3 
представником даного підходу виступає Єменко С., який вважає, що потенціал складається з кадрових 
ресурсів та основних фондів [5, с.13]. Котлов В.А., Овдієнко Н.В. ще додають матеріальну складову. На 
нашу думку, даний підхід значно обмежує можливості потенціалу, особливо на сучасному етапі розвитку, 
оскільки діяльність більшості суб’єктів господарювання не обмежується лише виробництвом. Градов А.П. 
та Ушакова Н.М. теж є представниками ресурсного підходу і їхній поділ потенціалу є найбільш 
розгалуженішим серед усіх представників, оскільки включає в себе технічну, технологічну, кадрову, 
фінансову, просторову, інформаційну складову та організаційну структуру системи управління [5, с.13-14]. 

Решта авторів зазначених у таблиці поєднали ресурсний та організаційно-функціональний підхід до 
виділення структурних складових потенціалу, чим, на нашу думку, удосконалили її, показавши всі її 
найсуттєвіші аспекти. 

Проте у науковців даного підходу теж різняться думки щодо тих елементів, які мають входити до 
структури потенціалу. Всі представники даного підходу, без виключень, до складу потенціалу включають: 
кадрову складову, виробничу (вона включає в себе потенціал землі та природнокліматичні умови, основні, 
оборотні та нематеріальні фонди та потенціал технологічного потенціалу) та фінансову.  

Такі науковці як Краснокутська Н.С., Федонін О.С., Устенко М.О. та інші також виділяють 
просторовий, інформаційний, інноваційний, науково-технічний, управлінський, маркетинговий потенціал та 
потенціал організаційної структури системи управління. Краснокутська Н.С. та Устенко М.О. також 
виокремлюють потенціал відтворення, а Федонін О.С., Рєпіна І.М. та  Олексюк О.І. вирізняють 
інвестиційний, логістичний та інформаційно-обчислювальний потенціал. Але найбільш ширший спектр 
даного підходу запропонували Федонін О.С., Рєпіна І.М. та Олексюк О.І., включивши до потенціалу 
сімнадцять складових. 

Доцільно наголосити, що за окремими авторами, що представлені у табл. 3 кількість складових 
елементів потенціалу представлена у більш укрупненому вигляді. Так для прикладу, Асаул А. Н, 
Войнаренко М. П., Князев С. А., Рзаєва Т. Г. [29, с.35] (у табл.3) пропонують чотири складових, але при 
подальшому поділі авторами вивчаються наступні елементи потенціалу: економічний (виробничий, 
трудовий, соціальний); науково-технічний (матеріально-технічних ресурсів, кадрових, організаційних, 
інформаційних); природно-ресурсний; екологічний (в цілому 9 складових). 

В цілому, проведені дослідження дали змогу зауважити, що на сьогодні існує значна розгалуженість 
елементів потенціалу, кількість яких коливається від 2 до 15 елементів. Крім того, за окремими авторами 
відзначається повтор та дублювання деяких елементів потенціалу.  

Висновок. Дослідження теоретичних підходів до визначення суті потенціалу та його складових 
елементів дали змогу окреслити певний перелік проблем та дискусійних питань, що потребують 
першочергового вирішення. Так основними питаннями, що на нашу думку, не відповідають сучасним 
умовам господарювання і потребують подальшого дослідження є такі: 

- розгалуженість підходів до визначення самого поняття та відсутність їх взаємозв’язку, з 
орієнтацією на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства; 

- відсутність системного та комплексного підходу до розуміння поняття потенціалу 
підприємства, що ґрунтувався б не тільки на ресурсному, але й цільовому, стратегічному та 
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результативному підходах; 
- різноманітність елементів потенціалу, що не завжди відповідають підходу до його формування; 
- відсутність наскрізного зв’язку елементів потенціалу та підходів до розуміння самого поняття з 

ефективністю та результативністю діяльності підприємства. 
 

Таблиця 3 
Складові елементи потенціалу підприємства у сучасних дослідженнях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
Технічний  +     +     
Технологічний  +     +     
Кадровий + + + + + + + +   + 
Просторовий  + + + +       
Інформаційний  + + + +  +     
Потенціал організаційної 
структури системи 
управління 

 + + + +     
 

 

Інвестиційний    +        
Інноваційний   + + +    +   
Потенціал землі та 
природно-кліматичні 
умови 

  + + + + + + + 
 

 

Основних фондів +  + + + + + + +  + 
Матеріальних фондів   + + + + + + +  + 
Нематеріальних активів   + + + + + + +   
Потенціал технологічного 
персоналу 

  + + + + + + + 
 

 

Фінансовий  + + + + + + + +   
Науково-технічний   + + +   +  +  
Управлінський   + + + +  + +   
Маркетинговий   + + + +  + +   
Логістичний    +    +    
Інформаційно-
обчислювальний 

   +      
 

 

Потенціал відтворення   +  +       
Економічний          +  
Природно-ресурсний          +  
Екологічний          +  
Разом 2 7 15 17 15 9 10 11 9 4/9 3 

 
Вирішення та урахування зазначених дискусійних та проблемних питань дасть змогу розробити 

єдиний підхід до розуміння самого поняття «потенціал», структурувати його складові, обумовити 
доцільність комплексного дослідження, що спрямоване в першу чергу на результативність та ефективність 
діяльності підприємства., а  також на  підтримку рівня його конкурентоспроможності. 
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УДК 658 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:  
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ АСПЕКТИ 

 
В  статті  досліджено  теоретичні  підходи  до  поняття  «ефективність»  та  визначено  провідні  його 

ознаки  та  характеристики.  Опрацьовано  теоретичні  підходи  до  розуміння  поняття  «результативність»  та 
визначено  основні  особливості  його  розуміння.  Досліджено  взаємозв’язок  та  взаємозалежність  понять 
ефективності  та  результативності  діяльності  підприємства.  Визначено  напрями  дослідження 
результативності  в  контексті  оцінки  результатів  діяльності,  ефективності  функціонування  та  подальшого 
розвитку.  

Ключові слова: результативність, ефективність, результат, ефект, подальший розвиток, проміжні та 
кінцеві результати діяльності, види діяльності, види ресурсів. 
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ANALYSIS  PERFORMANCE  OF THE  COMPANY:  QUANTITATIVE  AND  QUALITATIVE  ASPECTS 
 
This  article  explores  the  theoretical  approach  to  the  concept  of  "efficiency"  and  identified  key  sign  of  ego  and  conditions. 

Assessment  of  the  main  indicators  of  success  are  effectiveness,  something  causes  productivity  away;  Some  intermediate  (  internal) 
productivity;  value  results  and  costs  and  others.  Processed  theoretical  approach  to  understanding  the  concept  of  "productivity"  and 
identified key features ego understanding. Exposed and processed Trends Research performance of the company, namely: the purpose and 
outcome of the operation; operational efficiency and further development. A comprehensively investigate the impact of performance through 
financial  statements.  It makes  sense  for  the  future  conduct  research  dynamics  of  the  results  (revenues,  expenses,  income)  by  activities; 
effectiveness of the company by the types of resources, products  , activities and research relationship and  interdependence growth rate of 
intermediate and final results of the company (assessment of the level of development). 

Key words: effectiveness, efficiency, result, effect, further development, interim and final results of operations, activities, types of 
resources. 

 
Актуальність теми. Нестабільність економіки України, інституційні зміни в її економіці 

трансформаційні процеси вимагають якісно нових підходів до оцінки результативності та ефективності 
діяльності підприємств. Військові дії в країні, невдалі економічні реформи та певні відхилення, що їх 
супроводжують накладають відповідні відбитки на результативність функціонування суб’єктів 
господарювання. Економічне зростання та подальший розвиток економіки України, окремих галузей 
економіки, підприємств, що їх представляють неможливий без подальшого підвищення результативності та 
ефективності їх діяльності.  

Сучасні ринкові умови господарювання потребують від підприємств підвищення ефективності 
виробництва, результативності діяльності, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження 
науково-технічних нововведень, інноваційних форм господарювання і управління виробництвом та 
активізації підприємництва. В сучасних умовах господарювання для забезпечення економічного розвитку, 
підприємства змушені постійно оцінювати та підвищувати результативність своєї діяльності [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «результативності» та «ефективності» завжди 
були у полі зору провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Умови господарювання та розвитку 
певних країн, стан галузей промисловості, обумовлювали відповідні напрями досліджень зазначених 
категорій, їх зв'язок, спрямованість та взаємозалежність, що обумовлювало їх економічний зміст. 

Окремі проблеми досягнення ефективності і результативності діяльності соціально-економічних систем 
досліджувались у працях таких зарубіжних та вітчизняних науковців: М. Алле, А.  Асаула, Е. Барона, А. Барсова, 
В Батрасова, А. Борисова, М. Войнаренко, В. Геєця, Б. Гоулда, Питера Ф. Друкера, С. Ейлона, С. А. Князева, А. 
Лоурола, А. Матлина, Д. Нортона, О. Олексюк, В. Паретто, Т. Питерса, С. Покропивного, И. Прокопенка, 
В. Прядко, Т. Рзаєвої, А. Сильченкова, Д. Скотт Сінка, Ю. Шрейдера, Ф. Хайека, Т. Хачатурова та ін.  

Різноплановість підходів до поняття «ефективність» і «результативність», що варіюють від мети, 
результату, результативності до співвідношення результату і витрат, обумовлюють дискусійність даних 
понять та підкреслюють актуальність обраної теми дослідження. Саме розбіжності у теоретичних підходах 
до розуміння зазначених категорій підкреслюють необхідність їх дослідження та застосування, відповідно 
до умов господарювання, що склалися. 

Метою даної статті є дослідження теоретичних підходів до понять «ефективність» і 
«результативність», визначення їх ознак, напрямів дослідження та подальших спрямування, а також 
обґрунтування зв’язку та залежності зазначених категорій.  

Виклад основного матеріалу. Перші кроки у дослідження проблеми ефективності належить до 
часів одного з засновників класичної школи економічної теорії В. Петті, В. Парето та керівника школи 
фізіократів Ф. Кене. В. Петті та Ф. Кене вважали, що ефективність – це результативність управління 
стосовно дій суб’єкта управління – уряду держави [2, c. 119]. Отже вони ототожнювали поняття 
«ефективність» та «результативність», які застосовувалися до певних державних заходів і сприяли 
економічному пожвавленню країн.  

Провідні світові видання у сфері менеджменту та економіки до 70–80-х років минулого століття 
акцентували увагу на відсутності відмінностей між категоріями «ефективність» і «результативність» [3]. .На 
сьогодні це твердження є досить дискусійним. В цьому контексті необхідно погодитись з авторами 
досліджень В. Ковальовим і П. Друкером та ін., які ставлять під сумнів ідентичність понять «ефективність» і 
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«результативність».  
Відокремлення ж поняття «ефективність» як економічної категорії відбулося на початку XIX ст. у 

працях Д. Рікардо, який розділив поняття «ефективність» і «результативність», надаючи «ефективності» 
специфічне значення, що виражається зіставленням результату і певного виду витрат.  

Зростання зацікавленості науковців дослідженнями результативності та ефективності, за сучасних 
умов господарювання діалектично зумовлене та практично виправдане. За умов конкурентної боротьби на 
перший план, більшою мірою висуваються не тільки кількісні характеристики діяльності підприємств, а й їх 
якісні характеристики. Саме такий підхід, в цілому, відображає суть змін у ринковій економіці, коли гостро 
постала потреба зіставлення розмірів вкладених ресурсів з результатами їх використання, що безпосередньо 
впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання, рівень його економічної безпеки та 
конкурентоспроможності. Результативність діяльності підприємств значною мірою залежить від 
ефективності їх діяльності. Саме результативність діяльності підприємства, на нашу думку, є похідною від 
ефективності його функціонування.  

Останнім часом більшість науковців розмежовують поняття «ефективність» та «результативність». 
Розглянемо основні теоретико–концептуальні підходи до розуміння поняття «ефективність». Опрацювання 
основних визначень щодо даного поняття, які представлені у працях [5, 20, 21] дали змогу провести певні 
узагальнення та виокремити відповідні спрямування, що базуються на провідній думці запропонованих 
визначень (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Теоретичні підходи до визначення поняття «ефективність» [5, 20, 21] 
Автор Поняття Спрямування підходу 

Сурмін Ю. П. показник успішності функціонування системи для 
досягнення встановлених цілей 

на досягнення встановлених 
цілей 

Орлов П. А. співвідношення результату або ефекту будь-якої діяльності і 
витрат, пов’язаних з її виконанням. Причому це може бути як 
співвідношення результату і витрат, так і співвідношення і 
результатів діяльності 

співвідношення результату і 
витрат; співвідношення і 
результатів діяльності 

Нусінов В. Я.,  
Турило А. М.,  
Темченко А. Г. 

є результативність, тобто результат діяльності (ефект), який 
одержує суспільство, підприємство або окрема людина на 
одиницю використаних (чи застосованих) ресурсів 

результат, який одержує 
підприємство на одиницю 
використаних ресурсів 

Лямець В. І.,  
Тевяшев А. Д. 

не просто властивість операції (процесу функціонування 
системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, 
а дієвість такої здатності, тобто результативність, 
співвіднесена з ресурсними витратами 

результативність 
співвіднесена з ресурсними 
витратами 

Сініцина Т. А. співвідношення ефекту та витрат на його здійснення співвідношення ефекту та 
витрат на його здійснення 

Устенко О. Л. являє собою комплексне вираження кінцевих результатів 
використання засобів виробництва та робочої сили за певний 
період часу 

вираження кінцевих 
результатів використання 
засобів виробництва та 
робочої сили за певний 
період часу 

Шеремет А. Д.  
Сайфулін Р. С. 

складна категорія, що характеризується результативністю 
роботи підприємства та рентабельністю його капіталу, 
ресурсів або продукції 

спрямована на 
результативність роботи  
підприємства 

Друкер П. Ф. наслідок того, що «правильно створюються потрібні речі» створення потрібних речей 
Асаул А. Н,  
Войнаренко 
М. П., Князев 
С. А.,  
Рзаєва Т. Г. 

одна з характеристик оцінки рівня ділової активності, що 
представляє собою якісний результат певної діяльності, 
впливає на результативність діяльності суб’єкта 
господарювання щодо використання всіх видів ресурсів і 
представляє собою співвідношення конкретного результату і 
витрат, що забезпечили його отримання 

співвідношення конкретного 
результату і витрат, що 
забезпечили його отримання 

 
В цілому з наведених визначень можна відзначити, що ефективність – це співвідношення ефекту та 

витрат на його виконання, що показує певний результат діяльності підприємства. Якщо зробити спробу, 
базуючись на інформації табл.1, комплексно відобразити суть поняття «ефективність», то в цілому, на нашу 
думку можна відзначити такі його характеристики, а саме: 

- показник успішності, що обумовлює подальшу результативність; 
- певна проміжна (внутрішня) результативність; 
- співвідношення результату і витрат;  
- співвідношення результатів діяльності; 
- комплексне вираження кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили 

за певний період часу; 
- результативністю роботи підприємства та рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції; 
- якісний результат певної діяльності, впливає на результативність діяльності суб’єкта 

господарювання щодо використання всіх видів ресурсів. 
В цілому, ґрунтуючись на зазначених вище ознаках, ефективність, на нашу думку, представляє 

собою комплексну проміжну (кінцеву) якісну характеристику, що представляє собою співвідношення 
результатів і витрат, у розрізі ресурсів, видів продукції, видів діяльності, що обумовлює результативність 
діяльності підприємства в цілому. 
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Поняття «ефективність» іноді інтерпретується як «результативність». Це пояснюється насамперед тим, 
що буквально «ефективність» (від латин. efectus) означає результативність, дієвість, продуктивність тощо. Але це 
різні поняття, бо «результативність» – це складне, багатоелементне, багатокритеріальне явище, яке 
характеризується низкою показників міри досягнення встановлених цілей суб'єкта господарювання та є 
«зовнішнім проявом» (негативним або позитивним) його діяльності [6]. Натомість як, «ефективність» є 
«внутрішнім проявом» діяльності підприємства, що спрямована на підвищення внутрішньої економічності його 
роботи, досягнення встановлених результатів завдяки економії виділених на їх отримання ресурсів тощо [7]. 

Враховуючи тісний зв'язок зазначених понять є доцільним дослідити теоретичні підходи до 
розуміння поняття «результативність». Теоретичні підходи до поняття «результативність» у розрізі 
визначених нами напрямів досліджень представлено у табл. 2.  

 
Таблиця 2  

Теоретичні підходи до визначення поняття «результативність» діяльності підприємства 
Автор Визначення за напрямами Спрямування підходу 

МЕТА, РЕЗУЛЬТАТ 
Богатін Ю.В. [8] вважається відображенням обсягу утворення певних корисних 

ефектів (власне, результатів), що генеруються підприємством у 
процесі його господарської активності 

корисний ефект 
(результат) діяльності 
підприємства 

Покропивний С.Ф. 
[9] 

здатність підприємства до свідомого встановлення цілей і 
вибору стратегій вирішення господарських завдань з 
оптимальними витратами і мінімально можливими помилками, 
а також з урахуванням не тільки економічного потенціалу 
підприємства, але й умов зовнішнього оточення 

встановлення і 
досягнення певної мети 
при оптимальних 
витратах і помилках. 

Федулова Л. І. [10] це міра точності управління, яка характеризується досягненням 
очікуваного стану об'єкта управління, мети управління або 
рівнем наближення до неї 

результат стану об’єкта 
управління та його мету 

Качалов В.А. [12] міра, в якій організація реалізувала заплановану діяльність і 
досягла запланованих результатів в реалізації і досягненні 
політики в області якості продукції. 

результат реалізація 
політики в області якості 
продукції 

Пітер Друкер [15] це наслідок  того, що «робляться необхідні, правильні речі» досягнення запланованих 
результатів 

Згідно стандарту 
ДСТУ ISO 9001-
2001 [16] 

ступінь реалізації запланованої діяльності і досягнення 
запланованих результатів 

досягнення запланованих 
результатів. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
А.Г. Загородній 
Г.Л. Вознюк [13] 

відношення ефекту (результату) до витрат, що забезпечили цей 
результат". 

відношення результату до 
витрат 

З.О. Коваль [14] "співвідношення отриманих наслідків і введених факторів (або 
причин, призвели до цих наслідків), які визначаються за 
допомогою співвідношень прибутку до витрат, обсягу 
виробництва або часу тощо" 

співвідношення прибутку 
до витрат. 

Асаул А. Н, 
Войнаренко М. П., 
Князев С. А.,  
Рзаєва Т. Г. 

відображенням рівня ділової активності і представляє собою 
багатовимірну комплексну характеристику, яка показує 
ефективність використання фінансово-виробничих ресурсів, 
виходячи з проміжних й кінцевих результатів діяльності 
підприємства та зумовлює їх 

співвідношення 
конкретного результату і 
витрат, що забезпечили 
його отримання 

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК 
Терещенко Н.В., 
Яшин  Н.С. [11] 

міра досягнення результатів, адекватних встановленим і 
передбачуваним цілям, що задовольняють певні потреби 
зацікавлених сторін і створюють умови для постійного розвитку 
організації 

результат та подальший 
розвиток 

Олексюк О. І. [17] результативність є прикладним виразом досягнень розвитку 
теорії економічної ефективності і наступним етапом її розвитку. 

досягнення і розвиток 
економічної ефективності

Тищенко О. М.,  
Кизим М. О.,  
Догадайло Я.В. 
[18]. 

загальне якісне явище, яке характеризує підсумок за всіма 
показниками функціонування підприємства і визначає потенціал 
подальшого розвитку 

спрямований на 
потенціал подальшого 
розвитку 

 
Дослідження існуючих теоретичних підходів до визначення поняття «результативність» дало змогу 

нам визначити певні напрями, що ґрунтуються на провідних думках зазначених визначень, а також 
окреслити кінцеве спрямування за ними. Так нами виділено три провідні напрями, а саме: 

- спрямування на досягнення певної мети функціонування, її результат (Богатін Ю.В., 
Покропивний С.Ф., Федулова Л.І. та ін.); 

- спрямованість на ефективність діяльності (Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Князев С.А., 
Рзаєва Т.Г., Загородній А. Г. та ін.); 

- спрямованість на подальший розвиток (Тищенко О.М., Кизим М.О., Догадайло Я.В., 
Терещенко Н.В., Яшин  Н.С. та ін.). 

Наступним етапом нашого дослідження є дослідження теоретичних підходів науковців які 
паралельно розглядають поняття «ефективність» та «результативність». На нашу думку, буде доцільно 
опрацювати існуючі підходи до зазначених понять та встановити зв'язок між ними (див.табл.3). 
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Доречно зауважити, що визначені та представлені нами напрями досліджень, визначаються на 
основі провідної думки, що його представляють. Якщо досліджувати існуючі теоретичні підходи до 
визначення результативності, важливо зауважити, що на сучасному етапі розвитку наукової думки існує 
об’єктивна необхідність комплексного поєднання зазначених напрямів дослідження результативності. 
Доречно буде наголосити, що результативність в першу чергу, спрямована на досягнення певного 
результату діяльності (бажано позитивного) і відповідно визначеної мети. Крім того, як було зазначено 
вище, результативність є похідною від ефективності функціонування підприємства і напряму залежить від 
неї. Також якщо результативність спрямована на певний результат і досягнення відповідної мети, то вона 
буде спрямована на подальший розвиток і відповідно на подальше покращення ефективності та на оновлену 
мету і результат. Відповідно до сказаного нами було окреслено ознаки «результативності», як комплексного 
розуміння діяльності підприємства, що базуються на визначених нами напрямах дослідження, а саме: 
спрямування на певний результат та досягнення відповідної мети; характеристика ефективності діяльності 
підприємства; спрямованість на подальший розвиток.  

В цілому, ґрунтуючись на зазначених вище ознаках, «результативність», на нашу думку, 
представляє собою багаторівневу комплексну характеристику, що відображає певний результат 
функціонування підприємства (кількісний, якісний) у розрізі ресурсів, видів продукції, видів діяльності, що 
сприяє як підвищенню ефективності діяльності, так і подальшому розвитку господарюючого суб’єкта. 
Схематично зв'язок напрямів дослідження результативності, що спрямовані в кінцевому рахунку на новий 
результат, відповідно оновлену мету та подальший розвиток підприємства, що представлено на рис. 1.  

 

Результативність 

мета, 
результат

подальший 
розвиток 

ефективність 
функціонування 

Результативність (оновлена 
мета, поновлений 

результат, 
подальший розвиток) 

 
Рис.1. Взаємозв’язок «результативності» напрямів її дослідження та «ефективності» 

 
Проведені нами дослідження дали змогу зазначити та одночасно підтвердити що існує тісний 

зв'язок категорій «ефективності» та результативності, при чому результативність діяльності підприємства є 
похідною від отриманих результатів діяльності, ефективності функціонування та стану розвитку 
підприємства.  

Оскільки результативність діяльності напряму формує результат, що досягнутий відповідно до 
встановленої мети. Результат діяльності підприємства може доцільно представляти як в кількісному, так і в 
якісному вираженні. Основними кількісними показниками, що можуть відображати результати діяльності  
підприємства можуть бути такі: проміжні та кінцеві показники доходів, витрат та фінансових результатів в 
розрізі видів діяльності господарюючого суб’єкта.  

Вагомими якісними показниками можуть бути показники рентабельності у розрізі показників 
ефективності використання у розрізі видів ресурсів, видів продукції, видів діяльності. Крім того зазначені 
показники можуть бути запропоновані для дослідження ефективності діяльності підприємства.  

Для оцінки рівня розвитку та результативності діяльності підприємства є можливі різновиди 
співвідношення показників фінансової звітності підприємства, що представлені певними варіантами що 
розкриваються «золотим правилом економіки» (темпи зростання показників доходів, витрат та фінансових 
результатів). Найбільш доцільним для оцінки результативності діяльності підприємства є співвідношення, 
запропоноване Асаулом А.Н., Войнаренко М.П., Князєвим С.Я., Рзаєвою Т.Г., за якого темпи зростання 
чистого прибутку мають бути вищі за темпи зростання виручки від реалізації, які повинні випереджати 
темпи зростання собівартості продукції [20, 21]. 

В цілому результативність діяльності підприємств спрямована на позитивну динаміку фінансових 
результатів, а саме зростання показників прибутків та доходів та відповідно зниження показників витрат та 
збитків. Саме показники звіту про фінансові результати, їх позитивна динаміка є основою яка забезпечує 
функціонування господарюючого суб’єкта, рівень його конкурентоспроможності, операційної безпеки, 
балансової напруги, рівень економічної безпеки та обумовлює перспективи подальшого зростання 
(позитивної динаміки) та подальшого стійкого розвитку підприємства відповідно до умов господарювання, 
що склалися.  

Висновок. За сучасних умов господарювання дотримання відповідної результативності та 
підвищення ефективності функціонування підприємства є обов’язковим для подальшого розвитку 
підприємства. Нестабільність економіки, що обумовлює особливості функціонування підприємства. 
Виходячи з сказаного, доцільно наголосити на доцільності комплексного дослідження результативності 
діяльності підприємства у такому розрізі: 

- дослідження динаміки показників результатів у розрізі видів діяльності;  
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Таблиця 3  
Співставлення понять «ефективність» та «результативність» різними авторами [18, 20, 21] 

Трактування поняття Автор 
ефективність результативність 

Зв'язок понять 

Е. Долан окреслення кінцевих цілей (мети) на 
яких фокусується вся енергія 
підприємства. 

досягнення поставлених цілей з 
найменшими витратами і 
помилками. 

спрямування на мету при 
найменшими витратами і 
помилками 

П. Друкер наслідок того, що «правильно 
створюються необхідні речі» 

наслідок того, що «створюються 
необхідні, правильні речі» 

 

Д. Хан,  
М. Мескон,  
М. Альберт,  
Ф. Хедоурі 

вміння правильно робити заплановане, 
внутрішня ефективність, 
економічність, яка оцінює найкраще 
використання ресурсів 

вміння правильно намітити, що 
робити зовнішня ефективність, яка 
оцінює досягнення цілей 
підприємства, що відображає не 
лише економічність, але й 
характеризує взаємовідносини з 
зовнішнім середовищем. 

досягнення цілей при 
найкращому 
використанні ресурсів 

А. Д. Шеремет, 
Р.С. Сайфулін 

складна категорія, що 
характеризується результативністю 
роботи підприємства і рентабельністю 
його капіталу, ресурсів або продукції. 

величина, що характеризує ступінь 
ділової активності підприємства. 

результативність 
діяльності та підвищення 
рівня ділової активності 
підприємства 

Ю.В. 
Пєрєвалов,  
І. Е. Гімаді,  
В.В. Добродей 

неоднорідне поняття, яке доцільно 
розглядати в двох аспектах: 
результативність 
економічність 

Ступінь досягнення  основних 
поставлених цілей, що 
характеризується кількісними 
показниками, що відображають цілі, 
без врахування економічності їх 
виконання. 

досягнення мети через 
результативність та 
економічність 

В. В. Ковальов відносний показник, що співвідносить 
отриманий ефект з витратами або 
ресурсами використаними для 
досягнення цього ефекту, один з 
показників оцінки фінансово-
господарської діяльності. 

величина, що відображає 
прибутковість, динамічність 
виконання цілей, ефективність 
використання економічного 
потенціалу, положення на ринку 
цінних паперів. 

прибутковість, 
динамічність виконання 
цілей через ефективність 
використання ресурсів 

А. Н. Асаул,  
М. П. Война-
ренко, 
С.А. Князев,  
Т. Г. Рзаєва 

одна з характеристик оцінки рівня 
ділової активності, що представляє 
собою якісний результат певної 
діяльності, впливає на 
результативність діяльності суб’єкта 
господарювання щодо використання 
всіх видів ресурсів і представляє 
собою співвідношення конкретного 
результату і витрат, що забезпечили 
його отримання 

відображенням рівня ділової 
активності і представляє собою 
багатовимірну комплексну 
характеристику, яка показує 
ефективність використання 
фінансово-виробничих ресурсів, 
виходячи з проміжних й кінцевих 
результатів діяльності підприємства 
та зумовлює їх 

підвищення рівня ділової 
активності через 
покращення 
ефективності 
використання ресурсів 

 
- дослідження ефективності діяльності підприємства у розрізі видів ресурсів, видів продукції, 

видів діяльності; 
- дослідження взаємозв’язку та взаємозалежності темпів зростання проміжних та кінцевих 

результатів діяльності підприємства (оцінка рівня розвитку). 
Дослідження динаміки показників за запропонованими напрямами дасть змогу оперативно 

реагувати на негативні тенденції показників витрат, доходів та прибутків (збитків) і відповідно 
підтримувати відповідний рівень ефективності і результативності діяльності підприємства і сприяти їх 
позитивній динаміці на перспективу.  
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ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, РОЗВИТОК ТРУДОВИХ 
РЕСУРСІВ 

 
УДК 331.5.024.5 

І.О. ДАВИДОВА 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

  
ПРОЯВ МОДАЛЬНОСТЕЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  

ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
 
Завдання  наукового  дослідження  полягають  в  обґрунтуванні  теоретичних  підходів  до  визначення 

природи  зайнятості  в  системі  соціальноекономічних  відносин  та  її  взаємозв’язків  з  процесами,  що  формують 
постіндустріальну  економіку.  Визначено  особливість  зайнятості  як  модальної  категорії  з  врахуванням 
особливостей  її  здійснення  в  соціальнотрудовій  сфері.  Висновки  дослідження  полягають  у  розробці  науково
теоретичного  забезпечення  аналізу  розвитку  системи  соціальнотрудових  відносин  як  поєднання  економічних 
досліджень  зайнятості  з  використанням  загальної  методології  аналізу  постіндустріального  суспільства.  У 
статті  визначені  ключові  закономірності  інформаційної  та  постіндустріальної  економіки,  які  впливають  на 
розвиток соціальнотрудової сфери. 

 Ключові слова: зайнятість, соціальнотрудові відносини, модальний підхід, постіндустріальна економіка. 
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DISPLAY OF MODALITY IN EMPLOYMENT AND SOCIAL AND LABOUR RELATIONS 

 
 Abstract  The task of scientific research is to substantiate theoretical approaches to determine the nature of employment in the 

social  and  economic  relations  and  its  relationships with  the  processes  that  shape  the  postindustrial  economy.  Employment  as  defined 
feature  modal  category,  taking  into  account  the  peculiarities  of  its  implementation  in  the  social  and  labour  field,  investigation  of 
mechanisms  and methods  of  influence  on  the  processes  of  employment,  taking  into  account  trends  in  post  industrial  economy  is  given. 
Conclusions of the research lies in the development of scientific and theoretical analysis of informational system of industrial relations as a 
combination  of  economic  research  employment  using  the  general  methodology  for  the  analysis  of  postindustrial  society.  The  paper 
identified key patterns of information and postindustrial economy that influence the development of social and labour sphere. 

 Keywords: employment, Labour Relations, modal approach, postindustrial economy. 
 
Постановка задачі. В останні десятиріччя в світі відбулися істотні зміни в системі зайнятості, які 

виявились у трансформації функціонуючих робочих місць, переході до гнучких форм, появі ринку 
інтелектуальних професій. Розвиток зайнятості як сфери докладання людських здібностей набуває 
особливої актуальності при визначенні людського та економічного розвитку. Зазначені обставини 
потребують теоретичного дослідження розвитку самої системи зайнятості в зв’язку з її трансформаціями, 
саме тому тема дослідження є актуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблем зайнятості аналізуються з позицій 
постіндустріалізму, формування інноваційної економіки (Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартін, І. Масуда, 
Ф. Полак, Л. Ульман, Д. Белл [1], Е. Тоффлер, М. Крозьє, Ж. Фурастьє, П. Дракер, М. Кастельс), у зв’язку з 
глобальними та господарськими трансформаціями суспільства (Л. Болтанскі, А. Гальчинський, В. Геєць, А. 
Гриценко, Р. Капелюшников, К. Поланьї, А. Сен). Сутність та види сучасної зайнятості досліджують Дж. 
Браччі [2], І. Гришин [3], О. Грішнова [4], Г. Еспін-Андерсен, А. Колот, Е. Лібанова, В. Микитенко, Д. 
Ньюмарк, Л. Санкова, М. Семикіна, С. Тютюнникова, Л. Шевченко, О. Шкаратан, Т. Дж. Холмс. 
Проблематика зайнятості у зв’язку з інтелектуальною сферою розкривається у роботах Н. Бонтіса, 
Т. Бауліної, А. Козирева, О. Кендюхова, Ю. Корчагіна, А. Криклія, В. Тюхматьєва та ін. 

Проводячи теоретичні дослідження щодо виявлення залежності між тенденціями розвитку 
постіндустріального суспільства та змінами у природі та якісних характеристиках зайнятості, автори дійшли 
висновку, що стимулювання економічно-активного населення є однією з основних частин ринку праці та 
складовим елементом механізму розміщення трудових ресурсів. 

У дослідженні варто більше уваги приділити перспективам підвищення економічної активності 
населення України в сучасних умовах. 

Формулювання цілей статті: дослідження механізмів та способів впливу на процеси зайнятості, з 
врахуванням тенденцій постіндустріальної економіки, використання їх для підвищення ефективного 
функціонування економіки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Дохід носія інтелектуального капіталу має відбивати вартість висококваліфікованої робочої 
сили та винагородження на вкладений інтелектуальний капітал, порівняний з середнім рівнем доходності від 
інвестицій, включаючи авторське винагородження та доходи від відтворення (копіювання) інтелектуальних 
продуктів. Економічні вигоди, набуті внаслідок конкурентних переваг володіння інтелектуальними 
цінностями, складають зміст економічних інтересів суб’єктів інтелектуального капіталу, які реалізуються в 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  59

сфері зайнятості.  
Зайнятість з точки зору реалізації інтелектуального капіталу, на нашу думку, відображає такі 

модальні категорії, як здібності (модальність дійсного) та потреби (модальність необхідного). Властивість 
зайнятості виступати характеристикою економічних відносин та діяльності можуть у зазначеному контексті 
розглядатися як модальності зайнятості, що не суперечать одна одній, але залежно від обставин, мети 
аналізу можуть почергово виходити на перший план.  

Від того, яку модальну характеристику ми обираємо, залежить входження в той чи інший з 
множинності «можливих світів», перехід від модальності «можливого» до модальності «дійсного». 
Особливість зайнятості як модальної категорії полягає в характеристиці потенції суб’єкта по відношенню до 
об’єкта. Окреслюючи тип діючого суб’єкта, ми тим самим визначаємо, які риси людської дії будуть 
об’єктом дослідження. Будь-яка концепція дії також апелює до простору можливих альтернатив, а також має 
справу з факторами конструювання суб’єктом власних можливостей – цілями, нормами, інтенціями, 
мотивами та ін. Зміна модальностей сполучена з кількісним переходом: одна можливість (універсалія) 
реалізується багатоманітно, а з множини можливостей (альтернатив) реалізується одна [5, c.56]. Апріорні 
схеми сприйняття, які властиві мисленню та науці, можуть складати перепону пізнання об’єктивної 
реальності, але при цьому проявляючи власну активність, завдаючи зміст та цілі буття. 

Так, реалізація здібностей означає перехід із модальності можливого до модальності дійсного. При 
наявному рівні здібностей ми маємо систему так званих «можливих всесвітів». Прийняття базових 
модальностей всесвіту – дійсне, можливе, необхідне – як незалежних величин дозволяє – розглянути 
категорії інтелектуально-трудової сфери (знання, зайнятість, здібності) в різних аспектах, які почергово 
виходять на перший план, виступаючи в різноманітних змістах (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Прояв модальностей у сфері реалізації інтелектуального капіталу 
Сфери життєдіяльності Можливе Необхідне Дійсне 

Знання 

Знання спрямовують до 
постанови нових питань 

та їх активної 
переробки 

Знання спрямовані на 
досягнення 

прагматичних цілей 

Знання виступають 
основою 

кваліфікаційного 
статусу 

Інтелектуальний капітал 
Персоніфіковане 

визначення 
Інвестиційне 
визначення 

Продуктивне 
визначення 

Здібності Потенціал Задатки Навички 
Зайнятість Підготовча стадія Ринкова стадія Продуктивна стадія 
 
Дослідження глибинних засад соціально-трудових відносин, в основі яких ми покладаємо відносини 

вартості, ускладнюється практикою впливу на них багатоманітних різнорівневих супутніх факторів 
поліаспектної природи, в результаті дії яких сутність відносин виступає прихованою за багатошаровими 
явищами сфер «дійсності», «можливості», «необхідності», які відображають різноспрямовані тенденції та 
закономірності.  

Створення узагальненої теорії соціально-трудових та вартісних відносин періоду переходу до 
постіндустріального суспільства виявляється в багатозначущості, суперечності виявлення сутності 
тенденцій та закономірностей, серед яких сучасні підходи можуть бути представлені в розрізі наступних 
ключових проблем: 

1. Інформатизація економічних та, насамперед, трудових процесів, що здійснює суперечливий 
вплив на трудову основу вартості. З одного боку, наявність мінімальної граничної міри інформації дозволяє 
здійснити обмінну редукцію праці та тим самим створює об’єктивні можливості для підвищення ступеня 
еквівалентності при обміні результатами праці, тобто при признанні праці суспільно необхідною. Перехід до 
інформаційної економіки може розглядатись як формування нових історичних рівнів еволюції економічних 
відносин, пов’язаної із зростанням точності квантифікації працезатрат ринкового сектору. Прибічники цього 
підходу акцентують увагу на тому факті, що інформаційні форми багатства не можуть виникнути самі по 
собі, без зв’язку із працею, вони виступають як результат праці, і в цьому їх економічна природа єдина з 
іншими благами.  

2. У зв’язку з якісною зміню ролі сфери послуг при переході до постіндустріального суспільства, 
суттєво модифікуються функції переважних різновидів праці. Сам хід еволюції економічної цивілізації 
змінює соціально-економічний характер праці та її вартісних форм; відбувається об’єктивне розширення 
сфери продуктивної праці. Послуги у сфері обміну та трудові затрати, які відносяться до трансакційних 
витрат, пов’язані не тільки із зміною форм вартості, раніше створеної у сфері безпосереднього виробництва, 
але й зі створенням нової вартості та нового багатства. Посилюється сутнісна інтеграція виробничих та 
обмінних процесів, виробництво все більше виступає як обмін діяльністю. 

3. Найбільш глибинні, кардинальні сторони модифікації економічних та соціально-трудових 
відносин зумовлені тенденціями постекономічної трансформації соціуму. Розвиток цих тенденцій буде 
пов’язаний із досягненням історичної граничності, самозаперечення вартісної форми суспільних взаємодій. 
Подолання принципу обмеженості ресурсів за рахунок їх інформаційної складової буде означати одночасно 
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подолання необхідності оптимізації їх привласнення та галузевого структурування посередництвом закону 
вартості та ринкових важелів. З іншого боку,подолання матеріальної мотивації праці змінює співвідношення 
соціальних функцій конкретної та абстрактної праці, а в більш широкому плані – робочого та вільного часу.  

Висновки. Сучасні умови господарювання висувають і нові вимоги до формування узагальненої 
теорії соціально-трудових відносин та вартості. В умовах, коли найбільший приріст та удосконалення форм 
суспільного багатства забезпечуються творчою, переважно інтелектуальною працею, здійснення якої 
пов’язано із подоланням розбіжностей між робочим та вільним часом та сприймається особистістю як 
реалізації її сутності, як вільна життєдіяльність, напрямки подальших пошуків в сфері дослідження 
зайнятості окреслюються шляхами переведення можливостей працівника в сферу практичної дійсності.  
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВОДЖЕННЯМ З 

ВІДХОДАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 
 
Розглянуто  концептуальні  засади  та  основні  проблеми  в  області  підготовки  фахівців  для  сфери 

поводження  з  відходами  в  Україні.  Обґрунтовано  необхідність  невідкладного  оновлення  системи 
підвищення  кваліфікації  кадрів  з  боку  держави.  Запропоновані  шляхи  удосконалення  механізму  підготовки 
кадрів, їх мотивації та оплати праці відповідно до результатів роботи.  
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QUALIFICATION ASPECTS OF MANAGEMENT SYSTEM OF WASTES  
TREATMENT AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS 

 
The conceptual foundations and key problems in sphere of personnel preparing for the field of wastes treatment in Ukraine are 

investigated. The necessity of  immediate renewing of personnel qualification  system  from  the government  side  is grounded.   The ways of 
improvement the mechanism of personnel preparing, motivations and payment according to the results of work  are offered. 

Keywords: control system, waste management, training, waste, training. 
 
Вступ. У даний час виникає об'єктивна необхідність у набутті та використанні нових професійних 

знань у сфері поводження з відходами. Це вимагає переосмислення ставлення до сучасних форм підготовки, 
професійного використання у своїй діяльності інформаційно-комунікаційних технологій (оскільки 
інформаційні потоки в системі виконавчої влади є досить слабкими), а також впровадження в систему 
освітніх технологій багаторівневих програм підготовки кадрів у сфері поводження з відходами з метою 
придбання кардинально нових управлінських навичок. Тому пошук шляхів модернізації системи 
професійної підготовки кадрів у сфері поводження з відходами є найважливішою складовою еколого-
економічного розвитку України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні засади еколого-економічного 
управління відходами закладені у працях таких науковців, як О. Ф. Балацький, Л. Г. Мельник, В. Л. 
Маяровський [1], Г. П. Виговська [2], Т. І. Шевченко [3], С. К. Харичков, О. В. Загорій [4], Ю. М. 
Маковецька [5], І. М. Сотник та ін. Значний внесок у розвиток методології формування системи управління 
сферою поводження з відходами на різних рівнях зроблено такими вченими, як: В. С. Міщенко [2], О. Р. 
Губанова [4], C. В. Стрехова, Б. Антоніолі, А. Массаруто, О.  В. Прокопенко, В. Ю. Школа та ін. Разом з 
тим, невирішеними остаточно залишається ряд теоретичних і прикладних проблем, пов'язаних з кадровим 
забезпеченням сфери поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, розробкою цілісної 
концепції підготовки кадрів у цій сфері, вибором методичного інструментарію оцінки ефективності такої 
роботи, удосконаленням механізмів управління системою підготовки кадрів. Вирішення цих питань 
обумовило вибір теми статті та її актуальність. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка концептуальних підходів до кадрового 
забезпечення системи управління поводженням з відходами на державному та регіональному рівнях. 

Виклад основного матеріалу. Недостатній професіоналізм менеджерів, що діють у сфері 
поводження з відходами, очевидна неготовність державних і регіональних чиновників до комплексного 
вирішення проблеми є перешкодою до створення і ефективного функціонування системи управління 
сферою поводження з відходами. Аналіз показує, що переважна більшість менеджерів у сфері управління 
відходами отримують необхідні знання в результаті самоосвіти, за допомогою навчання на 
короткострокових семінарах. Причому це відноситься як до державних і регіональних службовців, що 
здійснюють регулювання сфери поводження з відходами, так і до керівників підприємств даної сфери. 
Можна констатувати, що в сучасних умовах існує значна потреба в підготовці менеджерів різного рівня, 
здатних ефективно працювати у сфері управління відходами. Тим часом, накопичення твердих побутових і 
промислових відходів відбувається наростаючими темпами, результатом чого є погіршення якості життя 
населення. Крім того, підготовка кадрів для сфери управління відходами навіть в зарубіжних країнах має 
такий недолік: фахівці добре обізнані в організаційних і економічних питаннях, або в технологічних. 
Комплексний підхід передбачає наявність фахівців, особливо на керівних посадах, що обізнані як в 
організаційних, правових і економічних питаннях, так і в технічних і технологічних. На жаль, програми 
навчання фахівців для сфери управління поводження з відходами не піднімають питання її впливу на стан 
навколишнього середовища. Менеджери повинні керуватися в своїй діяльності принципами екологічної і 
економічної доцільності ухвалення тих або інших рішень для конкретного регіону і країни в цілому. Разом з 
тим, швидкий розвиток технічного прогресу повинен знаходити своє віддзеркалення в навчальних курсах 
підготовки як фахівців-керівників, так і фахівців-виконавців [5]. 
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Наявна система підготовки кадрів України забезпечує достатню освіту на академічному рівні, проте 
вона не спирається на систематичний комплексний аналіз потреб у підвищенні кваліфікації персоналу або 
на практичний підхід до реалізації проблем сфери поводження з відходами. Значною мірою успішність 
підвищення кваліфікації працівників сфери управління поводження з відходами залежить від творчого 
пошуку й реалізації ефективних методів навчання з урахуванням сучасних вимог до змісту професійного 
навчання, яка націлена на уміння розробляти та приймати управлінські рішення. Крім того, державні 
установи повинні постійно виділяти кошти на підвищення кваліфікації своїх фахівців та їх перепідготовку. 

В даний час спостерігається дефіцит топ-менеджерів у сфері поводження з відходами. У зв'язку з 
цим необхідно відзначити, що акцент при рішенні цієї задачі слід зробити на системі додаткової професійної 
освіти. Це пояснюється зрозумілими причинами: по-перше, в самий найближчий час виникає гостра 
необхідність у фахівцях у сфері управління відходами, по-друге, ті специфічні знання, якими повинні 
володіти чиновники, що займаються даними проблемами, носять вторинний характер по відношенню до 
базової, технічної або економічної освіти. Тому виникає необхідність докладнішого розгляду проблеми 
навчання кадрів для регулювання відносин, що виникають у сфері поводження з відходами. Як правило, це 
фахівці, що мають базову вищу технічну або економічну освіту, які потребують додаткових знань. У тих 
випадках, коли чиновниками стають професіонали з числа керівних працівників сфери поводження з 
відходами, в наявності дефіцит навиків комплексного підходу до вирішення даних проблем. Аналогічна 
ситуація складається на всіх рівнях управління [4]. 

Важливе значення у підготовці кадрів має механізм, в основу якого покладено визначення потреби 
держави у фахівцях відповідного профілю, а також система спеціальних державних заходів, спрямованих на 
підвищення рівня вимог до знань у даній сфері. Тому для України необхідною є трансформація системи 
планування та прогнозування обсягів і структури підготовки кадрів для сфери поводження з відходами, 
головним принципом якої має бути чітка орієнтація на конкретний обсяг та напрямки підготовки даних 
фахівців. Водночас держава повинна не просто коригувати і спрямовувати розвиток сфери підготовки цих 
кадрів, а в цілому формувати її зміст, структуру, визначати стратегію еколого-економічного розвитку. 
Виходячи з цього, необхідно вдосконалювати нормативно-правові акти, на підставі яких забезпечується 
регулювання співвідношення обсягів підготовки кадрів для сфери поводження з відходами. Засобом 
обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії прийняття конкретних рішень щодо регулювання процесів 
якісної підготовки кадрів в сфері поводження з відходами повинні бути прогнозні і програмні документи 
еколого-економічного розвитку регіонів України [1]. 

При організації системи навчання державних і регіональних службовців, покликаних брати участь в 
управлінні сфери поводження з відходами слід дотримуватися певних принципів, серед яких важливим, як 
на національному та і регіональному рівнях, є принцип цілеспрямованості. Слідування йому означає 
формування системи навчання з урахуванням цілого ряду специфічних моментів (базовий рівень 
професійної підготовки осіб, що навчаються, вид та форма навчання, посади, які обіймають фахівці на 
державній або регіональній службах). Якщо говорити про найбільш переважну спеціальність базової освіти 
для менеджерів сфери управління відходами, то, на нашу думку, це повинна бути спеціальність «Державне і 
регіональне управління», оскільки вона цілком відповідає вимогам підготовки фахівців, що володіють 
системним мисленням, умінням комплексної оцінки проблем, науковим інструментарієм управління у сфері 
поводження з відходами [3]. 

Вирішення проблеми додаткової професійної підготовки чиновників державного і регіонального 
управління, покликаних здійснювати регулювання сфери управління відходами, можна здійснювати на базі 
навчальних закладів різних організаційно-правових форм. В даний час в Україні склалися умови для 
реалізації різних моделей організаційного вирішення проблеми, кожна з яких володіє своїми перевагами і 
недоліками. Вибір найбільш прийнятної моделі повинен здійснюватися, на нашу думку, з урахуванням 
конкретних чинників, характерних для того або іншого суб'єкта освіти [2]. 

Принцип безперервності освіти передбачає орієнтацію навчання кадрів на постійний професійний 
розвиток і обумовлює застосування методів прогнозування потреби в кадрах відповідної кваліфікації, 
формування довгострокових адресних програм навчання кадрів і збалансоване використання різних форм і 
видів освітньої діяльності у сфері поводження з відходами. 

Паралельно із створенням системи підготовки і перепідготовки кадрів повинне проводитися 
вдосконалення системи оплати праці у сфері управління відходами. Це дозволить збільшити рентабельність 
роботи підприємств даної сфери і підвищити рівень оплати праці фахівців. Існуюче положення 
характеризується низькими посадовими окладами і відсутністю матеріальної зацікавленості працівників в 
результатах своєї праці, що приводить до відтоку кваліфікованих кадрів з сфери поводження з відходами і 
неналежного виконання обов'язків працівниками різних спеціальностей. Крім того, відсутність налагодженої 
системи підвищення кваліфікації кадрів у сфері поводження з відходами створює проблеми при появі на 
підприємствах нових екотехнологій і устаткування ХХІ століття. Заходи щодо навчання працівників 
прийомам поводження з новою технікою, з принципами організації вдосконалених або принципово нових 
технологічних процесів повинні бути передбачені при впровадженні цих змін в практику управління 
системи поводження з відходами. Ці курси і практичні семінари можуть організовуватися при відомчих 
комітетах або проводитися безпосередньо на підприємствах фахівцями, які розробили технологію або 
реалізовують нову техніку. 
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Однією з ключових проблем, пов'язаних з проведенням активної політики додаткового 
професійного навчання державних і регіональних службовців, є створення у них достатньо сильної 
мотивації до підвищення своєї кваліфікації. На жаль, спостерігається досить низька зацікавленість 
чиновників в додатковому професійному навчанні (і самонавчанні), що є серйозною перешкодою реалізації 
стратегії формування високопрофесійного апарату державного і регіонального управління. Основними 
чинниками, що спонукають державних і регіональних службовців до підвищення кваліфікації і відповідні 
ним методи дії на тих, що навчаються в системі додаткової професійної освіти, є мотивація ефективної 
роботи персоналу державного і регіонального управління. Перш за все, необхідно досягти чіткої ув'язки 
результатів праці і її оплати. Для цього може бути використаний наступний принциповий підхід. Оскільки 
головною метою діяльності державних і регіональних службовців є підвищення якості життя населення, то 
динаміка основних показників, що характеризують якість життя, досягнення яких знаходиться у сфері 
компетенції конкретного чиновника, повинна адекватно відображатися на оцінці його професійної 
діяльності і відповідно зміні його доходів. Аналізуючи організаційні структури апарату управління 
державного, регіонального, муніципального рівня, можна визначити сукупність показників, що 
характеризують той або інший зріз проблеми поводження з відходами, за яку "відповідає" конкретний 
підрозділ або чиновник. 

Таким чином, організація ефективної роботи персоналу державного і регіонального управління 
передбачає, зокрема, моніторинг мотиваційної структури і мотивів діяльності конкретних індивідуумів, 
узгодження цих мотивів з цілями соціально-економічного розвитку країни, регіону. У той же час існує, на 
наш погляд, ще один досить важливий чинник мотивації навчання, взагалі характерний для працівників 
сфери управління. Він полягає в прагненні індивідуума зайняти вище місце в ієрархії управління, відповідне 
уявленню про своє місце в суспільстві. Такий мотивуючий чинник навчання в системі додаткової 
професійної освіти істотно відрізняється від зазначених вище, оскільки при цьому, по-перше, немає страху 
покарання, елементу примушення – навпаки, йдеться про ініціативу "знизу"; по-друге, немає, у всякому разі 
в явному вигляді, і прагнення до підвищення матеріального достатку – в сьогоднішніх реаліях далеко не 
завжди службове зростання у сфері державного або регіонального управління супроводжується адекватною 
матеріальною винагородою; по-третє, не можна в цьому випадку говорити і про чинник свідомості, завдяки 
якому працівник управління працює з повною віддачею. 

Слід зазначити, що завдання створення і функціонування дієвої системи стимулів вищого і 
додаткового професійного навчання, що забезпечує сполучення особистих, колективних і суспільних 
інтересів, є досі не вирішеним. Адже значну частину витрат на підготовку і підвищення кваліфікації 
персоналу державного і регіонального управління беруть на себе відповідні бюджети, тобто суспільство. 
Проте результативність системи підвищення кваліфікації державних і регіональних службовців поки що 
досить низька [3]. 

Можна заперечити, що існують методичні труднощі з кількісною оцінкою такої результативності. 
Проте помітні тенденції зниження якості життя населення, у тому числі і за рахунок погіршення екологічної 
ситуації, обумовлені прорахунками в системі управління сфери поводження з відходами регіону. Це 
свідчить, зокрема, про низьку кваліфікацію службовців, відповідальних за вирішення цієї проблеми, а, отже, 
і про недостатню ефективність системи підготовки і професійного зростання українських менеджерів. Таке 
положення пояснюється рядом причин. Серед головних зазначимо відсутність нормативних актів, що 
забезпечують прямий зв'язок між рівнем кваліфікації державного службовця і його службовим статусом, 
посадовим просуванням, встановленням надбавок до окладу після підтвердження атестаційною комісією 
його нової, вищої кваліфікації. 

Останнім часом для поліпшення кадрового забезпечення починає з'являтися розуміння важливості 
взаємодії органів влади різних рівнів з вищими і середніми спеціальними навчальними закладами. Механізм 
взаємодії між учасниками процесу підготовки кадрів для сфери поводження з відходами (рис. 1). 

 

Підприємства сфери поводження з 
відходами 

Фахівці - випускники, що працюють 
у сфері поводження з відходами 

Державні та регіональні 
органи виконавчої влади 

Вищі та середні спеціальні навчальні 
заклади, які готують фахівців у сфері 

поводження з відходами 

Кваліфікована 
праця 

Заробітна плата

Екологія 

Фінансування 
Підготовка фахівців 
у сфері поводження 

з відходами 

Інформація про 
потребу в кадрах 

Допомога в 
підборі кадрів 

«Зворотній 
зв'язок» 

 
Рис. 1. Взаємодія між учасниками процесу підготовки кадрів для сфери поводження з відходами (складено автором) 
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Представляють інтерес проблеми підготовки менеджерів для підприємств, що працюють у сфері 
поводження з відходами. В цьому випадку акцент слід робити, перш за все, на додаткову професійну освіту 
управлінців, що діють (або знаходяться в резерві). При цьому в загальному випадку програма навчання 
може бути побудована навколо трьох вузлових проблем, що мають на наш погляд, пріоритетний характер: 
по-перше, загальна теорія менеджменту; по-друге, основи державного і муніципального управління. 
Менеджер, що працює на підприємстві, обов'язково взаємодіє тією чи іншою мірою з державними і 
регіональними службами. Знання основ державного і регіонального управління є необхідною умовою для 
організації такої ефективної взаємодії. По-третє, враховуючи високу комплексність проблеми управління 
сферою поводження з відходами, до програм навчання слід включити розділи, характерні для підготовки 
фахівців антикризового управління, екологів, економістів [4]. 

Університети, на наш погляд, повинні в першу чергу, бути центрами підготовки фахівців-
менеджерів, оскільки вони мають необхідну технологічну базу і кваліфікований професорсько-
викладацький склад. Владні структури також повинні займати активну позицію відносно вдосконалення 
процесу підготовки кадрів для сфери поводження з відходами. У їх функції повинні входити акумуляція і 
надання профільним вищим навчальним закладам інформації про потребу в підготовці фахівців для 
галузевих керівних структур, підприємств по збору, транспортуванню, переробці відходів. 

Висновки. Таким чином, для досягнення кардинального та якісного прориву в системі підготовки 
кадрів у сфері поводження з відходами необхідно трансформувати його таким чином, щоб поліпшувалася 
діяльність не тільки окремих ланок, але і всієї системи в цілому. Лише за такого підходу якість системи 
підготовки кадрів сприятиме підвищенню ефективності економіки як на національному так і на 
регіональному рівнях. Для забезпечення підготовки ефективних кадрів у сфері поводження з відходами 
необхідно комплексне рішення взаємопов'язаних проблем мотивації щодо вдосконалення управлінського 
процесу, його модернізації, поліпшення якісних характеристик фахівців-управлінців у зв'язку з новими 
вимогами до їх професійної підготовки.  
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ПЕРСОНАЛ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті здійснено аналіз теоретичного доробку маркетингу послуг. Особливу увагу приділено персоналу 

–  ключовому  елементу маркетингу  підприємства  сфери послуг.  Для  кращого розуміння ролі  персоналу  в  роботі 
підприємства  було  проведено  дослідження  якості  роботи  персоналу  в  магазинах  мереж  краси  та  здоров’я. 
Запропоновано  структуру  та  зміст  комплексу  «Персонал».  Це  дозволило  побудувати  модель  комплексу 
«Персонал», яка забезпечується за рахунок управління зовнішніми (реактивність, персоніфікація та впевненість) 
та внутрішніми (підготовка, аналіз та мотивація) факторами. 

Ключові  слова:  маркетинг  послуг,  персонал,  послуга,  маркетингмікс,  маркетингове  дослідження, 
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«PERSONNEL» – A KEY ELEMENT OF THE MARKETING-MIX OF AN INTERMEDIATION COMPANY 
 
Abstract – The paper examines the current state of theory and practice of the key element of the marketingmix – «Personnel», 

and its further development. The paper analyzes the theoretical works on service marketing. Special attention is paid to «Personnel» – the 
key element of marketing of the service sector. Theory of internal marketing was analysed. To better understand the role of «personnel» in 
the functioning of a company research was conducted on the quality of staff performance in beauty and health store chains in Ukraine. The 
structure and content of the marketing complex «Personnel» were developed. This allowed to create a model of the «Personnel» complex, 
which consist of external (reactivity, personification and confidence) and internal (training, analysis and motivation) factors. Audiences, such 
as investors, suppliers and other partners require more attention in further research. 

Keywords: marketing services, personnel, service, marketingmix, marketing research, SERVQUAL. 
 
Вступ. В сучасних умовах розвитку суспільства й економіки теоретичні та практичні аспекти 

управління підприємствами сфери послуг набувають усе більшого значення. Починаючи з XX ст. сфера 
послуг відіграє провідну роль у розвинутих економіках світу і забезпечує роботою більшу частину 
населення цих країн. Також провідні товаровиробники переорієнтовуються на надання послуг. Відомі 
дослідники сфери послуг – Р. Лусч та С. Варго, К. Гронрус – вважають: «Насправді… усі компанії належать 
до сфери послуг». Формування сервісної культури на вітчизняних підприємствах потребує негайної 
орієнтації персоналу підприємств на обслуговування та надання послуг. Це буде гарантувати підвищення 
рівня задоволення споживачів та посилення ринкових позицій компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 60-х роках XX ст. починає розвиватися нова сфера 
маркетингу – маркетинг послуг. Цей напрямок характеризується оригінальністю поглядів на організацію 
маркетингу на підприємстві сфери послуг та інтегрованістю підходів до управління процесами. Бітнер М. та 
Бумс Б. [7] в 1981 р. запропонували розширити традиційний комплекс маркетингу для сфери послуг трьома 
додатковими елементами: матеріальні свідчення, персонал та процес. Серед вітчизняних дослідників 
проблемами маркетингу послуг займалися Т.Є. Оболенська, Л.Ф. Романенко, В.М. Мальченко, Е.В. 
Майдебура, О.А. Івченко та Л.М. Шульгіна. Окремої уваги заслуговує дисертація Окунєвої О.В. [3], яка 
дослідила особливості організації внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах.  

Мета статті. Орієнтація на клієнта, а відповідно на задоволення його потреб, перетворюється на 
основну проблему діяльності підприємства. Лише за умови оптимізації роботи персоналу компанії, 
спрямованої на обслуговування клієнта, можна досягти конкурентних переваг та утримати позиції на ринку. 
У статті будуть досліджені сучасні погляди та підходи до взаємодії компанії та клієнта, а також роль 
персоналу компанії в задоволенні потреб клієнта. Результатом такого дослідження має стати подальше 
вдосконалення змісту комплексу «Персонал».  

Виклад основного матеріалу 
Добре навчені і сервісно-орієнтовані працівники, а не сировина, технології виробництва і власне 

продукція є найбільш важливим ресурсом посередницької компанії в задоволенні потреб клієнта. Що більше 
інформаційних, автоматизованих систем та систем самообслуговування введено в експлуатацію в 
сервісному процесі, то важливіше значення буде мати якість обслуговування клієнтів та самосвідомість 
контактного персоналу. При цьому навіть у виробничій компанії треба враховувати фактор впливу 
персоналу на споживача. На рис. 1 наведено типи персоналу за ступенем контакту зі споживачем: 

Контакти, які виникають під час обслуговування, мають прихильно сприйматися самими клієнтами. 
При обслуговуванні високотехнологічні процеси  значною мірою сприймаються як невід’ємний атрибут, а 
контакт зі співробітником посередницької організації, навпаки, може посилити розрив з компанією або 
призвести до повного розриву відносин. 

На рівень обслуговування може вплинути кількість контактних осіб з обох сторін, які беруть учать у  
наданні-споживанні послуг. Традиційні відносини між постачальником послуг та замовником обмежені 
переважно контактами між делегованим представником постачальника та замовником (рис. 2). Варто 
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зауважити, що контакти відбуваються на досить формальному рівні і фактично обмежені переговорами про 
ціну та товари чи послуги. У представленій схемі взаємодії співробітництво в інших сферах, наприклад, обмін 
оперативною інформацією не відбувається. Фактично взаємодія набуває форми конкуренції, коли обидві 
сторони відстоюють власні інтереси без врахування довгострокової перспективи та можливостей кооперації. 

 

 
Задіяні в реалізації стратегії 

маркетингу 
Прямо не задіяні в реалізації стратегії 

маркетингу 

Часті або періодичні 
контакти 

Контактуючий персонал 
Продавці 

Менеджери з продажу 
Клієнтська підтримка 
Сервісна служба 

Менеджмент компанії 
Служба маркетингу 

Перенаправляючий персонал 
Модифікатори 

Секретар 
Служба обліку 

Рецепція 
Кредитний відділ 

Рідкі контакти  
або повністю відсутні 

Здійснюючий вплив персонал 
Впливаючі 

R&D 
Логісти 

Виробничий персонал 

Ізольований персонал 
Управління персоналом 

Закупівлі 
Служба інформаційних технологій 

Рис. 1. Вплив співробітників на споживачів [10] 
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Рис. 2. Модель одноканальної взаємодії персоналу компанії 
 
Такі одноканальні відносини можна протиставити моделі з кількома каналами взаємодії. У випадку 

з кількома каналами взаємодії передбачено контакт між співробітниками компанії на різних рівнях, що 
прискорює прийняття рішень і підвищує ефективність співробітництва (рис. 3). Це стимулює побудову 
довгострокової взаємодії.  
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* власна розробка автора 

Рис. 3. Модель багатоканальної тристоронньої взаємодії персоналу компанії 
 
В умовах багатоканальних тристоронніх відносин організацій, що беруть участь у трансакції, 

персонал орієнтований на довгострокову та стратегічну перспективу, а їх відносини будуються на довірі, 
взаємному обміні та узгодженні планів, стабільному і прогнозованому ціноутворенні, інтеграції 
комерційних процесів та концентрації уваги на потребах клієнта. Усе це стає можливим не тільки за умови 
«доброї волі» посередницької компанії, але й активної роботи персоналу посередницької організації. Отже, 
персонал компанії є ключовим фактором інтеграції та координації зусиль посередницької організації для 
забезпечення ефективної роботи ланцюга створення цінності. Саме від персоналу буде залежати 
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ефективність взаємодії, задоволення потреб споживача, мінімізація трансакційних ризиків, підвищення 
ефективності роботи ланцюга створення цінності та окремих його учасників. 

«Кадри вирішують все» – ця фраза, що з’явилася в радянський період і мала дещо інше смислове 
навантаження, тепер актуальна як ніколи. В умовах кризи будь-якому підприємству сфери послуг необхідно 
вчити або навіть перенавчати персонал контактної зони правильному ставленню до клієнта. Якщо до кризи 
багато компаній могли дозволити собі розкіш відпустити клієнта до конкурентів, то тепер кожен, навіть 
примхливий і економний клієнт, буквально «на вагу золота».  

Для кращого розуміння ролі персоналу розглянемо кілька моделей маркетингу послуг, у яких йому 
приділяють особливу роль. Так, у своїй моделі маркетингу послуг Д. Ратмел запропонував концепцію 
інтерактивної маркетингової функції, у якій він намагається розкрити маркетинговий вплив на споживача 
під час споживання, коли споживач послуги взаємодіє із системою, фізичними ресурсами та 
співробітниками постачальника послуг [13].  

Французькі вчені Е. Лангард та П. Ейгліе запропонували модель маркетингу послуг «Сервакшн» 
(Servuction), щоб описати систему взаємодій у сфері послуг [2, 11]. Взаємодія відбувається між споживачами 
і співробітниками компанії, які не належать до служби маркетингу або відділу збуту (тобто вони напряму не 
стосуються служб маркетингу або продажу). Проте, як наголошують учені, саме вони є позаштатними 
спеціалістами з маркетингу. Як і в промисловому маркетингу, довготривалі стосунки виникають між 
постачальником послуг та споживачем. Успіх залежить від штатних спеціалістів з маркетингу і від 
позаштатних. 

Ф. Котлер та К. Гронрус запропонували концепцію маркетингового трикутника для сфери послуг. 
де виділені три типи взаємовідносин, у яких беруть участь співробітники компанії: компанія-споживач, 
компанія-персонал, персонал-споживач (Табл. 1). У задоволенні потреб споживачів беруть участь три 
складники: компанія, персонал та клієнт. Між учасниками маркетингового трикутника існує взаємодія, яка 
потребує спеціальної стратегії організації маркетингу: зовнішній маркетинг, внутрішній маркетинг та 
інтерактивний маркетинг [2, 3, 14].   

Концепція внутрішнього маркетингу вперше запропонував Дж. Баррей у 1976 як рішення проблеми 
забезпечення високого рівня якості послуг [7, 12]. Основна ідея внутрішнього маркетингу базується на тому, 
що  оскільки співробітник компанії є основним каналом постачання послуги, саме від нього буде залежати 
привернення, утримання та переключення споживачів, а відповідно й загальна результативність компанії. 
Розглядаючи співробітників як внутрішніх клієнтів, можна забезпечити більш високу задоволеність 
співробітників і, відповідно, розвинути більшу свідомість, ринкову орієнтацію та налаштованість на продаж 
[12]. Керівництво «пропонує» особливий продукт – посаду з її специфічними правами та обов’язками. 
Працівник «купує» цей продукт, «оплачуючи» його своєю працею. Відповідно, орієнтація на клієнта 
доповнюється орієнтацією на «внутрішнього споживача» – співробітника. Внутрішній маркетинг забезпечує 
високі стандарти якості на всіх етапах створення вартості, а не тільки на стадії випуску кінцевого продукту. 
Завдяки цьому підвищується мотивація співробітників до праці, а отже, він може розглядатися як 
інструмент управління якістю продуктів і послуг. Не варто недооцінювати і роль співробітників, що не 
вступають у безпосередній контакт зі споживачами. Адже від чіткого та якісного виконання поставленого 
завдання залежить якісне та безперебійне обслуговування споживача співробітниками «фронт-офісу». Варто 
пам’ятати, що співробітники немаркетингових відділів підприємства (відділ розробки та дизайну, 
транспортування, кадрів та фінансів, служба підтримки, сервісна служба) мають значний вплив на успіх 
підприємства [8]. Вчасне донесення маркетингової стратегії до немаркетингових відділів дозволить 
підвищити її ефективність у майбутньому. Існує безліч прикладів, коли затримка в доведенні маркетингової 
стратегії до відповідних підрозділів підприємства призводила до затримки початку таких заходів.  

Е. Гуммессон [9] зазначає, що внутрішній маркетинг потрібний компанії, у якій працює велика 
кількість співробітників-професіоналів, тому що останні можуть бути недостатньо лояльними з таких причин:  

- по-перше, неієрархічність знань, яка призводить до того, що професіонали не вважають себе 
просто підлеглими: ними неможливо керувати, їм неможливо наказувати;  

- по-друге, професіонали усвідомлюють, що не вони мають потребу в компанії, а компанія має 
потребу в них;  

- по-третє, часто професіонали мають більшу прихильність до сфери своїх знань і роботи, ніж до 
компанії, у якій вони працюють.  

Можна виокремити кілька ключових напрямків внутрішнього маркетингу посередницького 
підприємства: 

- передавання знань та досвіду; 
- лідерство, управління, підтримка; 
- внутрішні комунікації та діалог; 
- зовнішні комунікації; 
- планування; 
- заохочення; 
- використання технологій; 
- внутрішні дослідження. 
Серед запропонованих інструментів варто виділити внутрішні дослідження, які покликані виявити 
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основні напрямки вдосконалення практики організації внутрішнього маркетингу, та безпосередньо ті 
заходи, які дозволять вдосконалити організацію роботи посередницького підприємства (рис. 4).  
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Рис. 4. Інструменти внутрішнього маркетингу 
 
Крім цього, варто враховувати, що на сьогоднішній день змінюється модель організації. Якщо 

раніше більшість функцій будь-яке підприємство намагалося реалізувати самостійно, то сьогодні все 
частіше спостерігаються приклади спільної роботи підприємств для досягнення загальної цілі. Тому, на 
нашу думку, усі названі інструменти варто адаптувати для забезпечення ефективної координації та 
інтеграції зусиль усіх учасників мережі створення цінності. У таблиці 2 розкритий зміст основних 
інструментів внутрішнього маркетингу. 

 
Таблиця 2 

Основні функціональні напрямки внутрішнього маркетингу 
№ Функція Основний зміст 

Цільова група: співробітники на всіх рівнях від вищого керівництва до керівників середньої 
ланки, бригадирів та контактного персоналу. 
Розуміння ролі працівників у побудові відносин з клієнтами та роз’яснення індивідуальних 
завдань у підтримці та зміцненні цих відносин.  

1. 
Передавання знань 

та досвіду 

Розвиток навичок взаємодії та спілкування.  
Лідерство, управління та підтримка є продовженням навчальних сесій, які посилюють 
повідомлення або нівелюють його дію.  
Топ-менеджмент повинен особисто продемонструвати орієнтоване на клієнта і сервіс-
орієнтоване ставлення та відповідну поведінку. 
Кожен керівник повинен жити за клієнт-сервіс-орієнтованими стандартами.  

2. 
Лідерство, 
управління, 
підтримка 

Мотивація та створення можливостей для співробітників демонструвати клієнт-сервісно-
орієнтовану поведінку.  
Використання «Ні» правил.  
Обмеження однобічних комунікацій. 
Розвиток особистих контактів. 
Стимулювання діалогу. 

3. 
Внутрішні 

комунікації та 
діалог 

Використання Інтранету для ключової інформації. 
Зовнішні комунікації мають значний внутрішній ефект. 
Співробітники завжди прагнуть зв’язку із зовнішньою аудиторією. 4. 

Зовнішні 
комунікації Підкреслення ролі співробітників у рекламуванні та інших зовнішніх маркетингових 

компаніях. 
Заохочення співробітників до планування. 
Співробітники є джерелом знань про побажання, очікування і вимоги клієнтів. 
Участь має мотивуючу дію.  

5. Планування 

Отриманий комунікаційний ефект буде набагато кращий, ніж він міг бути в іншому випадку.  
Заохочення співробітників, виявлення поваги до них і визнання продуктивності. 
Виправляти помилки і давати поради на майбутнє в позитивній і обнадійливій манері.  6. Заохочення 
Підбадьорювання та задоволеність роботою – головні мотиватори,  
премії та винагороди – другорядні мотиватори.  

7. 
Використання 
технологій 

Підтримувальні системи, бази даних, інструменти, що використовуються при обслуговуванні, 
мають забезпечувати клієнт-сервісно-орієнтовану поведінку, а не стояти на перешкоді такої 
поведінки.  
Задоволеність роботою зазвичай корелює із задоволеністю клієнтів.  
Дослідження звичок та побажань до організації робочого середовища.  8. 

Внутрішні 
дослідження 

Виявлення перешкод клієнт-сервісно-орієнтованої поведінки 
* власна розробка автора 
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Розроблена Л. Беpрі [14] та його колегами модель SERVQUAL дозволяє визначити рівень якості 
послуг, що надаються. Значна частина оціночних питань стосується саме персоналу. В основі методики 
лежить анкета, що складається з 22 питань, згрупованих за п’ятьма напрямками (таблиця 3). 

 
Таблиця 3 

Показники оцінки якості послуг у моделі SERVQUAL 
 Група Об’єкт уваги 

1. Матеріальність (tangibles) оснащеність: оргтехніка, інтер’єри приміщень, зовнішній вигляд 
персоналу, інформаційні матеріали 

2. Надійність (reliability) виконання зобов’язань з обслуговування точно, ґрунтовно і вчасно 
3. Реактивність (responsiveness) щире бажання допомогти споживачеві і швидке обслуговування 
4. Переконливість (assurance) компетентність, відповідальність, впевненість і ввічливість 

обслуговуючого персоналу 
5. Співчуття (empathy) вираз турботи та індивідуальний підхід до споживача послуги 

* власна розробка автора 
 
Зауважимо, що три групи характеристик якості послуг безпосередньо  залежать від співробітників 

компанії та їх поведінки. До таких характеристик можна зарахувати реактивність, переконливість та 
співчуття. Це ще один доказ важливості персоналу в обслуговуванні клієнта. 

Використовуючи методику «Таємний покупець», студентами факультету управління персоналом та 
маркетингу спеціальності маркетинг КНЕУ у 2014 р. було проведено дослідження в найбільших роздрібних 
мережах з продажу засобів для краси та здоров’я в Україні: Ватсонс, Космо та Єва. Були отримані такі 
результати оцінки якості послуг / обслуговування в досліджуваних роздрібних мережах (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Середня оцінка за усіма параметрами для мереж краси та здоров’я Єва, Космо, Ватсонс 

 
Необхідно відзначити, що незважаючи на те, що оцінки в магазинах мережі Ватсонс вищі, жоден 

параметр не отримав максимальної оцінки. Отже, усім мережам необхідно продовжити роботу для 
вдосконалення стандартів якості обслуговування і контроль за ними. Крім цього, у мережі Єва показники 
виявилися досить неоднорідними в різних магазинах. Це може свідчити про недостатній контроль за 
встановленими стандартами якості обслуговування всередині мережі.  

Як видно з рис. 6, найнижчими серед усіх показників є надійність та власне обслуговування. 
Оскільки були визначені такі критерії обслуговування, як вирішення проблемних ситуацій клієнта та 
відсутність помилок і неточностей при виконанні операцій, це свідчить, що в роботі персонал припускався 
помилок і не був зацікавлений у розв’язанні проблемних ситуацій клієнта. Отже, для того щоб покращити 
якість обслуговування в мережі Єва необхідно проводити оперативний контроль за дотриманням стандартів 
обслуговування, мотивувати власний персонал таким чином, щоб працівники були зацікавлені у взаємодії зі 
споживачами, прагнули допомогти клієнтам, демонстрували почуття залученості. 

Наступною розглянемо рівень якості обслуговування в мережі магазинів Космо. Найнижче значення 
мають показники обслуговування та емпатії. Це говорить про недостатню швидкість реагування на запити 
клієнтів та невисокий рівень залученості та співпереживання в розв’язанні проблем клієнтів. Найвищу 
оцінку в мережі магазинів Космо отримали показники, що відповідають за матеріальні елементи. Отже, 
можна зробити висновок про наявність сучасного торгового обладнання, акуратний зовнішній вигляд 
співробітників мережі, гарний інтер’єр.  

Показники якості обслуговування в магазинах мережі Ватсонс є досить однорідними. Це говорить 
про організацію стандартів обслуговування на досить високому рівні за всіма основними для споживача 
параметрами. Якщо розглядати середнє значення показників по магазинах мережі Ватсонс, то можна 
зробити висновок про те, що керівництву мережі необхідно звернути увагу на розвиток у працівників 
емпатії, оскільки цей показник має найнижчу оцінку серед усіх параметрів. Особливо важливо для 
консультантів навчитися індивідуальному підходу до кожного клієнта, демонструвати співпереживання до 
проблем та запитів споживача, не бути байдужим. 

Оскільки на враження від обслуговування значною мірою впливає робота касирів, було окремо 
проведено аналіз роботи касирів (рис. 6). Оцінка проводилася за такими пунктами: привітливість касира, 
пропонування допоміжних покупок (пакет, дрібнички на касі), достатня кількість працюючих кас, запитання 
про мережеву картку, швидкість та чіткість обслуговування касира. Найвищі показники в мережі Ватсонс, 
касири тут завжди привітливі, черги практично ніколи немає. Космо займає другу позицію, оскільки в 
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магазинах не було достатньої кількості кас, незважаючи на те, що касири виконували свою роботу 
оперативно, їм не вистачало природньої посмішки на обличчі. Щодо роботи касирів мережі Єва зроблено 
такий висновок: через те, що в магазинах катастрофічно не вистачає вільних кас, утворюються великі черги 
біля кас. Як наслідок, касири свідомо забувають про всі привітання, оскільки це ще більше напружує натовп. 
Однак така ситуація актуальна у вечірні години, вдень, коли немає такого великого потоку людей, касири 
дотримуються усіх правил. 

 

 
Рис. 6. Оцінка роботи касирів у мережах краси та здоров’я м. Києва 

 
Крім цього, наведемо результати іншого дослідження – аналіз цінової політики (табл. 4). 
 

Таблиця 4 
Аналіз цін у мережах мереж краси та здоров’я Єва, Космо, Ватсонс [4] 

Товар Космо Ева Ватсонс 

1 Кульковий дезодорант Rexona, 50 мл 21,25 17,29 17,75 

2 Зубна паста Colgate Total відбілююча, 100 мл 21,25 21,49 17,8 

3 Шампунь для волосся Head&Shoulders Освіжаючий ментол 2в1, 
400 мл 

43,65 
35,69 

(акція) 
37,36 

4 Мило рідке Palmolive, 300 мл 
13,1 

9,29 
(акція) 

12,95 

5 Скраб для обличчя від чорних крапок Clean&Clear, 150 мл 37,95 42,99 37,75 

6 Крем для рук Florena з ромашкою, 100 мл 16,25 15,67 16,25 

7 Nivea for men, гель для гоління, для чутливої шкіри, білий, 200 мл 
35,75 

35,49 
(акція) 

32,95 

8 Nivea for men, бальзам після гоління, для чутливої шкіри, білий, 
100 мл 

50,25 н/д 46,75 

9 Чистячий порошок Gala Лимон, 500 г 5,95 5,29 5,75 

10 Миючий засіб Fairy (сенсетів, соковитий лимон), 1 л 
18,75 19,79 

16,99 
(акція) 

11 Порошок Persil Expert automat, 3000 г 
88,2 

67,9 
(акція) 

82,99 

12 VanishOxiAction (для білого, кольорового), 450 мл 19,35 19,99 18,49 

13 Поліроль для меблів Pronto антипил, 250 мл 27,5 24,49 24,49 

14 Засіб для чищення кухонних поверхонь Містер Мускул, 450 мл 
н/д 

23,79 
(акція) 

29,69 

15 Жіночі колготки Conte Elegant Solo, 40DEN 23,75 22,99 23,65 

Разом (без урахування позицій, представлених не в усіх магазинах) 237,65 225,98 219,2 

Разом (без урахування позицій з акційними цінами) 126,4 125,72 118,95 
 
Мережа Космо, що стала в листопаді 2011 р. лідером економності за рахунок проведених акцій, у 

лютому 2013 р. виявилася лідером дорожнечі. Жоден товар з досліджуваного списку не опинився на 
найдешевшій позиції в цій мережі [4]. 

На першому місці за кількістю відкритих у 2014 році магазинів – Ватсонс: на його рахунку 58 нових 
торгових точок. На сьогодні момент працює більше 350 магазинів і 28 аптек у 110 містах країни. Мережа 
Ева відкрила у 2014-му 36 магазинів. Під брендом EVA працюють 256 магазинів. З лідерів найменш 
активною була мережа «Космо», яка відкрила 6 магазинів (за інформацією з відкритих джерел). На сьогодні 
мережа Космо налічує 93 магазини і 29 аптек [5]. 

Чистий дохід та чистий прибуток досліджуваних мереж представлений у результатах дослідження, 
репрезентованого в бізнес-виданні «Дело» (табл. 6): 
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Таблиця 5  
Фінансові результати діяльності мереж Ватсонс, Ева, Космо, станом на 01.01.2013 р.  
Роздрібна мережа Чистий дохіл, 

млн грн 
Чистий прибуток, 

млн грн 
Ватсонс 1157 13,03 
Ева 893 33,21 
Космо 705 -16 

* складено на основі [1] 
 
Наведені показники не дозволяють простежити будь-яку залежність між якістю роботи персоналу та 

рівнем конкурентоспроможності. Але мережа магазинів Ватсонс має значну перевагу. Низькі ціни, 
розгалужена мережа магазинів та якісна робота персоналу робить Ватсонс очевидним лідером ринку. При 
чому, на відміну від інших активів компанії, зміни в якості роботи персоналу відбуваються складно і 
потребують значних фінансових та часових ресурсів.  

На додаток варто зазначити, що менеджмент мережі Космо свідомо відмовляється від розширення 
на користь заходів з підвищення операційної ефективності [4]. Це вказує на усвідомлення менеджментом 
мережі значення персоналу в забезпеченні ефективності роботи компанії. 

Проаналізувавши попередній доробок організації комплексу «Персонал» у маркетингу товарів та 
послуг, було запропоновано шість елементів, які потребують особливої уваги. Серед виокремлених 
елементів є такі: реактивність, персоніфікація, впевненість, підготовка, аналіз та мотивація.  

Кожен з виокремлених елементів можна розділити та дві групи: зовнішні (реактивність, 
персоніфікація та впевненість) та внутрішні (підготовка, аналіз та мотивація) (рис. 7). При чому підготовка 
аналізу та мотивації має бути циклічною, що дозволить вивести реалізацію реактивності, персоніфікації та 
впевненості персоналу на вищий рівень, адже вони залежать від активних дій всередині компанії.  

 

Підготовка

Персонал 
посередницької 

організації 

Аналіз  Мотивація 

Персоніфікація
Реактивність  Впевненість 

Внутрішня функція 
керівництва та 

підтримуючих служб 
спрямована на персонал 

Зовнішня функція 
персоналу спрямована на 

клієнта/споживача 

 
* власна розробка автора 

Рис. 7. Модель комплексу «Персонал» 
 
Розподіл складників комплексу «Персонал» зумовлений різноспрямованістю основних заходів, які 

здійснює персонал для клієнта, а також тих заходів, що здійснюються щодо персоналу. Крім цього, на думку 
автора, у подальшому варто здійснити розподіл об’єктів розробленого комплексу на персонал та покупців. 
Покупці також беруть безпосередню участь у формуванні цінності, що споживається. 

В орієнтованій на клієнта і сервіс організації вимоги до працівників можуть бути розділені на дві 
групи: загальні та особливі. Особливі вимоги будуть залежати від специфіки бізнесу та бізнес-моделі 
організації. Серед загальних вимог варто виділити такі: 

- зрозуміти важливість відносин фірми зі своїми клієнтами (або іншими зацікавленими сторонами); 
- зрозуміти і сприйняти їх ролі та обов’язки у підтримці цих відносин; 
- бути орієнтованим на клієнта у своєму робочому середовищі. 
Висновки. Персонал не тільки відіграє важливу роль у взаємодії між постачальником і споживачем, 

але може бути також джерелом конкурентної переваги послуги. Персонал своєю діяльністю здатний надати 
компанії конкурентну перевагу, додаючи цінність послузі і підвищуючи ефективність своєї роботи. 

Запропоновані провідними вченими концепції – «Сервакшн», «SERVQUAL», «позаштатного маркетолога» 
та внутрішнього маркетингу – вказують на важливість комплексу «Персонал» у структурі організації маркетингу на 
підприємстві. До елементів комплексу «Персонал», які треба вдосконалювати, належать:  

- внутрішні елементи: підготовка, аналіз та мотивація; 
- зовнішні елементи: реактивність, персоніфікація, впевненість. 
Дуже мало уваги приділяється також іншим контактним аудиторіям, таким як: інвестори, 

постачальники та інші партнери. Вони мають найменший вплив на рівень задоволеності споживача. Але їхні 
дії можуть значно опосередковано впливати на отримувану споживачем цінність через взаємодію зі 
співробітниками компанії. Дослідження вказують на значну взаємозалежність між лояльністю споживачів, 
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співробітників та інвесторів до компанії. Гарне ставлення співробітників до компанії та виконуваних ними 
функцій мають значний вплив на задоволення споживачів та інвесторів. З іншого боку, високий рівень 
задоволеністю інвесторів від значного обсягу отриманих дивідендів може, навпаки, призвести до 
незадоволеності співробітника, що в свою чергу відіб’ється на рівні задоволеності споживача.  
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У статті представлено результати критичного аналізу дефініцій понять «трудові ресурси», «персонал» 
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LABOR RESOURCES, PERSONNEL AND CADRES: DEFINITIONS AND DISTINCTIVE CHARACTERISTICS 

 
Abstract – The aim of our research is clearly defined the essence and differences between labour resources, personnel and cadres 

at the enterprise level. 
Based on the results of critical analysis of the definitions of concepts «labour resources», «personnel» and «cadres» at the micro 

level and on the results of sample survey of 16 human resource managers of Ukrainian companies (during JanuaryMarch 2015), we found 
that: labour resources of enterprise are set of persons of working age (excluding the disabled and unemployed people who receive a pension 
on  favourable  conditions), working  pensioners  and  persons  under  16, who  currently work  or  previously worked  or  potentially will  be 
involved  in  the work at  this enterprise; personnel of enterprise  is  those who are employed  (ongoing or  temporary),  skilled and unskilled 
workers, including owners of business that operate at this enterprise; cadres of enterprise are the part of personnel, namely qualified staff, 
whose training and work experience help them to perform their functions at this enterprise. 

Determined that  labour resources, personnel and cadres of enterprise have differences on the  following parameters: number of 
persons;  age  limitations;  education,  qualifying  limitations,  etc. Proposed  to  allocate  two  groups  of  cadres:  administrative  staff, which  is 
directly  in  charge  of  strategic,  tactical  and  operational  decisions;  and  staff  directly  or  indirectly  involved  in  operating  activity, may  be 
involved in the development of certain management decisions, but does not control the enterprise' activities. This division will help to analyze 
(a more detailed) the cadres’ potential of the enterprise. 

Keywords: labour resources, personnel, cadres, enterprise, distinctive characteristics. 
 
Вступ 
Найважливішим видом економічних ресурсів, від кількісних та якісних характеристик яких залежать 

результати діяльності та конкурентоспроможність будь-якого підприємства, є людські ресурси. Цей різновид 
ресурсів, як свідчить практичний досвід, визначають через низку таких взаємопов’язаних понять/категорій, як 
«трудові ресурси», «персонал», «кадри», що часто сприймаються як синоніми та багатьма науковцями навіть 
ототожнюються за своєю змістовою сутністю. Останнє, на наш погляд, спричиняє певні розбіжності думок 
та ускладнює процес визначення та сприйняття проблем, пов’язаних з оцінюванням ринку праці, 
формуванням і розвитком кадрової політики на підприємствах та управлінням їх персоналом в цілому. 

Вагомий внесок у вивчення теорій людського розвитку, ринку праці та управління людськими 
ресурсами зробили як іноземні, так і вітчизняні науковці: М. Амстронг [1], Е. Лібанова [2], С. Пирожков [3], 
С. Сессен [4] та інші. Проблемам формування та використання трудових ресурсів у своїх наукових працях 
приділяли значну увагу такі науковці, як А. Грюкова [5], Т. Давидюк [6], І. Демко [7], Н. Долгушкин [8], О. 
Купріянова [9], М. Науменко [10], Є. Олійник [11], О. Череп [12] та інші. Питання управління і розвитку 
персоналу та кадрів підприємства розглядались у працях Т. Білорус [13], І. Вовк [14], О. Гетьман [15], Р. 
Дарміць [16], Г. Писаревської [17], І. Саух [18], Р. Якубів [19] та ін. Проте, як вже зазначалося вище, деякі з 
названих науковців жодним чином по суті не розрізняють між собою трудові ресурси, персонал та кадри 
підприємства, вважаючи їх синонімами; інші – виділяючи як окрему категорію «трудові ресурси», ставлять 
знак рівності між поняттями «персонал» та «кадри» підприємства і т.п. і т.д. 

Метою нашого дослідження є уточнення сутності понять «трудові ресурси», «персонал» та «кадри» на 
рівні підприємства та визначення їх відмітних характеристик. 

Основні результати дослідження 
Термін «трудові ресурси» ще у 1922 р. ввів у науковий обіг С. Струмилін [20], який у своїй праці 

«Наші трудові ресурси і перспективи» запропонував його використовувати в умовах адміністративно-
командної економіки СРСР для статистичного обліку всього працездатного населення країни, що володіє 
фізичними й розумовими здібностями та знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. З 
часом та розвитком економіки вищезазначена дефініція дещо змінилася і сьогодні, як свідчать результати 
досліджень різних науковців [6; 8; 21 та ін.], під трудовими ресурсами прийнято розуміти форму вираження 
переважної частини людських ресурсів, частину населення країни, яка маючи відповідні психофізіологічні, 
фізичні, інтелектуальні якості, професійні знання для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності, здатна 
виробляти матеріальні та духовні блага й послуги. Нині трудові ресурси, як складна соціально-економічна 
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категорія, є проміжною між економічними категоріями «населення» та «сукупна робоча сила» чи 
«економічно активне населення», що вживається у міжнародному обліку та статистиці. До трудових 
ресурсів на макрорівні відносять, по-перше, населення в працездатному віці (у т.ч. особи працездатного 
віку, потенційно здатні до участі в праці, але зайняті в домашньому й особистому підсобному господарстві, 
на навчанні з відривом від виробництва, на військовій службі), крім непрацюючих інвалідів першої та другої 
груп, а також непрацюючих осіб, які отримують пенсію на пільгових умовах; по-друге, працюючі особи 
пенсійного віку; по-третє, працюючі особи віком до 16 років. 

На рівні підприємств трудові ресурси різні науковці та практики пропонують розглядати як: 
- характеристику потенційної робочої сили підприємства (О. Череп [12], В. Дибленко, О. 

Шевченко, С. Ракова [22] та ін.); 
- кількість працюючих на цих підприємствах (І. Демко [7], Л.Дядечко [23], О. Купріянова [9] та ін.); 
- працездатну частину населення, яка працювала, може працювати або на даний момент працює 

на підприємстві (Л. Попик [24], та ін.); 
- складові виробничих ресурсів підприємства, що являють собою людські ресурси з їх здатністю 

виробляти блага (Л. Матросова [25], П. Попович [26] та ін.) або промислово-виробничий персонал, 
чисельність якого може варіюватися залежно від виробничих потреб підприємства (А. Грюкова [5]); 

- особливий і надзвичайно важливий вид економічних ресурсів, оцінка якого визначається 
чисельністю працівників, що мають певні професійні навички, знання, які можуть використовувати у 
трудовому процесі та служити вихідною інформаційною базою для планування й аналізу (Є. Олійник [11]);  

- персонал підприємства, що підрозділяється на управлінський і виконавчий (І. Вовк [14] та ін.). 
Серед наведених визначень не зовсім коректним, на наш погляд, є те, що запропонували О. Череп, 

В. Дибленко та деякі інші науковці, які розглядають трудові ресурси як характеристику потенційної робочої 
сили підприємства. По-перше, спірною є сама ідея розгляду ресурсів як характеристики чогось або когось. 
По-друге, концентрація виключно на потенційній робочій силі призводить до нехтування та не врахування у 
трудових ресурсах підприємства тих працівників, які вже виконують свої функції на цьому підприємстві. На 
противагу вищеназваним науковцям, І. Демко, Л. Дядечко, О. Купріянова хибно вважають, що трудовими 
ресурсами підприємства є лише його працівники. Аналогічної думки притримується й І. Вовк, який взагалі 
ототожнює трудові ресурси та персонал підприємства. 

Занадто вузько пропонує розглядати трудові ресурси на рівні підприємства А. Грюкова, відносячи 
до них промислово-виробничий персонал, чисельність якого може варіюватися залежно від виробничих 
потреб. У свою чергу, Л. Матросова, П. Попович взагалі розглядають їх як складові виробничих ресурсів, 
залишаючи таким чином поза увагою навіть працівників підприємства, що прямо не задіяні у виробничому 
процесі (у т.ч. працівників управлінського апарату). 

Досить вдало трудові ресурси підприємства визначає Л. Попик, яка вважає їх працездатною 
частиною населення та акцентує увагу на часових аспектах приналежності цих ресурсів до діяльності 
підприємства. При цьому до трудових ресурсів підприємства Л. Попик слушно відносить і ту частину 
працездатного населення, яка вже розірвала трудові відносини з підприємством, і ту, яка потенційно у 
перспективі їх може мати. 

Підтримуючи думку Л. Попик, а також зважаючи на те, кого саме відносять до трудових ресурсів на 
макрорівні, пропонуємо під трудовими ресурсами на мікрорівні розуміти сукупність осіб у працездатному 
віці (без урахування непрацюючих інвалідів першої та другої груп, а також непрацюючих осіб, які 
отримують пенсію на пільгових умовах), працюючих пенсіонерів та осіб віком до 16 років, які на даний час 
працюють, раніше працювали або потенційно можуть бути залучені до праці на підприємстві. Зауважимо, 
що на визначення трудових ресурсів конкретного підприємства може впливати специфіка його виду 
економічної діяльності та пов’язані з нею особливості операційного менеджменту. 

З’ясувавши сутність трудових ресурсів підприємства, спробуємо розібратися, що являє собою його 
персонал. Поняття «персонал» (від лат. рersona – особистість), згідно з енциклопедією «Вікіпедія» [27], – це 
колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору 
(контракту). Віддаючи належне чіткості наведеної дефініції, вважаємо, що в ній не врахована можливість 
віднесення до персоналу категорії працюючих власників підприємства, які безпосередньо задіяні у 
виконанні певних (як правило, керівних) функцій на підприємстві без укладання трудового договору 
(контракту). Поряд з цим, деякі науковці [15; 16; 28 та ін.] помилково пропонують розуміти під персоналом 
підприємства лише сукупність працівників, що входять до його облікового складу. Таким чином вони не 
включають до персоналу тимчасових працівників, які також зайняті трудовою діяльністю на підприємстві. 

Спираючись на власний досвід та результати вибіркового опитування протягом січня-березня 2015 
р. 16 начальників відділів кадрів, менеджерів з управління людськими ресурсами і т.п. діючих в Україні 
підприємств, вважаємо, що з точки зору практичних реалій під персоналом підприємства варто розуміти 
весь особовий склад тих, хто працює на цьому підприємстві за наймом (на постійній основі та тимчасово), 
кваліфікованих і некваліфікованих працівників, у т.ч. працюючих на підприємстві його власників. 

Беручи до уваги атрибутивні характеристики персоналу будь-якого підприємства, має сенс 
проводити його класифікацію. Так, зокрема, на тих підприємствах, які поза основною економічною 
діяльністю виконують й інші функції, що прямо не пов’язані з цією діяльністю, персонал поділяють на дві 
групи: 1) персонал основної діяльності (який у промисловості ще називають групою промислово-
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виробничого персоналу, до якої входять всі працівники, що зайняті у виробництві або безпосередньо 
обслуговують його); 2) персонал неосновної діяльності (який у промисловості прийнято називати групою 
непромислового персоналу і до якої відносять працівників, які безпосередньо не зв’язані з процесами 
основного виробництва, тобто персонал непромислових організацій, які знаходяться на балансі 
промислового підприємства. До цієї групи, зокрема, входять працівники торгівлі, ресторанного 
господарства, медичних та оздоровчих закладів тощо). 

Важливими ознаками, за якими також часто класифікують персонал підприємства та дотримуючись 
якої має сенс проводити його аналіз є професії і спеціальності працюючих та характер функцій працівників. 
За характером функцій персонал підприємства групують у чотири категорії [19]: 1) керівники, до яких 
належать працівники, які займають керівні посади як в цілому по підприємству, так і в його структурних 
підрозділах (головні механіки, начальники ділянок, директор та ін.); 2) спеціалісти – працівники, які 
виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи (бухгалтери, механіки, техніки тощо); 3) 
службовці – працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, тобто 
виконують суто технічну роботу (діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, рекламні агенти, 
касири, кур’єри); 4) робітники – працівники, зайняті в процесі створення матеріальних благ, займаються 
переміщенням вантажів, ремонтними роботами, наданням послуг (вантажники, двірники, прибиральниці, 
охоронці, кур’єри, гардеробники тощо). Водночас поділ персоналу за професіями зазвичай проводять на 
основі Національного класифікатора професій (НКП). Професія, згідно з українським НКП [29], є здатністю 
виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації, що, у свою чергу, визначається 
здатністю виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. У свою чергу під спеціальністю, згідно з 
різними джерелами [27; 30 та ін.], прийнято розуміти комплекс набутих людиною знань і практичних 
навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у відповідній галузі діяльності. 
Спеціальність, як правило, об’єднує групу професій, які можуть вимагати певних додаткових навиків або 
повністю укладатися в обсяги навиків, які були отримані в процесі навчання. Зауважимо, що спеціальність 
вимагає особливої підготовки, тоді як певні професії можуть бути освоєні і без набуття спеціальності – на 
практиці. 

Крім вищеописаних ознак, як показав проведений нами аналіз багатьох наукових та навчально-
методичних публікацій [19; 31–33 та ін.], персонал на підприємстві прийнято класифікувати за:  

- рівнем кваліфікації (некваліфікований, малокваліфікований, кваліфікований, 
висококваліфікований); 

- відношенням до власності майна підприємства (наймані працівники та працівники-власники); 
- належністю до місця роботи (працівники-сумісники, штатні працівники); 
- стажем (або тривалістю) роботи на підприємстві (градація за якою залежить від часу створення 

та роботи на ринку самого підприємства) тощо. 
Досліджуючи етимологію слова «кадри», деякі науковці [16; 34 та ін.] зазначають, що воно має 

латинські корені, де буквально означало «чотирикутник» (лат. «quadrangulo»), а потім зазнало певних 
трансформацій у французькій мові, де вже означало «рамки» (франц. «cadre»). Пов’язано це було з тим, що у 
минулі часи для широкого загалу (громади) вивішували офіційний список працівників державних установ, 
що був представлений у формі чотирикутника і який згодом у Франції почали називати кадром, а тих, хто 
був у цьому списку, – кадрами. Тобто відбулося поступове перенесення акустичних ознак одних слів на 
інші: з чотирикутника на документ (список) у формі чотирикутної рамки; зі списку – на тих, про кого в 
ньому йшлося.  

Зауважимо також, що починаючи з першої половини ХІХ ст. термін «кадри» широко 
використовували, коли йшлося про постійний штат військових підрозділів, і лише у ХХ ст. його стали 
вживати у теорії управління підприємствами. У сучасній електронній бібліотеці економіста [35] зазначено, 
що «кадри» – це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною підготовкою, які мають спеціальні 
знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності. Водночас варто наголосити, що 
термін «кадри» в сучасній теорії управління є полісемантичним: 

- у вузькому значенні під ним прийнято розуміти «…осіб, зайнятих розробленням та 
організацією виконання управлінських рішень» [16, с. 29]. У цьому значенні термін «кадри» є, на наш 
погляд, похідним від французького «cadres» – управлінський апарат; 

- у широкому розумінні переважна більшість наявних дефініцій зводиться до того, що кадри – це 
основний (штатний, постійний), як правило, кваліфікований склад працівників підприємства, які мають 
спеціальні знання, певну професійну підготовку та трудові навички, забезпечують виконання покладених на 
них функцій. Саме так у своїх працях визначають кадри підприємства Л. Балабанова [31], Н. Гавкалова [36], 
П. Перерва, А. Косенко [37], І. Гусак [38] та багато інших науковців. 

Поряд з цим, деякі науковці, зокрема І. Саух [18], вважає, що поняття «кадри» доцільно розглядати 
на нанорівні, тобто на рівні особистості, тоді, як поняття «трудові ресурси» – на макрорівні, а «персонал» – 
на мікрорівні. На наш погляд, такий підхід є спірним, оскільки тоді до кадрів може бути віднесена будь-яка 
окремо взята особа, яка працює на підприємстві, і фактично сукупність кадрів являтиме собою персонал 
цього підприємства. 

Невдалою є і дефініція кадрів запропонована К. Абдурахламовим, В. Боковим та ін. у книзі 
«Економіка праці: соціально-трудові відносини» [39]. Хоча до кадрів підприємства вони віднесли лише 
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частину персоналу, яка володіє професійною здатністю до праці, у їх визначенні не уточнюється чи 
належать до цієї частини тільки штатні працівники, чи позаштатні також. Не зовсім зрозуміло і що саме 
потрібно розуміти під «володінням професійною здатністю до праці» та за якими параметрами це володіння 
має оцінюватися на практиці, щоб встановити належність частини персоналу підприємства до його кадрів. 

Нечітко визначив сутність кадрів підприємства і Л. Міхов [40], який відносить до них працівників, 
які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи. З його дефініції, по-перше, не 
зрозуміло який рівень кваліфікації потрібно вважати достатньо високим; по-друге, який стаж роботи є 
значним, а який ні. Виникають питання і щодо того, який саме стаж роботи потрібно брати до уваги: весь чи 
тільки на підприємстві? Чи можна включати до кадрів підприємства висококваліфікованих працівників з 
малим (наприклад, до 2-х років) стажем роботи?! 

Для уточнення сутності поняття «кадри» та його розмежування з трудовими ресурсами та 
персоналом підприємства визначимо та порівняємо їх відмітні характеристики (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Порівняння відмітних характеристик трудових ресурсів, персоналу та кадрів підприємства 1 

№ 
з/п 

Характеристики Трудові ресурси (ТР) Персонал (П) Кадри (К) 

1. Чисельний склад (ЧС) 
ЧСТР > ЧСП ; ЧСТР > 
ЧСК 

ЧСК < ЧСП < ЧСТР 
ЧСК < ЧСП ; 
ЧСК  < ЧСТР 

2. Вікові обмеження 
Визначаються 
чинним трудовим 
законодавством 2 

Визначаються кадровою політикою 
підприємства у межах чинного трудового 
законодавства 

3. Обмеження щодо освіти 

В цілому немає 
обмеження або 
визначається 
кадровою політикою 
підприємства 

Визначаються 
кадровою політикою 
підприємства та 
залежать від 
особливостей 
операційної діяльності 
підприємства і посади 
працівника 

Високий, відповідний 
кваліфікації 
працівника 

4. Кваліфікаційні обмеження 
Працівники різної кваліфікації,  
у т.ч. некваліфіковані 3 

Тільки кваліфіковані 
працівники 

5. 

Імовірність / межі ймовірності 
залучення до процесу розробки / 
прийняття оперативних 
управлінських рішень 

[0;1] – для 
працюючих на 
підприємстві; 
0 – для всіх інших 

[0;1] залежно від 
посади, що обіймає 
працівник на 
підприємстві 

[0,5;1] залежно від 
посади, що обіймає 
працівник на 
підприємстві 

6. 
Обмеження щодо трудового 
досвіду 

Немає обмеження 
(потенційний 
працівник взагалі 
може не мати 
трудового досвіду) 

Визначаються кадровою політикою 
підприємства у межах чинного трудового 
законодавства 

7. 
Обмеження щодо належності 
до основного штату постійно 
працюючих на підприємстві 

Немає обмеження 
(працездатне 
населення, що 
працює або 
потенційно може 
працювати на 
підприємстві) 

Тільки працюючі на 
підприємстві 
(сукупність 
постійних і 
тимчасових 
працівників) 

Тільки основний 
(штатний, постійний) 
склад працівників 
підприємства 

Примітки: 1. Розроблено авторами. 
 2. В Україні до трудових ресурсів відносять населення у працездатному віці, а також працюючих 
пенсіонерів та працюючих осіб у віці до 16 років. 
 3. Чисельність кваліфікованого та некваліфікованого персоналу на підприємстві залежить від особливостей 
його операційної діяльності та кадрової політики. 

 
З економічної точки зору, як свідчать дані табл. 1, знак рівності між трудовими ресурсами, 

персоналом та кадрами підприємства ставити не можна, оскільки вони мають неоднакові кількісні та якісні 
обмеження. Відповідно до цих обмежень, пропонуємо під кадрами на підприємстві розуміти ту частину його 
персоналу, до складу якої належать лише кваліфіковані штатні працівники, професійна підготовка та 
трудовий досвід яких дозволяють виконувати їм покладені на них у межах діяльності підприємства функції. 

Вважаємо, що у сукупності кадрів підприємств (особливо великих та середніх) варто виділяти дві 
групи: 1) управлінські кадри, на яких безпосередньо покладено обов’язки розробки та прийняття 
стратегічних, тактичних та операційних рішень; 2) кадри, які прямо або опосередковано задіяні у 
операційній діяльності підприємства, але не беруть безпосередньої участі в управлінні ним, хоча можуть 
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залучатися до процесу розробки певних управлінських рішень. Такий розподіл, на наш погляд, дозволить 
більш зважено підходити до діагностики кадрового потенціалу на підприємствах. 

Висновки 
На основі результатів критичного аналізу наявних дефініцій понять «трудові ресурси», «персонал» 

та «кадри», опитування керівників відділів кадрів, менеджерів з управління людськими ресурсами на діючих 
в Україні підприємствах встановлено, що зазначені поняття є взаємопов’язаними, але не ідентичними за 
своїм змістовим наповненням. Виділені відмітні характеристики трудових ресурсів, персоналу та кадрів 
підприємства сприятимуть їх швидкій та чіткій ідентифікації на практиці. 

Вважаємо, що отримані результати можуть бути використані для проведення подальших 
досліджень з проблематики розвитку та діагностики потенціалу трудових ресурсів, персоналу, кадрів на 
підприємствах різних сфер економічної діяльності. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО” 
 
За допомогою методу групового урахування аргументів синтезовано прогнозні моделі чистого прибутку 

енергопостачального підприємства, висунуто та перевірено гіпотезу щодо підвищення точності прогнозування, 
здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів. 

Ключові слова: МГУА, прогнозування, чистий прибуток. 
 

Y.I. SHCHYPANOVA, V.H. SHCHUKA 
Khmelnytskyi National University 

 
PREDICTION OF NET INCOME OF POWER SUPPLYING COMPANY PJSC «KHMELNYTSKOBLENERGO» 

 
Among the totality of existing modelling techniques is not always possible to find such one that in given conditions and tight time 

constraints  are  able  to  provide  the  necessary  accuracy  in  predicting  interests, make  informed  decisions  regarding  the management  of 
enterprises,  in particular    in  the  field of  energy, which has  its own  characteristics. The aim  of  this work was  to  study possible ways  of 
increasing  the  accuracy  of  forecasting  net  profit  of  JSC  "Khmelnitskoblenergo"  as  one  of  the main  indicators  of  financial  and  economic 
activity of  the power supplying company. With GMDH were synthesized prediction models of net profit of power supplying company, was 
interposed and verified the hypothesis  for  increasing accuracy of prediction, was made the comparative analysis of the results. Prediction 
was  conducted  on  the  basis  of  initial  data  for  the  last  8  years.  As  a  result,  received  a  reduction  of  average  percentage  error  of  data 
modification. 

Keywords: Keywords: GMDH, prediction, net income. 
 
Постановка проблеми. У світі панування інформації, коли вона стає ресурсом і підлягає не тільки 

опрацюванню, а й виступає об'єктом торговельних відносин і чинником підвищення ефективності управління, 
набувають великого значення інформаційні технології, здатні пришвидчити процеси обробки інформації та 
підвищити їхню ефективність. Дана обставина актуалізує потребу у мінімізації витрат та часу на дослідницьку 
роботу в сфері моделювання та прогнозування економічних процесів. Серед усієї сукупності існуючих методів 
моделювання, не завжди вдається знайти такі, що в заданих умовах за жорстких часових обмежень здатні 
забезпечити необхідну точність прогнозування в інтересах прийняття обґрунтованих рішень щодо управління 
підприємствами, зокрема в галузі енергопостачання, яке має свої особливості. 

Актуальність дослідження. У розробку теоретичних і прикладних проблем математичного 
моделювання значний внесок зробили: Кене Ф., Айвазян С.А., Самарский А.А., Смит Джон М., Радченко 
С.Г., Малков С.Ю., Мамонов К.А., Іващук О.Т., Малихін В.І. та ін. 

Метою даної роботи було дослідження можливих шляхів підвищення точності прогнозування 
чистого прибутку ПАТ “Хмельницькобленерго” як одного з основних показників фінансово-господарської 
діяльності енергопостачального підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу фінансово-господарської діяльності енергопостачального 
підприємства ПАТ “Хмельницькобленерго” внаслідок того, що дане підприємство створює додану вартість, яка 
включає витрати живої праці і накопичення, а також сплачує податки на прибуток, в якості показника, який 
підлягатиме подальшому дослідженню, було обрано показник “чистий прибуток”. 

Прагнучи отримати не надто складну, але доволі точну модель для аналізу чистого прибутку даного 
підприємства, було обрано чотири впливових чинника, а саме: рентабельність витрат, рентабельність 
доходу, витрати на одну гривню та  повну собівартість. Для подальшого моделювання і прогнозування 
чистого прибутку підприємства нами використано результати спостережень за період з 2006 по 2013 роки, 
відображені у звітній документації підприємства. Необхідні для розрахунку параметрів моделей дані 
зведено до таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Вихідні дані для моделювання 
Показник (чинник) 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Апріорне значення чистого 
прибутку, тис. грн. 

7552 8224 29503 12962 22591 26689 30718 48741 

Рентабельність витрат 2,24 1,97 5,35 2,24 3,78 3,77 3,64 5,47 
Рентабельність доходу 1,70 1,48 3,85 1,69 2,82 2,81 3,30 4,87 
Витрати на 1 грн реалізованої 
продукції, грн. 

0,76 0,75 0,72 0,75 0,75 0,75 0,91 0,89 

Собівартість продукції, тис. 
грн. 

337289 416961 551735 577843 597697 708343 843470 890503 
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Прогнозні моделі чистого прибутку було синтезовано за допомогою алгоритму багаторядної 
селекції методу групового урахування аргументів.   

Згаданий алгоритм дозволив серед великої кількості синтезованих багаторядних моделей відібрати 
“найкращу” з точки зору забезпечуваної нею точності. Аналітичний вираз даної моделі: 

Y=-1,0358+0,99312.y1(1)+0,0069282.y1(2) , 

де у1(1)=17,355-35,781.x1+0,00015146.x4+0,0099759.x1
.x4+5,1175. (х1)

2; 
 у1(2)=-12880+7797.х2+0,022509.х4 . 
Результати прогнозування за допомогою даної моделі і досягнуті точнісні характеристики 

представлено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Результати моделювання за “класичним” сценарієм 

Показник (чинник) 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 
Апріорне значення чистого прибутку, 
тис. грн. 

7552 8224 29503 12962 22591 26689 30718 48741 

Прогнозоване значення чистого 
прибутку, тис. грн. 

7550 8232 29489 12983 22582 26675 30735 48680 

Похибка прогнозування 2 -8 14 -21 9 14 -17 61 
абсолютна похибка, тис. грн. 2 8 14 21 9 14 17 61 
середня АП (MAE), тис. грн. 18,25 
СКВ (RMSE), тис. грн. 26,70 
Середній відсоток похибки (MPE) 0,08 
Відносна похибка прогнозу 0,03 0,10 0,05 0,16 0,04 0,05 0,06 0,13 
Середня відносна похибка (MAPE) 0,08 
Абсолютне відхилення від середнього 
(AD) 

15820,5 15148,5 6130,5 10410,5 781,5 3316,5 7345,5 25368,5

Середнє абсолютне відхилення (MAD) 10540,25 
R2 0,9972 
Коеф. невідповідності Тейла (ν) 0,00000088 

 
Прогнозування було проведене на основі вихідних даних за останні 8 років. Абсолютна похибка – це 

різниця між отриманим та реальним значеннями. В результаті бачимо, що для перших точок спостереження 
АП прогнозування є досить низькою і максимального значення досягає в останньому році (61 тис. грн), 
середня абсолютна похибка – 18,25 тис. грн, що у відсотковому значенні рівне 0,08 і є достатньо низьким 
показником. Середньоквадратичне відхилення показує, на скільки в середньому відхиляються значення ознаки 
від середнього рівня. СКВ = 26,70 тис. грн. Коефіцієнт детермінації вказує на щільність побудованої 
залежності і свідчить те, що 99,72% відібраних факторів впливають на чистий прибуток. 

Слід зазначити, що як під час синтезу моделей, так і під час прогнозування нами застосовано так 
званий “класичний підхід”: вважалося, що на значення результативної ознаки спричиняють вплив чинники 
тієї ж точки спостереження. 

На наш погляд, якщо зробити припущення про те, що значення результативної ознаки і-го 
спостереження визначаються у тому числі й “передісторією” (сукупністю значень чинників попередньої, (i-
1)-ї точки спостереження), то можна сподіватися на отримання точнішого прогнозу завдяки моделі, 
синтезованій на основі модифікованої таблиці вихідних даних. 

З оглядом на таке припущення було складено нову таблицю вихідних даних (таблиця 3). 
 

Таблиця 3 
 Модифіковані вихідні дані для синтезу прогнозних моделей 

№ 
спостереження 

Рентабельність 
витрат, 

% 

Рентабельність 
доходу, 

% 

Витрати на 
одну гривню, 

грн. 

Собівартість, 
тис. грн. 

Чистий 
прибуток, тис. 

грн. 
1 2,80 2,06 0,73 269766 7552 
2 2,44 1,86 0,76 337289 8224 
3 7,08 5,30 0,75 416961 29503 
4 2,35 1,69 0,72 551735 12962 
5 3,91 2,95 0,75 577843 22591 
6 4,47 3,33 0,75 597697 26689 
7 4,34 3,23 0,75 708343 30718 
8 5,78 5,23 0,91 843470 48741 
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За допомогою алгоритму багаторядної селекції МГУА нами було синтезовано прогнозні 
“модифіковані” моделі. Cеред виділених в результаті багаторядної селекції “найкращих” моделей для 
подальшого застосування нами було обрано модель, яка має найменше значення СКВ і найменшу величину 
абсолютного відхилення між фактичними та модельними значеннями: 

Y = 1.97+0.99984.y1(1)+0.00026356.y1(3) , 

де  y1(1) = -131.32+65.478.x1+0.00011353.x4+0.0099069.x1
.x4-3.0377.x1

.x1 +0.00000000016842.x4
.x4; 

y1(3) = -99307+0.082198.x4+160820.x3
.x3-0.000000040259.x4

.x4. 
СКВ = 4,75; 
R = 8.41. 
Аналізуючи аналітичний вираз моделі бачимо, що у ньому враховано такі чинники, як 

рентабельність витрат, рентабельність доходу та повна собівартість. За допомогою даної моделі нами було 
отримано оціночні значення чистого прибутку за попередні роки та здійснено їхнє порівняння зі 
статистичними даними. Для отримання прогнозу на кінець 2013 року, як реальний чистий прибуток 
розраховувався по показниках із фінансової звітності, а для прогнозного чистого прибутку за лінією тренду. 

 
Таблиця 4 

 Фактичні та спрогнозовані значення чистого прибутку 
Рік 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ЧП (факт) 7552 8224 29503 12962 22591 26689 30718 48741 
ЧП (прогноз) 7551 8216 29483 12961 22582 26669 30693 48669 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни реального та спрогнозованого значення чистого прибутку 

 
Спостерігаємо, що абсолютне відхилення прогнозованого значення на кінець 2013 року від 

реального становить 72 грн, що у відносному вимірі становить 99,85%., що є позитивною ознакою роботи 
даної СППР. Дана різниця пояснюється тим, що у модельному значенні задіяні лише 4 чинники, а не всі, що 
є у фінансовій звітності. 

Результати прогнозування за допомогою “найкращої” моделі і досягнуті точнісні характеристики 
представлено у таблиці 5. 

Прогнозування було проведене на основі вихідних даних за останні 8 років. В результаті бачимо, 
що для перших точок спостереження абсолютна похибка прогнозування є досить низькою, максимального 
значення вона досягає у  в останньому році (72 тис. грн), середня абсолютна похибка – 19,5 тис. грн, що у 
відсотковому значенні рівне 0,07 і є достатньо низьким показником. Середньо квадратичне відхилення – 
31,07. Коефіцієнт детермінації вказує на щільність побудованої залежності і свідчить те, що 99,69% 
відібраних факторів впливають на чистий прибуток. 

Висновки з проведеного дослідження.  Порівнюючи дані отримані у межах “класичного” підходу і 
авторського (“модифікованого”), можна побачити деякі розбіжності. Обидва підходи для більшості точок 
спостереження забезпечують доволі низьку абсолютну похибку прогнозування, проте, середня АП є 
меншою для “класичного” підходу (18,25). Середньоквадратичне відхилення є також меншим у першому 
випадку і становить 26,70 тис. грн. Проте, середній відсоток похибки все-таки виявляється меншим у 
випадку “модифікації” вихідних даних і дорівнює 0,07%, хоча значення коефіцієнту детермінації 
виявляється меншим при “класичних” вхідних даних (0,9969). Це свідчить не стільки про хибність висунутої 
гіпотези, скільки про необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку, що 
підтверджується  фактом забезпечення “модифікації” вихідних даних для моделювання вищої на 12,56% 
точності прогнозу. 
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Таблиця 5 
 Результати моделювання за “модифікованими” вихідними даними 

Показник (чинник) 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 
Апріорне значення чистого 
прибутку, тис. грн. 

7552 8224 29503 12962 22591 26689 30718 48741 

Прогнозоване значення 
чистого прибутку, тис. грн. 

7551 8216 29483 12961 22582 26669 30693 48669 

Похибка прогнозування 1 8 20 1 9 20 25 72 
абсолютна похибка 1 8 20 1 9 20 25 72 
середня АП (MAE) 19,50 
СКВ (RMSE) 31,07 
Середній відсоток похибки 
(MPE) 

0,07 

Відносна похибка прогнозу 0,01 0,10 0,07 0,01 0,04 0,07 0,08 0,15 
Середня відносна похибка 
(MAPE) 

0,07 

Абсолютне відхилення від 
середнього (AD) 

15820,50 15148,50 6130,50 10410,50 781,50 3316,50 7345,50
25368,5

0 
Середнє абсолютне відхилення 
(MAD) 

10540,25 

R2 0,9969 
Коеф. невідповідності Тейла 
(ν) 

0,00000119 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Основне  призначення  і  головне  завдання  прийнятої  облікової  політики  –  максимально  адекватно 

відобразити діяльність підприємства та сформувати повну, об’єктивну і достовірну інформацію про неї, корисну 
для прийняття ефективних економічних рішень. Стаття присвячена дослідженню та систематизації інформації 
щодо  теоретичних  основ  облікової  політики.  Узагальнено  теоретичні  розробки  вітчизняних  науковців  щодо 
сутності  облікової  політики  та  її  значення,  проведено  порівняльний  аналіз  МСФЗ  і  П(С)БО  щодо  формування 
облікової політики.  

Ключові  слова:  облікова  політика,  процес  формування  облікової  політики,  цілі  розробки  облікової 
політики, наказ про облікову політику підприємства, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
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THEORETICAL BASIS ACCOUNTING POLICIESО 
 
Abstract   Basic  setting and main  task of  the accepted  registration policy –  it  is maximally adequate  to  represent activity of 

enterprise and form complete, objective and reliable information about it, useful to acceptance of effective economic decisions. The article is 
devoted  research and  systematization of  information on  theoretical bases of  registration policy. Generalized  theoretical developments of 
domestic research workers in relation to essence registration policy and its value, the comparative analysis of MSFZ and P(S)BO is conducted 
because, in relation to forming of registration policy. 

Keywords: registration policy, process of  forming of registration policy, whole developments of registration policy, order about 
the registration policy of enterprise, national positions (standards) of recordkeeping, international standards of recordkeeping. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання необхідність застосування облікової 

політики пов’язана із захистом інтересів користувачів фінансової інформації підприємств, оскільки від 
обраних методів і процедур обліку залежить достовірність і повнота складеної на його основі звітності, 
зокрема показників, які характеризують фінансовий та майновий стан підприємства, результати діяльності. 
У статті досліджено питання сутності поняття «облікова політика» та її роль і значення для підприємств в 
сучасних умовах господарювання, а також розглянуто цілі розробки облікової політики, нормативно-
методична база та шляхи вирішення питань формування облікової політики підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних аспектів формування 
облікової політики присвятили свої праці ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких В.Я. Амбросов 
[1], Т.В. Барановська [2], Ф.Ф. Бутинець [5], П. Житній [7], М.В. Кужельний [10], В.А. Кулик [11], Л.Г. 
Ловінська [12], Я.В. Олійник [19], М.С. Пушкар [24], Я.В. Соколов [26], Т.М. Сторожук [27], В.Г. Швець 
[28].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день багато 
науковців займаються питанням теорії облікової політики, опубліковано багато наукових праць та захищено 
дисертації з цієї теми, але провівши аналіз підходів до трактування поняття «облікова політика» різними 
авторами, ми бачимо що немає єдиної думки науковців з цього приводу, тому це питання залишається 
актуальним і потребує подальшого вивчення. 

Постановка завдання полягає у дослідженні наукових підходів до змісту категорії «облікова 
політика», визначення цілей розробки облікової політики та шляхів вирішення питань формування облікової 
політики підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Офіційно поняття «облікова політика» (accounting 
polisy) у міжнародну практику обліку введено Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 
«Розкриття облікової політики» у 1975 р. Зокрема, відповідно до першої редакції Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 1 «Розкриття облікової політики», облікова політика – це певні принципи, основи, 
домовленості, правила та практика, прийняті підприємством для складання та подання фінансових звітів.  

У Міжнародному стандарті № 1 «Розкриття облікової політики» зазначається: «Керівництву слід 
вибирати і застосовувати облікову політику підприємства так, щоб фінансові звіти відповідали всім вимогам 
кожного відповідного Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку та Тлумаченню Постійного комітету 
з тлумачення». У цьому тексті суб’єктом облікової політики визначено керівництво підприємства, а 
об’єктом облікової політики виступає система бухгалтерського обліку підприємства [3]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» облікова 
політика є сукупністю принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання 
фінансової звітності [22]. 

У практиці українських бухгалтерів термін «облікова політика» набув поширення у кінці 80-х років 
минулого століття як переклад поданого у міжнародних стандартах, а з 1999 року цей термін був офіційно 
запроваджений Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Нескладно помітити, що у Законі Україні «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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Україні» дається визначення поняття «облікова політика» в однині, а в Міжнародному стандарті 
бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» дане поняття 
характеризується у множині. Це пов’язане з тим, що за міжнародними правилами облікова політика, 
установлена щодо конкретного об’єкту обліку, вважається окремою обліковою політикою. А от виходячи з 
національного тлумачення зазначеного поняття, сукупність таких облікових політик саме і складає єдину 
облікову політику підприємства [9]. 

До 07.02.2013 року вимоги до розкриття облікової політики підприємства регламентувалися 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (п. 25), було передбачено, 
що у примітках до фінансових звітів обов’язково слід розкривати облікову політику підприємства. Після 
припинення чинності зазначеного нормативно-правового акту розкриття облікової політики у звітності 
регламентується Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». 

Чинним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах» визначається порядок зміни облікової політики підприємства (п. 9) та порядок розкриття 
інформації у звітності у випадках зміни облікової політики (п. 22). Перелік елементів облікової політики 
щодо конкретних її об’єктів наведено у інших Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, Плані 
рахунків, Інструкції про його застосування, інших нормативно-правових актах. 

До 27 червня 2013 року основні вимоги до розпорядчого документу про облікову політику 
регламентувалися Листом Міністерства фінансів України «Про облікову політику». Зазначеним 
документом, передбачаються основні елементи облікової політики, що мають бути включені до 
розпорядчого документу про облікову політику підприємства. 

Введення у дію Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства від 27.06.2013 р., 
введені у дію Наказом Міністерства фінансів України № 635. Аналіз елементів облікової політики, 
представлених у Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, дозволяє стверджувати, 
що вони в основному висвітлюють методичний аспект бухгалтерського обліку.  

Враховуючи недосконалість регулювання облікової політики на державному рівні окремими 
міністерствами було розроблено розпорядчі документи, що регламентують формування облікової політики 
підприємствами конкретних галузей та (або) специфічних об’єктів обліку. Зокрема, Міністерство аграрної 
політики України було затверджено Наказ № 254 від 11.04.2007 року «Про погодження облікової політики 
підприємства» [23]. У зазначеному нормативно-правовому акті визначаються особливості формування 
облікової політики для підприємств аграрного сектору. Зазначеним нормативно-правовим актом 
встановлюються елементи облікової політики, що використовуються підприємствами аграрного сектору 
економіки та наводяться приклади розрахунку окремих показників. 

Елементи облікової політики щодо окремих об’єктів обліку регламентуються спеціальними 
нормативно-правовими актами, зокрема: 

1. Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затвердженими 
Наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327 [15]. 

2. Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів, затвердженими 
Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 № 1315 [13]. 

3. Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими Наказом 
Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 [14]. 

4. Методичними рекомендація з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими Наказом 
Міністерства фінансів України від 30.09.2003 року № 561 [16]. 

Оцінюючи чинні нормативні акти з бухгалтерського обліку та фінансової звітності елементи 
облікової політики можна згрупувати наступним чином: 

1) елементи облікової політики варіативність яких передбачена нормативними документами з 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності вищих рівнів регулювання (Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку); 

2) елементи облікової політики опису яких немає у документах вищих рівнів регулювання 
(Положення (стандарти) бухгалтерського обліку); 

3) елементи облікової політики варіативність яких визначена нормативними документами з 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності вищих рівнів регулювання (Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку), але підприємство враховує особливості їх застосування, зважаючи на специфіку 
умов господарювання (галузевої належності, структури, видів діяльності, розмірів тощо); 

4) елементи облікової політики, встановлені нормативними документами бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності вищих рівнів регулювання (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), але не 
дають змогу підприємству достовірно відобразити фінансовий стан та фінансові результати, тому 
підприємство застосовує інші методи оцінки, обліку і процедур; 

5) елементи облікової політики варіативність яких зумовлена суперечностями і недосконалістю 
чинного законодавства з бухгалтерського обліку та фінансової звітності [19]. 

Облікова політика – одне з важливих питань організації бухгалтерського обліку, правильне 
оформлення якого сприяє достовірному визначенню фінансового результату і вимагає правильного 
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оформлення, повного розкриття у фінансовій звітності. Розробляючи методи і принципи облікової політики, 
підприємства повинні враховувати її вплив на суми визнаних витрат або доходів, фінансові результати. Як 
правило, облікова політика, сформована підприємством, уточнює моменти визнання витрат та сприяє 
поданням достовірної фінансової інформації [1]. 

Ф.Ф. Бутинець дає таке визначення обліковій політиці – система способів, прийомів організації та 
ведення обліку на конкретному підприємстві, закріплена відповідним внутрішнім нормативним актом на 
визначений термін [5]. 

Житний П., зазначає, що облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на тривалий 
період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу оперативно 
реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему 
до умов зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі 
[7]. 

Автори Н.В. Секіріна, Ю.А. Оскірко говорять, що облікова політика – це інструмент організації 
обліку на конкретному підприємстві, який включає сукупність способів та процедур ведення обліку, що 
були обрані, виходячи із встановлених вимог та особливостей діяльності підприємства [20]. 

Автори В.Д. Новодворский, Р.Л. Сабанин дають таке визначення обліковій політиці, що це 
сукупність усіх прийнятих в організації способів ведення бухгалтерського обліку [18]. 

С.В. Голов дає таке трактування обліковій політиці – сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання фінансової звітності [6]. 

Питання впливу облікової політики на результати управлінських рішень Коваленко Л.О., Ремньова 
Л.М. дане питання висвітлюють так: «Облікова політика суттєво впливає на фінансові результати діяльності 
підприємства, і чим менше зарегламентована діяльність його облікових служб у виборі методів 
бухгалтерського обліку, тим більше можливостей у фінансових менеджерів для маневру під час розробки 
фінансових рішень» [8]. 

М.В. Кужельний, який під обліковою політикою підприємства розуміє сукупність конкретних 
методів і способів організації та форм ведення бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на 
підставі загальних правил та особливостей його роботи [10]. 

Л.Г. Ловінська, яка вважає, що облікова політика суб’єкта господарювання – це сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом господарювання для ведення поточного 
обліку, складання та подання фінансової звітності [12]. 

Серед переліку важливих завдань бухгалтерського обліку та облікової політики, зокрема, доцільно 
виділити такі: забезпечення збереження майна власника (власників); формування інформації власникам і 
керівництву підприємства для здійснення управління; забезпечення власника (власників) інформацією про 
фінансові результати діяльності підприємства; захист інтересів суспільства через загальносуспільне 
значення обліку [27]. 

Призначення облікової політики необхідно розглядати щодо призначення самого бухгалтерського 
обліку, складовою якого вона є. Соколов Я.В. виділяє такі завдання бухгалтерського обліку: забезпечення 
збереження майна підприємства; контроль, який забезпечує ефективне управління підприємством; 
визначення (квантифікація) фінансових результатів; перерозподіл ресурсів у галузях економіки [26, с. 234]. 

Призначення облікової політики, на думку М.С. Пушкаря та М.Т. Щирби, полягає в: упорядкуванні 
облікового процесу та лібералізації системи обліку на підприємстві; формуванні методики обліку майна, 
капіталу і зобов’язань фактів господарської діяльності та результатів діяльності підприємства на основі 
загальноприйнятих принципів та правил; забезпеченні повною достовірною та неупередженою інформацією 
менеджменту з метою здійснення ефективного управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства та визначення стратегії його розвитку у майбутньому; забезпеченні формування та 
своєчасного надання інформації різним користувачам, яка міститься у фінансовій звітності; наданні обліку 
планомірності та послідовності; підвищенні ефективності ведення обліку на підприємстві [25, с. 31]. 

Якщо розглядати облікову політику як елемент регулювання, виділення рівнів нормативного 
регулювання повинно базуватися на ієрархії нормативних документів згідно з їх правовою силою та 
функціональному розмежуванні керівних органів з бухгалтерського обліку, що визначені Законом Про 
бухгалтерський облік. У зв’язку з тим, що облікова політика формулюється в нормативному акті нижчого 
рівня, а бухгалтерське законодавство є комплексним, вона повинна ґрунтуватися на наступних нормативних 
актах: 1) Конституція України; 2) кодекси (господарський, цивільний); 3) закони; 4) підзаконні акти (Укази 
Президента, постанови Уряду, інструктивні матеріали Міністерства фінансів). 

Складовими аспектами облікової політики в Україні є: 
1) теоретичні засади бухгалтерського обліку – базуються на загальнонаукових основах 

бухгалтерського обліку та основних законодавчих актах, що регулюють діяльність в цій сфері; також 
включають в себе основні принципи, дотримання яких є основою відображення в обліку господарських 
операцій; 

2) методика – це сукупність методів та критеріїв оцінки, що регламентують облік основних засобів 
та малоцінних необоротних активів, запасів, фінансових інвестицій, розрахунків, забезпечень, доходів та 
витрат; 3) практика – включає в себе безпосереднє ведення обліку на вище перерахованих ділянках шляхом 
реєстрації в первинних документах та їх обробки; відображення господарських операцій згідно діючого 
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Плану рахунків; узагальнення інформації в облікових регістрах обраної форми обліку; організація 
внутрішнього контролю та взаємодії бухгалтерії з іншими службами господарюючого суб’єкта [21, с. 89]. 

Можливість існування облікової політики на кількох рівнях логічно випливає з того, що вона є 
складовою системи бухгалтерського обліку, яку також в свою чергу, можна розглядати як на мікрорівні (на 
рівні окремого підприємства), де основним завданням виступає визначення фінансового результату або 
добробуту власників, так і на макрорівні, для розрахунку таких показників як рахунки поточних операцій і 
рахунки нагромадження. 

Дворівневість облікової політики знайшла відображення в працях вчених як в Україні, так і за її 
межами. Зокрема, проф. В.Г. Швець розглядає облікову політику не на двох взаємопов’язаних рівнях, а з 
різних боків (рис. 1) підприємства від простого реєстратора господарських операцій до активного її 
учасника [2, с. 17]. 
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Рис. 1. Сутність облікової політики за проф. В.Г. Швецем 

Джерело: [28] 
 
Проф. М.С. Пушкар також виділяє два рівні, з яких складається облікова політика: політика 

державних органів щодо розвитку системи обліку (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство фінансів);  політика окремого підприємства по забезпеченню надійною фінансовою звітністю 
[24, с. 142]. 

На сучасному етапі облікова політика є явищем відносно новим, яке потребує детальних 
теоретичних та практичних розробок для її ефективного функціонування, невирішеними залишаються 
питання формування облікової політики, порядку внесення змін, обсяги та способи її розкриття. Що 
стосується вимог до облікової політики підприємств, то в якості основної варто виділити її сталість або 
постійність з року в рік. Виключення складають випадки удосконалення облікової політики, наслідки яких 
повинні розкриватися в поясненнях до річної фінансової звітності. 

Таким чином, причини виникнення та розвитку облікової політики у вітчизняному обліку пов’язані 
з: розширенням видів діяльності та організаційно-правових форм ведення бізнесу в умовах ринкової 
економіки; переходом України на національні стандарти бухгалтерського обліку, що мають у своїй основі 
міжнародні стандарти обліку та звітності; наданням в законодавчих актах альтернативних варіантів 
організації та ведення бухгалтерського обліку; зміною ролі бухгалтера в господарському житті Проф. С.О. 
Ніколаєва виділяє два випадки, за яких підприємство має необхідність у формуванні облікової політики: 1) 
законодавством передбачено декілька варіантів, підприємство обирає один з них; 2) законодавча 
регламентація не розроблена, підприємство самостійно розробляє способи ведення обліку [17, с. 6]. 

Т.В. Барановською було запропоновано наступний алгоритм встановлення облікової політики на 
підприємстві (рис. 2). 

Відповідно до призначення, основною метою облікової політики на підприємстві є формування: 
повної об’єктивної та достовірної інформації, що максимально адекватно розкриває його діяльність для 
зацікавлених осіб; правил використання прийомів первинного обліку; положень з обліку майна, зобов’язань, 
основних засобів, фінансових інвестицій, запасів; обліку витрат та обчислення собівартості продукції і 
обсягів незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел забезпечення наступних витрат, 
доходів від продажу продукції, робіт, послуг та ін. [4, с. 36]. 
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Рис. 2. Алгоритм процесу формування облікової політики  

Джерело: [2, с. 10] 
 
Як правило, облікова політика регламентується наказом про облікову політику підприємства, що 

містить опис методичних принципів, питань техніки та організації бухгалтерського обліку. Проте цей 
документ не повинен стати єдиним, а лише основним у питаннях узгодження правил ведення 
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності на підприємстві. Наказ слід доповнювати 
внутрішніми правилами, інструкціями, положеннями, регламентами, рішеннями власників тощо. Крім того, 
на кожному підприємстві повинна бути розроблена та затверджена проектна документація з побудови 
бухгалтерського обліку, до якої належать графіки документообороту, план організації бухгалтерського 
обліку, проекти автоматизації бухгалтерського обліку, інші, що забезпечують документальне оформлення не 
лише прийнятних способів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, але й засобів їх 
реалізації. 

Отже, процес формування облікової політики полягає у виборі і розробці методичних прийомів, 
способів та процедур ведення та організації бухгалтерського обліку з числа затверджених нормативними 
актами з бухгалтерського обліку та аналіз їх придатності до умов діяльності підприємства. Процес 
організації обліку на підприємстві доцільно проводити за такими напрямками: перший методологічний 
напрям, визначає об’єкти та методи обліку, що використовуються для формування необхідної інформації;  
другий технічний напрям, відображає вибір форм регістрів аналітичного і синтетичного обліку для 
внутрішньої звітності із зазначенням напрямків руху інформації у середині підприємства та для зовнішніх 
користувачів; третій організаційний напрям, передбачає розподіл обов’язків між працівниками в системі 
обліку на підприємстві. 

Висновки з проведеного дослідження.  Таким чином, облікова політика займає центральне місце в 
системі бухгалтерського обліку і звітності. До процесу її формування потрібний особливий підхід, оскільки 
від цього залежать увесь обліковий процес організації, правильність ведення бухгалтерського і податкового 
обліку, а також процес ухвалення управлінських рішень. 

На сьогоднішній день вітчизняним підприємствам слід розробляти облікову політику, орієнтовану 
на максимальне зближення з принциповими положеннями міжнародних стандартів та фінансової звітності. 
При цьому необхідно враховувати специфіку ведення господарської діяльності підприємства та 
застосовувати системний підхід. 
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Abstract  The aim of the article is the identification and generalization of qualitative characteristics of accounting and analytical 

information of management system sustainable development of the enterprise. The qualitative characteristics of accounting and analytical 
information of management system sustainable development of the enterprise have researched in the article. The qualitative characteristics 
of the environment of  formation and orientation (the direction of  information  flow) have classified. The relationship and  interdependence 
between the efficiency of accounting and analytical information and management systems have defined. Indicated the optimal combination 
of qualitative characteristics of accounting and analytical information will provide the professional judgment of the accountant. 
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Постановка проблеми 
Одним із основних завдань бухгалтерського обліку є забезпечення внутрішніх і зовнішніх 

користувачів обліково-аналітичною інформацією, яка необхідна як для прийняття управлінських рішень, що 
будуть впливати на рівень стабільності та конкурентоспроможності підприємств, так і для оцінки з метою 
можливого співробітництва чи здійснення інвестицій сторонніми підприємствами. Тим більше зростає роль 
обліково-аналітичної інформації, яка є основою інформаційної складової сталого розвитку підприємства, як 
системи інтегрованих компонентів, їх зв’язків, що відображають основний зміст процесів збалансованого 
соціально-економічного та екологічного розвитку. Для виконання своїх функцій в системі управління 
сталим розвитком підприємства обліково-аналітична інформація має володіти якісними характеристиками. 
Якість облікової інформації визначається як сукупність властивостей інформації, які враховують ступінь 
придатності, можливість і ефективність використання конкретної інформації споживачами з метою розвитку 
підприємства при оптимальних витратах на формування такої інформації. Оскільки обліково-аналітична 
інформація не завжди характеризується точністю і такою, що дійсно відповідає реальному стану на 
підприємстві, то виникає проблема визначення якісних характеристик, які б забезпечували впевненість 
користувача у її використанні для розробки стратегії своєї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Питання якості інформації, в тому числі облікової, постійно знаходяться в центрі наукових дискусій 

та досліджень. Дослідження складу якісних характеристик обліково-аналітичної інформації дозволяє 
зробити висновок, що науковці базують свої висновки на міжнародному досвіді та вітчизняній нормативно-
правовій базі. Слід відзначити ґрунтовні дослідження проф. С.А. Кузнецової, якою встановлені властивості 
облікової інформації та визначено характеристику їх в площині синергії обліково-аналітичної інформації [1, 
с.38]. Л.В. Гнилицькою узагальнено якісні властивості обліково-аналітичної інформації (спеціальні, технічні 
та соціальні) в системі забезпечення економічної безпеки підприємства [2, с.121]. Н.А. Остап’юк дослідила 
якісні характеристики бухгалтерської інформації з точки зору впливу на них інфляційних процесів [3, с.160]. 
Ю.Ю. Мороз здійснила оцінку факторів, які визначають якість облікової інформаційної бази у сфері 
сільського господарства щодо адекватного відображення явищ і точності їх вимірювання [4]. На винятково 
важливу ідентифікацію якісних характеристик економічної та облікової інформації для розуміння логіки 
побудови аналітичного процесу вказувала О.А. Зоріна [5, с.121]. 

Проте проблеми забезпечення якості обліково-аналітичної інформації в системі управління сталим 
розвитком підприємства потребують подальшого дослідження та вирішення. 

Формулювання цілей 
Метою статті є визначення та узагальнення якісних характеристик обліково-аналітичної інформації 

в системі управління сталим розвитком підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Успіх діяльності та основа стабільного стану підприємства забезпечується його сталим розвитком. 
Вирішення проблем забезпечення сталого розвитку потребує вдосконалення системи управління. Система 
управління підприємством вимагає різноманітної обліково-аналітичної інформації, яка повинна 
формуватися відповідно до трьох аспектів: на яких користувачів вона орієнтована, мета (цілі) її надання та 
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ступінь її розкриття.  
В умовах сталого розвитку нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації обумовлюються 

також поєднанням в обліку фінансових та не фінансових показників, розширенням об’єктів обліку: 
відображення нових видів витрат (екологічних, трансакційних та ін.) та нових видів капіталу (людського, 
соціального та ін.). 

В системі вітчизняного нормативно-правового регулювання функціонування інформаційного 
середовища єдині вимоги до якості інформації не розроблені. Так, Закон України «Про інформацію» 
визначає такі вимоги до якості інформації, як гарантованість права на інформацію, відкритість, доступність 
та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність; повнота і точність, законність одержання, використання, 
поширення та зберігання [6]. 

До облікової інформації вимоги встановлені Н(П)СБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: 
дохідливість, доречність, достовірність, зіставність [7]. Зміст вітчизняного законодавства демонструє, що 
окрім якісних характеристик визначені принципи бухгалтерського обліку, які також характеризують вимоги 
до інформації. За цих умов крім удосконалення змісту якісних характеристик інформації, актуальним є 
встановлення ієрархії якісних характеристик та створення передумов безперервного їх удосконалення. 

Нерозробленість єдиних вимог до якості інформації на законодавчому рівні обумовлює дискусії 
щодо якісних характеристик інформації, в тому числі облікової, серед вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Т.Холт і Т.Джонс вказують на ототожнення в науці якості з точністю. Проте з плином часу, як зазначають ці 
вчені, поняття якості інформації буде більш широким і мати різноманітні характеристики [8]. Е.С. 
Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда констатують, що якісні характеристики визначалися, як атрибути корисності 
інформації: стійкість у часі; поширюваність, тобто можливість застосування на всіх підприємствах; 
здійснимість, тобто придатність до застосування і сприйнятливість дооб'єктивного контролю [9, с. 89–99.]. 
А.Велш Глен і Г. Шорт Деніел вважають основними властивостями облікової інформації доречність і 
вірогідність [10, с.145]. 

Часто науковці до якісних характеристик відносять одне і те ж, але під різними назвами за 
допомогою синонімів. Так, семантичний аналіз показує, що окремі терміни означають, зокрема, таке: 

- «прозорий» – доступний для сприйняття, зрозумілий, ясний дохідливий [11]. В той же час 
науковцями виділяються такі якісні характеристики інформації: прозорість [4], доступність [12, с.46; 13, 
с.42-43], ясність [13, с.42-43], зрозумілість [13, с.42-43; 14, с.41; 15, с.203], дохідливість; 

- «достовірний» – який не викликає сумніву, цілком вірний, точний [11]. Якісна характеристика 
«достовірність» виділяється майже всіма дослідниками. Та при цьому виокремлюється також якісна 
характеристика «точність» [4]. 

Отже, система якісних характеристик обліково-аналітичної інформації потребує впорядкування. 
Для виділення якісних характеристик обліково-аналітичної інформації з метою управління сталим 
розвитком підприємства слід виходити з позиції її цінності для цілей управління сталим розвитком. Цінність 
інформації безпосередньо залежить від цілей, які ставить перед собою користувач інформації і визначається 
її можливістю збільшувати обізнаність користувача інформації, яка веде до зниження невизначеності в його 
поведінці в різних сферах життєдіяльності [16, с.46]. Отже, чим менше стає невизначеність користувача 
інформації, тим цінніше для нього дана інформація. Цінність обліково-аналітичної інформації для цілей 
управління полягає у зростанні визначеності, що виражається в досягненні цілей суб'єктом управління, який 
володіє інформацією,  та зниженні ризику в процесі прийняття управлінських рішень. Основу цінності 
обліково-аналітичної інформації становить її корисність для конкретного управлінського рішення. Ефект 
споживання інформації, як правило, непорівнянний з витратами на її виробництво. У зв'язку з цим витрати 
на придбання інформації носять вторинний, похідний характер, а питання про їх прийнятність вирішується в 
кожному конкретному випадку залежно від творчих можливостей споживача використовувати дану 
інформацію з тим чи іншим ефектом [16, с.47].  

Цінність обліково-аналітичної інформації обумовлюється її якісними характеристиками. Складові 
сталого розвитку (економічна, екологічна, соціальна) для забезпечення управління підприємством 
вимагають таких якісних характеристик інформації, які б були: 

- орієнтовані на користувачів; 
- орієнтовані на рішення (табл. 1). 
Якісні характеристики, орієнтовані на користувачів повинні відповідати рівню їх знань, ступеню 

необхідності в інформації, виді та статусі користувача, способу та рівню сприйняття інформації. Відповідно, 
якісні характеристики обліково-аналітичної інформації, орієнтовані на користувачів, слід поділити на 
сутнісні та прикладні. До сутнісних відносяться ті властивості, без яких інформація не може існувати: 

- невідривність обліково-аналітичної інформації від носія; 
- дискретність – обліково-аналітична інформація характеризує окремі фактичні дані, 

закономірності і властивості об’єктів, які вивчаються. 
Прикладні характеристики характеризують ступінь значимості облікової інформації для 

користувача. До них слід віднести: 
- кумулятивність – здатність інформації до накопичення. В окремих випадках інформація буде 

цінною, а відтак, і корисною для користувача тільки за умови її доповнення новими відомостями до вже 
існуючих; 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  93

- зрозумілість – означає, що інформація повинна бути однозначною, чіткою і не містити 
надлишкової деталізації. Зрозумілість передбачає наявність певного рівня знань у користувачів фінансової 
звітності; 

- доступність – формат подання інформації повинен сприйматися відповідними засобами 
обробки інформації та однозначно тлумачитися користувачем; 

- актуальність – характеризує ступінь відповідності інформації поточному моменту часу; 
- новизна – як різновид актуальності, ця властивість інформації дає можливість виокремити 

користувачу ту інформацію, яка характеризує події, що раніше не відбувалися на підприємстві та можуть 
вплинути в подальшому на управлінські рішення; 

- адекватність – якісна характеристика, яка пов’язана з відповідним відображенням суті явища у 
назві показника, який його представляє. 

 
Таблиця 1 

Якісні характеристики обліково-аналітичної інформації в системі управління підприємством 
Орієнтовані на користувача Орієнтовані на рішення 

сутнісні прикладні 
Сформовані під 

впливом 
облікового середовища 

Сформовані під 
впливом 

управлінського 
середовища 

Я
кі
сн
і х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 

Невідривність від носія 
Дискретність 

Кумулятивність 
Зрозумілість 
Доступність 
Актуальність 
Новизна 

Адекватність 

Достовірність 
Релевантність 
Надійність 
Повнота 

Порівнянність 

Оптимальність 
Оперативність 

Прогнозна цінність 

 
Для визначення якісних характеристик, орієнтованих на управлінські рішення скористаємось 

підходом щодо їх класифікації на ті, які залежать від ефективності облікових процедур, а, отже формуються 
під впливом облікового середовища та, ті, які залежать від чесності та відповідальності керівництва, вміння 
здійснювати управління підприємством, тобто формуються під впливом управлінського середовища [15, 
с.203]. Серед великої кількості якісних характеристик, вимог, властивостей нами виділені такі якісні 
характеристики обліково-аналітичної інформації: достовірність, релевантність, надійність, повнота, 
порівнянність, оптимальність, оперативність, прогнозна цінність. 

Під достовірністю обліково-аналітичної інформації слід розуміти не абсолютну істину, що 
припускає абсолютну точність, а відносну істину. Мова повинна йти про точність, прийнятну для 
формування думки і достатньої для прийняття дієвого управлінського рішення [17, с.233]. Достовірність 
інформації визначається відсутністю помилок та є неупередженою. Відповідно, слід виділити такі аспекти 
достовірності, як безпомилковість та об’єктивність (тобто властивість інформації не містити спотворень, 
спричинених людиною навмисно чи ненавмисно). 

Релевантність інформації. В основі будь-якого визначення релевантної інформації лежить 
твердження, що це інформація, яка відноситься до конкретної справи [9, с.91]. З позиції особи, що приймає 
рішення, інформація вважається релевантною, якщо вона потенційно може вплинути або фактично впливає 
на процес прийняття управлінського рішення [18, с.31]. Суть релевантності розглядається через об’єкти 
відношень – цілі (інформація сприяє досягненню цілей користувача), розуміння (користувач інформації 
розуміє значення наданої інформації) або рішення (інформація сприяє прийняттю рішення її користувачем). 
Релевантність обліково-аналітичної інформації для цілей управління реалізується через функції 
передбачуваності, властивості зворотного зв'язку і своєчасності. Передбачуваність – властивість інформації, 
що допомагає її користувачам підвищити ймовірність реальності прогнозів. Передбачуваність інформації 
включає: 

1) пряме прогнозування – забезпечення управлінськими прогнозами; 
2) непряме прогнозування – забезпечення минулими даними; 
3) ключові показники – забезпечення даними, зміни яких передують змінам прогнозованих подій; 
4) підтверджуюючі дані – забезпечення даними, які можуть використовуватися для прогнозу інших 

даних [9, с.93]. 
Властивість зворотного зв'язку інформації виражається у підтвердженні або коригування 

управлінських рішень. Своєчасність інформації визначається у її здатності формування та отримання без 
затримок. Надто пізно подана інформація обумовлює втрату її доречності. Щоб забезпечити своєчасність 
інформації, часто буває необхідним подання її до того, як будуть відомі всі аспекти господарської діяльності 
на шкоду її надійності. Обліково-аналітична інформація не може бути релевантною, якщо вона не своєчасна, 
тобто вона повинна бути придатна для прийняття рішення перш, ніж втратить здатність впливати на 
управлінські рішення. Таким чином, своєчасність не гарантує релевантність, але релевантність неможлива 
без своєчасності. 

Обліково-аналітична інформація повинна бути надійною в тому розумінні, що на неї можна 



  Economic sciences  ISSN 23075740
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, part 1, 2015 (222) 94

покладатися при прийнятті управлінських рішень. Абсолютну надійність обліково-аналітичної інформації 
для цілей управління забезпечити неможливо, проте її достатній рівень може бути досягнутий, якщо дані: 

- верифіковані, тобто ті, які можуть бути перевірені, що досягається неухильним виконанням 
рекомендацій загальних і внутрішніх нормативних документів; 

- репрезентативно достовірні, тобто вільні від впливу різних спотворюючих факторів; 
- нейтральні, тобто підготовлені і представлені без особистісних пристрастей. Нейтральність 

інформації передбачає, що вона не містить упереджених оцінок, тобто є об’єктивною по відношенню до 
різних груп користувачів і не націлена на раніше заданий результат [18, с. 31]. 

Для цілей управління обліково-аналітична інформація повинна також містити всі необхідні 
компоненти за всіма керованими параметрами, тобто необхідна її наявність в достатньому обсязі для 
розуміння і прийняття управлінських рішень.  

Для визначення основних тенденцій розвитку і змін обліково-аналітична інформація повинна бути 
порівнянна з обліково-аналітичною інформацією інших підприємств та попередніх звітних періодів. У 
цьому зв’язку порівнянність можна розкрити як властивість інформації, що дозволяє користувачам 
встановлювати подібність і відмінність між двома рядами економічних явищ [9, с.97]. Відповідно, 
корисність інформації значно підвищується, якщо вона має форму, яка дозволяє порівнювати одне 
економічне явище з іншим або з таким же явищем, яке мало місце в інший час. 

Оптимальність інформації означає, що обліково-аналітична інформація має бути простою за 
формою, не надто громіздкою або обмеженою. Це забезпечує оптимальний час для пошуку необхідної 
інформації, що прямо впливає на оперативність управлінських рішень. 

Якісна характеристика оперативності інформації полягає в тому, що обліково-аналітична 
інформація повинна надходити до користувачів якомога швидше та повинна постійно оновлюватися. При 
цьому витрати часу на обробку даних і отримання підсумкової інформації повинні бути мінімальними. 

Інформація має прогнозну цінність, якщо вона може виступати достатньо надійною основою для 
оцінки майбутніх перспектив роботи підприємства та допомагає користувачам оцінити можливий вплив 
минулих, теперішніх і майбутніх подій на майбутні грошові потоки. Ця характеристика пояснює та 
підтверджує релевантність інформації, але її окреме виділення у складі характеристик, які формуються під 
впливом управлінського середовища, необхідне, щоб вказати на можливість використання обліково-
аналітичної інформації в системі стратегічного управління. 

Визначені якісні характеристики обліково-аналітичної інформації мають бути співставлені з 
можливими управлінськими рішеннями щодо сегментів діяльності відповідно складових сталого розвитку 
(економічної, екологічної та соціальної), що надасть можливість оцінити інформаційні можливості 
функціональних складових інформаційної системи управління сталим розвитком (облікової, аналітичної та 
контрольної інформаційних систем). За результатами оцінки приймаються рішення щодо вдосконалення 
окремої інформаційної підсистеми або створення нової інформаційної концепції, яка буде відповідати 
потребам управління сталим розвитком підприємства. 

Відповідно цінність обліково-аналітичної інформації для цілей управління – визначальна категорія 
якості інформаційного забезпечення управління підприємством, що включає сукупність інваріантних 
якісних характеристик обліково-аналітичної інформації для цілей управління, які відповідають вимогам 
якості управлінських рішень. При цьому ефективність інформаційного забезпечення та системи управління 
підприємством визначаються зв’язком взаємозалежних компонентів: ефективність і результативність 
системи управління, ефективність інформаційного забезпечення управління, якість інформаційного 
забезпечення управління, цінність обліково-аналітичної інформації для цілей управління, якісні 
характеристики обліково-аналітичної інформації для цілей управління, якість управлінських рішень, що 
наведено на рис. 1. 

 

Якість інформаційного 
забезпечення управління 

Цінність обліково-аналітичної 
інформації 

Якісні характеристики 
обліково-аналітичної 

інформації 

Ефективність інформаційного 
забезпечення управління 

Ефективність і результативність системи 
управління 

Якість управлінських рішень 

Показники оцінки 
результатів  

Показники оцінки 
ефективності 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок ефективності інформаційного забезпечення управління та системи управління  
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Порушення зазначеного причинно-наслідкового зв’язку призводить до значного зниження 
результативності та ефективності функціонування підприємства в цілому. Використання обліково-
аналітичної інформації з урахуванням її цінності для цілей управління обмежено апперцепцією користувачів 
інформацією (ясного і усвідомленого її сприйняття). Стосовно до бухгалтерського обліку це поняття 
означає, що інформаційна область системи управління підприємством може бути найдосконалішою, але 
вона буде досконалою тільки у тому випадку, якщо користувачі будуть настільки ж досконалі [17, с.243].  

За цих умов ефективність інформаційної області управління підприємством прямо пропорційна не 
тільки цінності обліково-аналітичної інформації, але і рівня її апперцепції користувачів. Дану залежність 
можна виразити за допомогою визначення якості управлінських рішень (ЯУР) через цінність обліково-
аналітичної інформації (ЦОАІ) і рівень знань користувачів (З) (1) [19, с.15]: 

ЯУР = ЦОАІ х З. (1)

Таким чином, чим вище цінність обліково-аналітичної інформації для цілей управління, а відтак, 
повна відповідність визначеним якісним характеристикам, тим вище якість управлінського рішення, що 
оцінює ефективність інформаційного забезпечення управління підприємством. І чим більше розрив між 
складністю інформаційної області управління і рівнем апперцепції користувачів, тим нижча якість 
управлінських рішень і тим менш ефективним стає інформаційне забезпечення.  

Висновки 
Обліково-аналітична інформація має визначальний вплив на формування показників оцінки сталого 

розвитку підприємства. Дослідження та визначення її якісних характеристик слід розглядати в контексті 
цінності обліково-аналітичної інформації у взаємозв’язку з ефективністю та результативністю системи 
управління. З цією метою виділені якісні характеристики, орієнтовані на користувача та якісні 
характеристики, орієнтовані на управлінські рішення. Оптимальне поєднання цих характеристик 
забезпечується професіоналізмом бухгалтера в процесі підготовки обліково-аналітичної інформації. 
Відповідно практична цінність обліково-аналітичної інформації реалізується через критерій корисності та 
придатності інформації для прийняття ефективних рішень. 

Перспективою подальших досліджень є оцінка обліково-аналітичної інформації з точки зору 
відповідності визначеним якісним характеристикам за кожною складовою сталого розвитку та розробка 
методик виміру якості управлінських рішень через визначення (вимір) цінності обліково-аналітичної 
інформації та рівня знань користувачів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ  

АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
В роботі досліджуються окремі аспекти методики здійснення аудиту показників фінансової звітності. Із 

сукупності  існуючих  показників  вибрано  основні,  які,  на  нашу  думку,  найбільш  точно  дадуть  уявлення  про 
фінансовий  стан  на  основі  фінансової  звітності.  Запропоновано  шляхи  удосконалення  методики  показників 
фінансової звітності та зроблено відповідні висновки. 

Ключові  слова:  аудит  показників  фінансової  звітності,  фінансова  звітність,  аналіз  показників, 
фінансовий стан, етапи аудиту. 
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RESEARCHING OF SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION’S METHODS OF FINANCIAL  
STATEMENTS’ INDICATORS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 
Abstract – The goal of the article is a researching of an implementation method of financial statements’ indicators, consideration 

of issues related with the method and suggestions for its improvement.  
There is a growing interest of practical using of financial statements’ indicators reporting entities which are the main source of 

information about business activities and financial position of any company subject to the probability of its indicators. Therefore it’s difficult 
to overestimate the relevance of the topic. 

Some aspects of  implementation method of  financial  statements’  indicators are  examined  in  the article. There are  some main 
indicators  chosen  among  existing  ones will  provide  the most  accurate  picture  of  the  financial  position  based  on  financial  statements. 
Improving ways of method of financial statements’ indicators are suggested and the correct conclusions are done. 

Keywords: audit of  financial statements’  indicators,  financial statements, analysis of  indicators,  financial position, stages of the 
audit. 

 
На даний момент підприємці часто стикаються з проблемою, коли після проведення перевірки ДФІ, 

або ж інші контролюючі органи виявляють невідповідність, недостовірність та інші порушення показників 
фінансової звітності, що тягнуть за собою певні санкції. Постає питання неефективної аудиторської 
перевірки. Оскільки постійно зростає інтерес до практичного використання показників фінансової звітності 
суб'єктів господарювання, які в свою чергу, є основним джерелом інформації про господарську діяльність і 
фінансовий стан будь-якого підприємства за умови вірогідності його показників, тому важко переоцінити 
актуальність даної теми.  

Метою статті є дослідження методики здійснення аудиту показників фінансової звітності, розгляд 
проблем, пов’язаних із нею, та пропозиції щодо її вдосконалення. 

Пріоритетне місце в наукових працях з аудиту відведено методиці аудиту об’єктів бухгалтерського 
обліку, фінансового звітності та стану, однак питання методики аудиту показників фінансової звітності 
висвітлено недостатньо. Зокрема, Хомяк Р.Л. пропонує методику аудиту фінансової звітності підприємств 
різних форм власності та видів діяльності. Усач Б.Ф. та Сиротюк Г.В. досліджували організаційні та 
методологічні аспекти аудиту в цілому. Питання методики аудиту фінансової звітності в наукових працях 
розглядали також Білуха М.Т., Никонович М.О., Загородній А.Г., Бутинець Ф.Ф. Дослідженням методики 
аудиту фінансового стану займалися такі вчені, як, наприклад, Дорош Н.І., Савченко В.Я. Проте самого 
процесу аудиту показників фінансової звітності, порядку застосування системи способів та прийомів, за 
допомогою яких аудитори можуть впевнитись, що показники є повністю узгодженими, достовірними, 
практично не розкрито. Також є надзвичайно важливим надання аудитором висновку щодо реального 
фінансового стану підприємства, що стає можливим тільки при ефективному та повному аналізі показників 
фінансової звітності. 

На сьогоднішній день існує досить багато різноманітних показників, за допомогою яких можливо 
проаналізувати фінансову звітність. Такий аналіз стане довгою та виснажливою роботою, а аудитори, 
зазвичай, обмежені у часі. Тому постає питання виділення основних показників із всієї сукупності. Усач 
Б.Ф. та Душко З.О. виділяють такі показники, як ліквідність, показники майнового стану, фінансової 
стійкості, ділової активності, рентабельності та прибутковості [9, c.222–224]. Никонович М.О. виділяє 5 
показників, серед яких платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність та 
показники стану підприємства на ринку цінних паперів [6, c.416–419]. Загородній А.Г., Корягін М.В. та 
Єлісєєв Л.М. із усієї сукупності показників виділяють показник абсолютної та загальної ліквідності, 
фінансової стійкості та показник покриття зобов’язань власним капіталом [5, c.158].  На нашу думку, 
показники, які найбільш точно дадуть уявлення про фінансовий стан на основі фінансової звітності, показані 
на рис. 1. 
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Показники аналізу фінансової звітності

Показники ліквідності 

загальної (Оба/Потзоб) 

швидкої  ((Оба-З)/Потзоб) 

абсолютної (Гр/Потзоб) 

Показники фінансової залежності 

боргове навантаження (ЗсБЗ/ЗсА) 

співвідношення заборгованості та власного 
капіталу (ЗсЗаб/ВК) 

довгостроковий фінансовий важіль (ДЗ/(ДЗ-
ВК))

Показники рентабельності 

рентабельність за валовим прибутком (ВП/ЧД) 

рентабельність за операційним прибутком 
(ОП/ЧД) 

рентабельність за чистим прибутком (ЧП/ЧД) 

рентабельність активів (ЧП/А) 

рентабельність власного капіталу (ЧП/ВК) 

рентабельність діяльності підприємства 
(Пзд/ВБ)

рентабельність витрат діяльності (Пзд/Взд) 

Показники ділової активності 

середній період погашення 
дебіторської заборгованості 

(сДЗ/(ЧДрп/365)) 

середній період погашення 
кредиторської заборгованості 

(CзП/(Срп/365)) 

середня тривалість одного обороту 
запасів (Свз/(Срп/365)) 

Показник швидкості обороту оборотних коштів (РП/Сзал) 
 

Рис. 1. Основні показники аналізу фінансової звітності 
 
Умовні позначення у формулах, наведених у рис.1: 

Оба – оборотні активи; ОП – операційний прибуток; 
Потзоб – поточні зобовязання; ЧП – чистий прибуток; 
З – запаси; А – середня величина активів підприємства; 
Гр – грошові кошти та їх еквіваленти; Пзд – прибуток від звичайної діяльності; 
ЗсБЗ – загальна сума боргових зобовязань; ЗсА – загальна сума активів; 
ВБ – валюта балансу; ЗсЗаб – загальна сума заборгованості; 
ВК – власний капітал; CзП – середня заборгованість постачальників; 
ДЗ – довгострокові зобовязання; Взд – витрати від звичайної діяльності; 
ВП – валовий прибуток; Срп – собівартість реалізованої продукції; 
ЧД – чистий дохід; Свз – середня вартість запасів; 
сДЗ – середня дебіторська заборгованість; ЧДрп – чистий дохід від реалізації продукції; 
РП – реалізована продукція; Сзал – середньорічний залишок нормованих коштів. 

Показник загальної ліквідності показує ступінь захищеності кредиторів, які надають 
короткострокові позики підприємству для фінансування його поточних операцій. Показник швидкої 
ліквідності оцінює ймовірність погашення поточних зобов’язань, виходячи з припущення, що запаси не 
мають ніякої цінності, оскільки вони можуть виявитися не такими ліквідними як деякі поточні активи. 
Недоліки показників ліквідності полягають у тому, що вони вимірюють по суті статичне положення і 
оцінюють підприємство так, нібито воно припинить свою діяльність. Коефіцієнти не відображають стан 
підприємства в динаміці. 

Щодо показників фінансової залежності, то варто зазначити, що показник боргового навантаження 
показує частку залучених коштів у загальній сумі вимог на активи підприємства зі сторони кредиторів та 
власників. Показник співвідношення заборгованості та власного капіталу показує відносну частку вимог 
кредиторів до вимог власників. Довгостроковий фінансовий важіль характеризує залежність підприємства 
від довгострокових зобов’язань. Як правило, підприємства, з нижчим відношенням боргу до зобов’язань і 
капіталу розглядаються як ті, що мають нижчий кредитний ризик, оскільки існує великий буфер із власного 
капіталу, який захищає кредиторів [2, c.395]. 

Не менш важливими є показники рентабельності. Рентабельність за валовим прибутком показує, 
скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн чистої виручки. Чим вище цей показник, 
тим краще. Рентабельність за операційним прибутком характеризує ефективність виробничої й збутової 
діяльності: скільки прибутку має підприємство із гривні продажів. Рентабельність активів оцінюється 
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шляхом зіставлення чистого прибутку із загальною сумою активів балансу. Цей показник є одним з 
найбільш важливих для характеристики рентабельності підприємства. Рентабельність витрат діяльності 
характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених 
за звітний період витрат. Рентабельність діяльності підприємства визначає, який прибуток одержало 
підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства. 
Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання тільки власних джерел 
фінансування підприємства [3, c.126].  

Показники ділової активності відображають швидкість, з якою різні статті конвертуються в грошові 
кошти. Ці показники є важливим доповненням показників ліквідності, оскільки останні не надають 
інформації про склад різних активів підприємства та не показують, який рівень капіталу необхідний для 
підтримання напрацьованого обсягу основної діяльності. Середній період погашення дебіторської 
заборгованості показує кількість днів, упродовж яких рахунок залишається неоплаченим. Середній період 
погашення кредиторської заборгованості показує кількість днів, упродовж яких не сплачується рахунок 
постачальників. Середня тривалість одного обороту запасів показує, як швидко група продає свою 
продукцію (товари) та яка середня тривалість одного обороту запасів упродовж року. 

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, 
тобто оборотністю. Показник оборотності оборотних коштів показує кількість оборотів за рік [4, c.68]. 

Але варто зазначити, що в аудиторській практиці нерідко виникають ситуації, коли звітність не 
можна вважати достовірною, тобто не всі її показники ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та не 
відповідають нормативним вимогам порядку заповнення звітності. Тому перед аналізом показників 
фінансової звітності, аудитору необхідно упевнитись в  їх правильності. Нераціонально та неефективно 
побудований аудит показників фінансової звітності підприємства може призвести до не виявлення 
викривлень, фальсифікацій у звітності, яка стане інформаційним базисом для подальшого проведення 
аудиту. При цьому на основі здійсненого аудиту будуть надані певні висновки керівництву для прийняття 
управлінських рішень, які будуть високо ризикованими та непередбачуваними для підприємства.  

Фальсифікація звітності полягає у її викривленні, перекрученому відображенні даних 
бухгалтерського обліку у звітності. Спотворення показників звітності, у свою чергу, може здійснюватися 
різними способами:  

- «перекручуванням» даних бухгалтерського обліку;  
- приписками до показників звітності;  
- підчистками, змиванням та інші механічним пошкодженням. 
З'ясуємо сутність поняття «приписки». Відмітимо, що приписки найчастіше використовуються для 

покращання стану та результатів діяльності певного підприємства за звітний період − прикрашання 
звітності. Разом з тим, приписки застосовуються і для збільшення суми витрат, зобов'язань, що призводить 
до погіршення фінансового стану. Крім того, приписки набувають важливого інструменту спотворення 
звітних даних при підготовці звітів про виконання планів, коли рівень їх виконання впливає на можливість 
отримання премії за досягнуті успіхи посадовими особами підприємства. 

Крім спотворення змісту показників звітності, відобразити неправильні дані можна також за 
допомогою: 

- підчистки тексту, яка полягає у механічному впливі на матеріал бланку з метою зміни первісної 
інформації; 

- змивання − способу підробки документів на паперових носіях, у процесі якого видаляються 
попередні записи за допомогою різноманітних розчинників; 

- травлення − способу підробки документів на паперових носіях, який полягає у видаленні тексту 
шляхом знебарвлення штриха хімічними реактивами: кислотою, лугом, окислювачем [1, с.295]. 

Потрібно також відзначити, що деякі з дослідників проблем аудиту пропонують наступний порядок 
дій аудитора для виявлення помилки у звітності: по-перше, локалізувати помилку, тобто встановити час 
виникнення помилки й перелік документів, за допомогою яких вона може бути виявлена; по-друге, 
ідентифікувати помилку, тобто визначити точне місцезнаходження конкретного помилкового значення 
показника. Однак вважаємо, що дії аудитора мають здійснюватися у зворотній послідовності: спочатку 
необхідно виявити помилку, а вже потім − аналізувати причини її виникнення. І крім того, неможливо 
«виявити помилку за її типом», оскільки помилки − це не обов'язкове та не стале явище, а тому 
ідентифікувати їх за точним місцезнаходженням просто неможливо − місце виникнення помилки та її 
причини щоразу будуть різними. 

Отже, щоб аудит показників фінансової звітності для підприємства став максимально ефективним, 
необхідно визначитись з алгоритмом його проведення. Як було зазначено на початку статті, немає 
конкретної, спільної думки щодо методики його проведення. Ось, наприклад, Усач  Б.Ф. виділяє 6 етапів 
проведення аудиту фінансової звітності [9, c.210]. Никонович М.О. у своєму навчальному посібнику 
зазначає 3 етапи [6, c.240–241]. Загородній А.Г. та Корягін М.В. виділяють такі етапи, як аудит форм 
фінансової звітності № 1–5 та аналіз показників фінансового стану [5, c.137–158]. Бутинець Ф.Ф. вважає, що 
аудит фінансової звітності необхідно проводити у 3 етапи, а саме: перевірка фінансової звітності за формою, 
перевірка правильності складання кожної з форм звітності та перевірка узгодженості показників форм 
фінансової звітності [1, с.301]. 
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 Тому, основуючись на працях вчених, які розробляли різноманітні методики аудиту, запропонуємо 
свій варіант, який показаний на рис.2. 

Варто зазначити, що більшість вчених розглядали аудит показників фінансової звітності, як один із 
етапів аудиту фінансової звітності чи, наприклад, аудиту фінансового стану. На рис.2 наведена методика 
конкретно аудиту показників фінансової звітності, як окремої ланки аудиту. 

На першому етапі аудитору необхідно перевірити показники на їх достовірність та узгодженість, а 
саме, насамперед, на початок та кінець звітного періоду. Якщо ж, наприклад, при зміні вступного балансу на 
початок року у порівнянні зі звітним за попередній рік у примітках повинні наводитись роз'яснення; дані 
заключного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках синтетичного та аналітичного обліку, 
записів в Головній книзі, журналах, відомостях або іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку на 
кінець звітного року. Після цього аудитор має зробити перевірку достовірності відповідних показників, а 
вже потім – узгодженість показників окремих форм звітності між собою, тобто арифметична перевірка. 

Тільки після того, як аудитор повністю впевниться у правдивості поданої інформації у фінансовій 
звітності, він може переходити до другого етапу перевірки. Адже, як було раніше зазначено, аудиторський 
висновок на основі недостовірних даних може бути досить ризикованим для підприємства. 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Етап І. Перевірка показників на достовірність та узгодженість між формами фінансової звітності

Правильність показників на початок та кінець звітного періоду. 

Перевірка достовірності відповідних показників звітності на підставі їх 
порівняння з даними синтетичних (аналітичних) регістрів бухгалтерського обліку.

Арифметична перевірка кожної з форм.

Етап ІІ. Оцінка стану підприємства за допомогою аналізу показників фінансової звітності 

Аудит показників ділової активності. Аудит показників ліквідності. 

Аудит показників платоспроможності. 

Аудит показників рентабельності. 

Аудит швидкості обороту оборотних 
коштів. 

Етап ІІІ. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності 

Основні етапи проведення аудиту показників фінансової звітності 

 
Рис. 2. Методика аудиту показників фінансової звітності 

 
Варто розкрити важливість кожного із обраного підетапу. Аудит показників ліквідності дасть змогу 

зрозуміти як поточний стан розрахунків, так і у перспективі, адже підприємство може бути 
платоспроможним на звітну дату, але мати неприємності у майбутньому. Ліквідність є важливим критерієм 
оцінки фінансового стану підприємства для акціонерів, банків, постачальників та інших партнерів. 
Ліквідність – одна з найважливіших умов стійкого фінансового стану підприємства. Аудит показників 
рентабельності неможливо переоцінити, адже рентабельність роботи підприємства – найважливіший 
якісний економічний показник. У ньому знаходить відображення ступінь прибутковості господарської 
діяльності підприємства.  

Метою аудиту показників ділової активності є отримання ключових показників обґрунтованої 
оцінки стану об'єкта і перспектив його розвитку. Аналіз ділової активності є важливим етапом аудиту 
показників фінансової звітності підприємств, в результатах якого зацікавлені внутрішні та зовнішні 
користувачі інформації. Основними завданнями аудиту ділової активності є оцінка господарської ситуації, 
виявлення факторів і причин досягнутого стану, підготовка та обґрунтування майбутніх рішень, викриття і 
мобілізація резервів підвищення ефективності господарської діяльності. 

Аудит швидкості обороту оборотних коштів також має велике значення, оскільки цей показник є 
комплексним вимірником ефективності всіх організаційно-технічних заходів на підприємстві за 
досліджуваний період. Прискорення обороту оборотних коштів підвищує ефективність використання 
товарно-матеріальних цінностей, покращує фінансовий стан підприємства і зміцнює його становище на 
ринку. Прискорення обороту є найважливішою умовою економії та раціонального використання оборотних 
коштів. 

Наведена методика аудиту показників фінансової звітності, на нашу думку, надасть найбільш повну 
інформацію для аудиторського висновку щодо реального положення справ на підприємстві та на основі 
проаналізованих показників розробити стратегію подальшої діяльності.  

Отже, на сьогоднішній день існує багато проблем, пов’язаних із проведенням аудиту показників 
фінансової звітності. В першу чергу, це відсутність чіткої методики. По-друге, це навмисні або ж випадкові 
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помилки бухгалтерів у показниках звітності. У статті ми розглянули основні способи фальсифікації даних, 
але постійно зявляються нові, тому аудитору необхідно бути дуже уважним. Оскільки показників 
фінансової звітності існує досить багато, то у статті обрано та згруповано такі, які, на нашу думку, нададуть 
найбільш повне уявлення про стан підприємства аудитору та допоможуть зробити правильний висновок. До 
таких показників ми віднесли показники ліквідності, рентабельності, ділової активності, фінансової 
залежності та швидкості обороту оборотних коштів. Загалом, аудит показників фінансової звітності є 
важливим різновидом аудиту в цілому, тому варто вести постійну роботу з його вдосконалення та 
розглядати як окрему ланку аудиту, а не у сукупності із аудитом фінансової звітності чи, наприклад, 
фінансового стану. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

КОНТРОЛЮ ДИНАМІКИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
 
Формування  ефективної  податкової  системи  є  пріоритетним  напрямком  для  забезпечення  соціально

економічного розвитку будьякої  країни. На  сьогодні Україна як асоційований член ЄС  зобов’язана виконувати усі 
умови  для  удосконалення  системи  державного  управління,  в  тому  числі  питання  недосконалості  податкової 
системи.  Розглянуто  податкову  систему  України,  зазначено  її  недоліки  та  шляхи  їх  усунення.  Проаналізовано 
основні  зміни  в  законодавстві  щодо  основних  податків:  ПДВ,  податок  на  прибуток,  ПДФО.  Зазначено  основні 
відмінності в податковій системі країн ЄС та проведено порівняння з податковою системою України. 
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THEORETICAL ASPECTS OF ANALYSIS AND PRACTICAL CONSIDERATIONS DYNMICS CONTROL TAX 

PAYMENTS 
 
Abstract  Country building an effective tax system is a priority for socioeconomic development of any country. Today Ukraine as 

an associate member of the EU  is obliged to  fulfil all the conditions  for  improving the system of governance,  including the  issue of the tax 
system  imperfections. We consider  the  tax  system Ukraine, noted  its  shortcomings and ways  to overcome  them. The basic changes  in  the 
legislation's one main taxes: VAT, income tax, personal income tax. Outlines the differences in the tax system of the EU and the comparison of 
the tax system Ukraine. 

Key words: tax system, tax control, taxes, the tax burden. 
 
Вступ. Податкова система будь-якої країни світу направлена на виконання державою своїх 

основних функцій, а саме забезпечення гарантій соціально-економічного розвитку життя своїх громадян, в 
зв’язку з чим, виникає об’єктивна необхідність у її ефективній побудові.  

Постановка завдання. Метою статті є розгляд теоретичних аспектів аналізу та методологічних 
аспектів контролю динаміки податкових платежів. Податкова система будь-якої країни формується на 
основі трьох складових суб’єкта, об’єкта та держави. Взаємодія цих складових дає можливість країні 
ефективно функціонувати за будь-яких умов. Питанням щодо формування ефективної  системи податкового 
контролю займалися такі науковці: Андрущенко В.А., Єфименко Т.І., Лоїк І.І., Ляшенко Ю.І., Тимошенко 
А.О., Шевчук А.О. Проте дане питання потребує нового розгляду в зв’язку з новоприйнятими змінами. 

Результати дослідження. Для формування ефективної системи податкового контролю необхідна 
економічна та політична стабільність в крані. Це дає змогу передбачувати та прогнозувати розвиток 
економіки підприємствам та планувати свою подальшу господарську діяльність за мінімального ризику.  

Система країни являє собою механізм, що формується на основі взаємодії суб’єктів, об’єктів 
оподаткування та держави. На сьогодні ідеальної податкової системи не існує в жодній країні, оскільки 
кожен громадянин не хоче платити податки, однак, державі для функціонування та забезпечення виконання 
свої функцій необхідно мати кошти, в даному випадку податкові надходження.  

Щоб збудувати дієву систему податкового контролю, необхідно розібратися з таким поняттям як 
«податки» та «податковий контроль». Перш за все, необхідно розглянути таку економічну категорію, як 
податки.  

Податки  являють собою одну з форм вирівнювання доходів юридичних та фізичних осіб для 
досягнення економічної рівності та стабільності в суспільстві [3].  

Проте, існує багато інших визначень категорії податків у відповідності з науковцями, що 
досліджували дане питання. Так, Адам Сміт вважав, що податки це тягар, що накладається державою у 
формі закону, який передбачає і його розмір, і порядок сплати. Давид Рікардо вважав податки складовою 
частиною продукту землі та праці країни, котра надходить у розпорядження уряду, тобто вони завжди 
сплачують або з капіталу, або з доходу країни . Джон Кейнс позначав податки необхідними товариству лише 
для регулювання економічних відносин. На сьогодні податки є обов’язковими платежами, що стягуються з 
суб’єктів оподаткування з метою наповнення доходної частини зведеного бюджету держави котра надалі 
виконує функції покладенні на неї громадянами [14]. Вони виконують ряд функцій, що направленні на 
забезпечення пропозицій та усунення недоліків у податковому законодавстві (рис.1) [11, с. 67]. 

Відповідно деякі автори, функції податкового контролю поділяють на захисну, інформаційну, 
оперативну, превентивну. Основною функцією в даному випадку вони вважають превентивну. 

У більшості розвинених країн світу виділяють і соціальну функцію податків, оскільки вони 
забезпечують розвиток та захист інтересів громадян через державу в особі відповідних органів. 

При розгляді категорії податків необхідно розглянути зміни прийняті в законодавстві нещодавно. На 
нашу думку вони не покращили її якість в значному розумінні, а саме більшість недавніх реформ припадає на 
населення з мінімальним рівнем доходу, тобто громадян за межею бідності та на середній бізнес. 
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- постійність; 
- стабільність; 
- рівномірність розподілу податків в 
територіальному розрізі. 

 
Рис. 1. Загальний розподіл функцій податків [11, с. 67] 

 
Відповідно до Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств і податку на додану 
вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014 р. випливає, що кількість податкових 
платежів зменшиться з 22 до 9, однак таке твердження є оманливим, оскільки їх кількість зменшиться 
номінально, а насправді більшість об’єднали в окремі групи (табл.1) [1].  

Виходячи лише з кількості податків зменшення і спрощення їх сплати не виглядає переконливим. 
Для більш конкретного аналізу необхідно розглянути основні види податків в країні: ПДВ, податок на 
прибуток та ПДФО.  

Оскільки саме вони займають більше половини наповненості дохідної частини зведеного бюджету 
України. 

 
Таблиця 1 

Трансформація основних груп податків в Україні [1] 
Рі-
вень  

Назва податку Трансформовані  податки 

Акцизний податок (адвал. ставка – 12%)  
32 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту; 101,60 грн за 1 тис. шт. сигарет без фільтра, та 
231,70 грн за 1 тис. шт. сигарет з фільтром. 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу  
збір за реєстрацію колісного Т/з об’єм двигуна за 100 см куб.: 

‐ до 500 – 3,82 грн; 
‐ 501-800 – 6,37 грн; 
‐ понад 800 – 12,73 грн. 

Екологічний податок (з палива) 
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, 
виробленої кваліфікованими когенераційними 
установками 

Акцизний податок (адв. ставка – 12 %) 
70,53 грн за 1 л 100% спирту; 
227,33 грн за 1 тис. шт. сигарет без фільтра та 285,60 грн за 1 тис. шт. сигарет з 
фільтром. 

Об'єм циліндрів двигуна, 
куб. сантиметрів Група 

від до 

Ставка збору, гривень 
за 100 куб. сантиметрів 

об'єму циліндрів 
двигуна 

1 до 1000 3,82  
2 1001 1500 6,37 
3 1501 1800 8,9 
4 1801 2500 12,73 
5 2501 3500 31,82 
6 3501 4500 50,9 
7 4501 5500 57,27 
8 5501 6500 69,99 
9 понад 6500 76,35   

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  
Екологічний податок (крім палива) категорія: І - 9510,24 грн/т, ІІ – 
2178 грн/т; ІІІ – 324,52 грн/т; IV -75,14 грн/т. 

Екологічний податок 
 категорія: І – 11113,26 грн/т, ІІ – 2545,11 грн/т; ІІІ – 379,22 грн/т; IV – 87,81 
грн/т 

Плата за користування надрами 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України 
Збір за спеціальне використання води 

Рентна плата  

За
га
ль
но
де
рж

ав
ни
й 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 
Плата за землю  

Податок на нерухоме майно до 2% від 
мінімальної зарплати (1 тис. 218 гривень) за 1 
кв. м 

Єдиний податок : 
І – ф.о., роздр. торг., не використ. працю найм. прац., обсяг дох. не перевищує 150000 грн; 
ІІ – ф.о., що надають послуги, к-ть найм. прац. – 10 чол., обсяг дох. не перев. 1000000 грн; 
ІІІ – ф.о., к-ть найм. прац. 20 чол., обсяг дох. не перев. 3000000 грн; 
IV – ю.о., к-ть прац. – 50 чол., обсяг дох. 5000000 грн; 
V – ю.о., к-ть прац. – необмежена, обсяг дох. – не більше 20000000 грн; 
VI – ю.о., обсяг дох. – не більше 20000000 грн. 

М
іс
це
ви
й 

Фіксований сільськогосподарський податок 

Єдиний податок : 
І – ф.о., роздр. торг., не використ. працю найм. прац., обсяг дох. не перевищує 
300000грн.; 
ІІ – ф.о., що надають послуги, к-ть найм. прац. – 10 чол., обсяг дох. не перев. 
1500000 грн.; 
ІІІ – ф.о., к-ть найм. прац. необ., обсяг дох. не перев. 20000000 грн; 
IV – сільськогосп.  товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків [1]. 

 
 
Таким чином, зміни щодо податкового кодексу в супереч переконанням прогнозам податківців не 

принесуть позитивних змін, а скоріше навпаки, оскільки складається враження, що вони направлені на 
притиснення та «знищення» середнього бізнесу та не захищених верств населення (за межею бідності) 
котрих в Україні 26,4%, або 12,5 млн осіб.  

Також варто розглянути зміни внесені щодо основних податків – наповнювачів державного 
бюджету. Податок на додану вартість (ПДВ) є одним з найбільших непрямих податків в Україні. Податок на 
додану вартість в Україні – це непрямий податок, який  входить в ціну товару, послуги та сплачується 
покупцем, але до бюджету його перераховує продавець. На сьогоднішній день ставка ПДВ становить в 
Україні 20%, в порівнянні з іншими країнами вона є однією з найбільших у світі (табл.2) [6]. 
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Таблиця 2  
Порівняльна характеристика ПДВ в Україні та ЄС [6] 

Ставка ПДВ протягом років, % 
№ з/п Країна 

2010 2014 
1. Австрія 18 20 
2. Бельгія 17 21 
3. Великобританія 18 20 
4. Німеччина 16 19 
5. Нідерланди 15 21 
6. Швеція 17 8 
7. Україна 20 20 

 
Порівнюючи з країнами ЄС варто зазначити що ПДВ на момент 2010 року в них становило значно 

менше відсотків ніж в Україні і лише на протязі чотирьох років воно збільшилось приблизно до 20%. При 
цьому у порівнянні частки податків до ВВП в Україні вони становлять 39%, в ЄС приблизно – 40%.  

 Основним з недоліків ПДВ в Україні є його єдина ставка, оскільки в країнах ЄС вона  фіксованою 
по окремим групам товарів за економічною та соціальною значимість. В свою чергу це дає змогу державі 
регулювати процес виробництва та споживання товарів та зацікавлює підприємців виробляти необхідну 
продукцію. Для України варто перейняти такий досвід, оскільки однакова ставка ПДВ для товарів першої 
необхідності та товарів-розкоші є не лише несправедливою, а й недоцільною. Виробник не буде 
зацікавлений у виготовлені товарів для малозабезпечених верств населення, коли є можливість отримати 
велику суму за короткий термін часу. Саме це і позбавляє ПДВ регулятивної функції, яка на нього 
покладена. 

Враховуючи досвід країн без ПДВ, таких як Австралія та США, можна зробити висновок, що даний 
податок є необхідним, оскільки існує в них, однак відображається в іній формі. В США ПДВ замінив 
податок з продажу за відповідними ставками від 3 до 15%. Тому, важливість цього податку полягає в 
можливості регулювати соціально-економічну діяльність в країні і забезпечувати гарантії щодо її розвитку. 
Попри проведені зміни щодо формування та подання декларації з ПДВ, а саме продовжує працювати 
система електронного прийому документів – СЕА, вона являє собою аналітичний облік ПДВ у розрізі 
платників податків, завдяки якому формується інформація про всі операції по ПДВ. Для користувачів ця 
інформація буде видна он-лайн у вигляді електронного особового рахунку платника податків. Основним 
недоліком системи є її позитивним явищем, та нажаль основним недоліком є не врахування складності 
формування та подання фінансової звітності для підприємств. 

Податок на прибуток, він є найбільшим прямим податком в Україні. Відповідно до новоприйнятих 
змін Розділ III Податкового кодексу України викладено в новій редакції. Суть якого полягає в тому, що для 
платників податку на прибуток фінансовий результат буде розраховуватися за стандартами бухгалтерського 
обліку. Але для підприємств з річним доходом більше 20 млн грн фінансовий результат підприємства буде 
коригуватися на різниці, які збільшують або зменшують об’єкт оподаткування. Серед податкових різниць 
слід зазначити коригування фінансового результату для оподаткування в бік збільшення на 30% вартості 
товарів, робіт, послуг, придбаних у платників єдиного податку (крім платників ЄП з ПДВ) [10]. 

При розгляді податку на прибуток в Україні, варто зазначити, що він носить прогресивний характер. 
В країнах ЄС – регресивний, при перевищенні відповідного рівня доходу ставка податку зменшується. Така 
свого роду стимуляція дозволяє державі отримувати необхідні кошти та виконувати покладені на неї 
функціональні обов’язки. Ставки даного податку на сьогодні мають тенденцію до зменшення (табл.3) [3]. 

 
Таблиця 3 

Рівень податкових ставок в Україні та країнах ЄС [3] 
Ставка податку протягом років, % 

№ з/п Країна 
2010 р. 2014 р. 

1. Австрія 39 30 
2. Бельгія 39 30 
3. Великобританія 35 33 
4. Німеччина 22,8 36 
5. Нідерланди 35 35 
6. Швеція 28 22 
7. Україна 25 19 

 
Якщо порівнювати податкову ставку в Україні та каїна ЄС-10 (Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, 

Мальта, Польща і т. д.) то практично в усіх кранах рівень корпоративного прибутку оподатковується за 
меншими ставками ніж в Україні.  

Щодо індивідуальних доходів громадян, то в ЄС вони оподатковуються на рівні 6–12 %, в Україні – 
15%. На сьогодні питання податку з доходів фізичних осіб  потребує нагального вирішення, оскільки при 
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порівнянні доходів громадян України та країн ЄС випливає неприємна характеристика (рис. 2) [6].  
 

 
Рис. 2. Порівняльна характеристика середньомісячної заробітної плати в Україні та Країнах ЄС [6] 

 
Виходячи з наведених даних варто зазначити, що в Великій Британії податок на дохід  мінімальної 

заробітної плати становить лише 10%, а не як в Україні – 15% та 20%.  Порівнюючи показники мінімальної 
заробітної плати не можливо не зазначити, що в Україні вона значно нижча, а відповідно і рівень життя 
також (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Порівняльна характеристика рівня мінімальної заробітної плати в Україні та країнах ЄС [4] 

 
На сьогодні питання заробітної плати є важливим, адже при високому рівні інфляції Україні 

необхідно побудувати правильну політичну стратегію. Також цікавим є факт, що за ставкою 20% будуть 
оподатковуватися доходи громадян, що перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати 
(понад 12180 грн.), якщо врахувати, що такий рівень заробітної плати в Україні є незначним, то можна 
зробити висновок, що дохідність бюджету це не принесе. 

Крім того, ставка податку в розмірі 20% буде застосовуватися до доходів у вигляді роялті, відсотків 
за вкладами, прибутки з інститутів спільного інвестування (ІСІ) та дивідендам (крім дивідендів, виплачених 
платниками податку на прибуток, по цих виплатах ставка податку становить 5%) [7]. 

Щодо інших країн то розподіл ставок з доходу фізичних осіб є градуйованим, що надає даному 
податку регулюючу функцію. Нажаль в Україні зависока ставка ПДФО призводить до збільшення осіб, що 
отримують заробітну плату в конвертах, при цьому 5 млн осіб працюють неофіційно [5].  

Позитивним фактом на сьогодні в питанні змін податкового законодавства по ПДФО є надання 
відповідних привілеїв підприємцям котрі будуть офіційно показувати кількість найманих працівників, хоча 
останні не отримають значного прибутку, оскільки втратять податкові пільги. Проте, для працівників ці 
зміни дадуть можливість офіційно працевлаштуватись та бути соціально захищеними. 

Зміни в системі ЄСВ на сьогодні виглядають таким чином, що протягом 2015–2017 років він має 
зменшитись відповідно в 2015 – на 65%, в 2016 – 2%, в 2017 – 40% від базової ставки, котра в середньому 
становить 37% від заробітної плати [7]. 

Податкова система України носить складний характер та містить чимало недоліків, але для 
подальшого розвитку необхідно сформувати правильний механізм, що буде виконувати покладені на нього 
функції та виступатиме гарантом соціально-економічної стабільності громадян. Саме на цих принципах 
побудовані податкові системи країн ЄС.  

Контроль, на думку більшості науковців є засобом держави для забезпечення дотримання 
законодавства та контролю за достовірністю і своєчасністю сплати  громадянами зобов’язань. 

На сьогодні визначення податкового контролю представлено великою кількістю авторів, для більш 
детального розгляду питання необхідно проаналізувати основні з них.  

Податковий контроль розглядається як різновид державного фінансового контролю та 
характеризується відповідною, притаманною лише йому організацією, своїми функціями, поставленими 
завданнями, об’єктами контролю, принципами, методами та формами їх вирішення. Проте більш точною є 
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думка Калюги Є.В. Він вважає, що контроль необхідно здійснювати за фінансово-господарським станом 
підприємств, а не за дотриманням законодавства. Він вважає, що контроль має розглядатись як функція 
управління, а не обліково-аналітична діяльність [8, с. 29]. 

Деякі науковці розглядають податковий контроль, як функцію державного управління,  з метою 
визначення податкового контролю в логічній послідовності: контроль є однією з функцій державного 
управління, доходи держави є предметом державного управління, відповідно, державного контролю, 
податковий контроль є важливим напрямом, а в системі права інститутом державного контролю 
фінансового контролю, і, відповідно, функцією державного правління, податковий контроль є елементом 
загальнодержавного контролю. 

Податковий контроль являє собою сукупність відповідних форм та методів контролю, основним 
завданням яких є ефективне функціонування податкової системи відповідно до прийнятого законодавства на 
протязі тривалого періоду. 

Основною метою податкового контролю є формування та надання пропозицій по удосконаленню 
податкового, кримінального, адміністративного права. Основним елементом цього є зменшення причин 
умисного ухилення від сплати податкових зобов’язань суб’єктами оподаткування.  

Модель податкового контролю полягає у взаємодії суб’єкта та об’єкта контролю, що виконують 
свої обов’язки для забезпечення ефективного функціонування держави.  

Сутність взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом контролю полягає в наявності прямого та 
зворотного зв’язку між цими двома елементами. Прямий зв’язок – забезпечує отримання результатів 
контрольних дій, на основі яких приймаються управлінські рішення, зворотний – характеризує якість та 
ступінь проведеного контролю на об’єкт оподаткування. [11, с. 92-93]. 

Класифікація суб’єктів податкового контролю розглядається по-різному, на сьогодні найбільш 
прийнятною є модель Шохіна С.О. (рис. 4) [13].  

Об’єктом податкового контролю є самі податки, оскільки вони виступають основними складовими 
для регулювання діяльності суб’єктів оподаткування. 
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Рис. 4. Класифікація суб’єктів податкового контролю [13] 

 
 Щоб зрозуміти поняття податкового контролю необхідно розглянути його форми (рис. 5) [10, с. 

112]. 
 

 
 
 
 

Форми податкового контролю
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Одержання пояснень від платників податків та інших осіб
 

Рис. 5. Форми податкового контролю [10, с. 112] 
 
Форми податкового контролю на пряму пов’язані із завданнями покладеними на нього та 

складовими, що забезпечують їх виконання. Завдання податкового контролю забезпечують  його ефективне 
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функціонування (рис. 6) [12, с.50–56]. 
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Рис. 6. Основні завдання податкового контролю [12, с.50–56] 

 
При проведенні податкового контролю використовують не лише загально прийняті методичні 

прийоми, а й специфічні.  
Для контролю за діяльністю суб’єктів оподаткування необхідно використовувати відповідні методи. 
Методи податкового контролю є прийомами і способами здійснення контрольного заходу з метою 

встановлення правильності і повноти нарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та 
позабюджетні фонди, дотримання при цьому податкового законодавства. Розрізняють відповідні методи 
податкового контролю притаманні лише йому (рис. 7) [9, с. 36–39].  

Важливими є методи соціально-психологічного характеру, до них належить: заохочення 
працівників податкового органу у вигляді преміювання за високий рівень виявлення правопорушень, але 
слід врахувати можливість перевищення своїх повноважень, заохочення платників податків до дотримання 
законодавства за допомогою збільшення кількості позапланових перевірок, консультації та масово-
роз’яснювальна робота з питань податкового законодавства. 
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Рис. 7. Класифікація основних методів податкового контролю [9, с. 36–39] 

 
Методика податкового контролю полягає у визначені доцільності та ефективності основних 

способів та прийомів його проведення. 
Таким чином, податковий контроль, як функція державного управління посідає основне місце, 

оскільки є вагомою складовою контролю за управлінням державними фінансами та є важливим напрямом 
державного фінансового контролю. 

Податковий контроль України потребує вирішення питань покращення методичного та 
організаційно-технічного забезпечення, оскільки це є основними недоліком на сьогодні. Причиною цього є 
недостатнє дослідження методологічних аспектів проблеми, а відповідно, відсутність новітнього арсеналу 
прийомів і способів здійснення податкового контролю. Це суттєво збіднює контрольну практику і значною 
мірою зумовлює низьку ефективність функціонування системи податкового контролю. 

Потрібна системна характеристика, завдяки якій можна реалізувати і розвинути наявний потенціал 
контрольних дій, спираючись на притаманні їм властивості. Насамперед, слід вести розмову про таку 
властивість контрольних дій, як їх спрямованість у фінансово-економічному середовищі. На цій властивості 
ґрунтується інтерпретація кожної окремої контрольної дії як вектора. Вектор податкового контролю 
характеризує взаємодію між контролюючими суб’єктами та підконтрольними об’єктами. 
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Розв’язання проблеми підвищення ефективності податкового контролю необхідно здійснювати на 
засадах системного підходу, а саме: податковий контроль має розглядатися як важливий елемент 
загальнодержавного контролю, який, у свою, чергу є складовою системи суспільного контролю; дотримання 
субординації при побудові органів податкового контролю в структурі загальнодержавних контролюючих 
інституцій. 

Таким чином, податковий контроль повинен удосконалюватися як цілісна система, що означає 
необхідність визначення цільових орієнтирів і норм контролю, встановлення ефективної взаємодії між 
суб’єктами податкового контролю з метою попередження паралелізму в діяльності та дублювання 
контрольних функцій, окреслення підконтрольних об’єктів та забезпечення цілісності суцільного чи 
вибіркового їх охоплення контрольними діями, чіткого спрямування контрольних дій у фінансово-
економічне середовище, регламентації контрольних процедур та параметризації критеріїв оцінки виявлених 
внаслідок контролю відхилень, що підлягають врегулюванню. 

Контрольна діяльність органів держави є значною мірою правоохоронною, хоча і не зводиться 
тільки до цього. Як засіб забезпечення законності ця функція спрямована на припинення неправомірних дій 
посадових осіб і громадян, винних у недоліках і порушеннях, пов’язаних із залученням до юридичної 
відповідальності, а також застосуванням до цих суб’єктів заходів державного впливу. 

Пріоритетним напрямом податкового контролю є сприяння розвитку податкової політики в процесі 
формування доходної частини зведеного бюджету країни різних рівнів та цільових фондів. 

Організація податкового контролю є складним процесом, котрий вимагає врахування всіх 
особливостей та гармонізації інтересів держави та її громадян. Для формування системи податкового 
контролю в країнах Європи, необхідно було близько пів століття, нажаль в України немає стільки часу, тому 
необхідно врахувати досвід країн з дієвою системою податкового контролю, яка буде діяти і в Україні. 

Серед основних недоліків податкового контролю в України, котрі потребують вирішення є: 
внутрішня неузгодженість складових податкової системи, законодавчі акти суперечать один одному або 
дублюється, в ЄС розробка законодавчої бази займає основне місце, оскільки враховується кожна дрібниця, 
яка може в майбутньому призвести до небажаних наслідків, нестабільність, складність – постійні зміни 
тримають підприємців у постійній напрузі, при цьому в країнах Європи вона змінюється раз на декілька 
років, порушення принципів економічної, соціальної справедливості та рівномірності – держава має 
виступати гарантом майбутнього для своїх громадян, низький рівень податкової дисципліни, що полягає в 
правопорушеннях. Правопорушення, що вчинюються у сфері оподатковування, характеризуються високим 
рівнем кримінального професіоналізму, постійним удосконалюванням правопорушниками механізму 
вчинення таких діянь, участю в злочинних групах представників влади, у тому числі працівників 
правоохоронних органів. Лише в минулому році проти податківців – основних суб’єктів здійснення 
контролю у сфері оподаткування заведено 112 кримінальних справ, засуджено 17 співробітників податкової 
служби. За корупційні діяння до адміністративної відповідальності притягнуто 203 посадові особи ДПА, 40 
% вчинених ними злочинів – це зловживання службовим становищем, ще 20 % – хабарництво. 

Перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної 
активності, стимулювання ухилення від сплати податків та відтік капіталів за кордон. Враховуючи, що нині 
більш ніж 80 % доходів держави формується за рахунок податків та інших обов’язкових платежів, а 
конституційного обов’язку сплачувати податки і збори дотримуються не всі платники, надзвичайної 
актуальності набувають питання діяльності органів державної влади щодо реалізації контрольно-наглядової 
функції у сфері оподаткування. 

 Система податкового контролю будь-якої каїни містить ряд недоліків серед яких основне місце 
посідає відсутність взаємозв’язку між державою та її громадянами. Саме це лежить в основі будь-якої 
системи. 

Ухилення від сплати податків нині є одним з основних каналів незаконного збагачення, а постійне 
збільшення кількості зареєстрованих підприємств, їх реорганізація не дозволяють податковим органам 
належним чином здійснювати дієвий контроль за результатами їх фінансово-господарської діяльності, 
обчисленням та сплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

Основне податкове навантаження припадає на найбільш життєздатну частину рентабельних 
підприємств, які працюють у легальному секторі  Суб’єктивні наміри збільшити податкові надходження 
призводять до навмисного ухилення від сплати податків [2].  

Висновки. Для удосконалення податкового контролю необхідно запровадити наступні заходи: 
забезпечення першочерговості податків у процесі списання кошті із рахунків підприємств-боржників, 
оскільки зазвичай спершу проводяться розрахунки з кредиторами, усунення протиріч в законодавчому 
забезпеченні податкового контролю, оскільки недосконалість законодавчої бази та її суперечливий характер 
призводить до погіршення стану податкової дисципліни, наприклад поняття доходів в Податковому кодексі 
не містить всієї інформації що в ПСБО, а включає поняття дохід та інші доходи, звертання уваги на тих 
платників податку, котрі в минулому мали ряд значних порушень (на прикладі країн Європи складати 
відповідний «чорний список», особи якого в майбутньому не матимуть права продовжувати свою діяльність 
на певний момент часу), застосування автоматизованої системи сплати податків, котра не буде 
ускладнювати роботу платників податків (ускладнення процесу складання фінансової звітності у зв’язку з 
новими податковими деклараціями з ПДВ), застосування методів стратегічного та кореляційного аналізу для 
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дослідження причин правопорушення та ухилення податкового законодавства з метою виявлення недоліків 
та їх недопущення у майбутньому. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА 
СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Стаття присвячена дослідженню впливу міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності на 

систему  стратегічного  обліку  і  аналізу  підприємства.  Недостатність  і  непорівнянність  інформації,  що 
наводиться в звітності, яка складається за національними стандартами окремих країн, обумовлені як якісними 
недоліками самих стандартів, так і розбіжностями під впливом соціальноекономічних і правових чинників. 

Ключові слова: управлінський облік, інформація, аудит, фінансова звітність, корпорація. 
 

T. DIDORENKO 
Ternopil National Economical University 

 
IMPACT OF INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING ON THE SYSTEM OF STRATEGIC 

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ENTERPRISE 
 
Abstract    The  article  investigates  the  impact  of  international  standards  of  financial  accounting  and  reporting  system  of 

accounting and strategic analysis of the company. Lack of  information and  lack of comparability, driven reporting, composed by national 
standards of  individual countries, due both qualitative deficiencies same standards and differences  in the  influence of socioeconomic and 
legal factors. 

Keywords: management accounting, information, auditing, financial reporting corporation. 
 
Постановка проблеми. Постійно мінливі ринкові умови в сучасному світі чинять сильний тиск на 

економічні суб'єкти, зменшуючи допустимий час прийняття рішень і відповідної реакції на зміни 
зовнішнього середовища. В результаті економічні системи, засновані на принципах вільної конкуренції і 
самостійності окремих господарюючих суб'єктів, гостро потребують достовірних і надійних джерел 
інформації для прийняття своєчасних управлінських, інвестиційних, фінансових рішень.  В даний час 
основним джерелом такої інформації є фінансова звітність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню впливу міжнародних стандартів 
фінансового обліку на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства присвятили свої праці ряд 
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Бруханський Р.Ф., Белова І.М., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., 
Жорнер І.В., Жук В.М., Кірейцев Г.Г., Ліснича О.В., Лучко М.Р., Малюга Н.М., Мельник Н.Г., Нишенко 
Л.П., Пархоменко В.М., Петрук О.М., Пушкар М.С., Рожелюк В.М., Світлична В.Ю., Хомин П.Я., Швець 
В.Г. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Корпоративні інформаційні системи 
в ряді випадків не забезпечують достатнього масиву достовірної та змістовної інформації за ключовими 
фінансовими і не фінансовими показниками діяльності, що породжує  прогалину в аналізі як поточного 
стану господарюючого суб'єкта, так і стратегії його розвитку.  

Можна виділити дві істотні проблеми: брак довгострокових показників, які й інвестори, і самі 
компанії одностайно вважають важливими, і, відповідно, недолік методів стратегічного аналізу і прийняття 
рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами цієї звітності. 

Постановка завдання. Актуально  створити систему звітності про фінансово-господарський стан, 
результати діяльності економічних суб'єктів, яка задовольняла б інтересам як підприємств, що складають 
фінансову звітність, так і користувачів. Така система повинна бути більш професійною та відповідною 
поставленим завданням, ніж будь-яка національна система. 

Очевидно, що вона не може бути створена з нуля. Обґрунтування створення базису для 
вдосконалення корпоративної звітності є основним завданням даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
З точки зору інвестицій ринкова ціна капіталу визначається двома основними факторами: 

перспективою віддачі і ризиками. Деякі види ризиків характерні для діяльності самих господарюючих 
суб'єктів. Зниження таких ризиків в стратегічному плані можливе лише у разі подання господарюючими 
суб'єктами порівнянної і надійної інформації. Однак досить часто системи корпоративних звітів не тільки не 
знімають інформаційну недостатність, а й створюють нові види ризиків, які викликані непрозорістю 
діяльності компанії для зацікавлених користувачів [5]. 

Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні передбачає застосування національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що не суперечать міжнародним стандартам [2]. 

Недостатність і непорівнянність інформації, що приводиться в звітності, яка складається за 
національними стандартами окремих країн, обумовлені як якісними недоліками самих стандартів, так і 
розбіжностями під впливом соціально-економічних і правових чинників. Крім того, держави при 
встановленні специфічних вимог змушені враховувати потреби різних користувачів фінансової звітності. 
Фінансова звітність, представлена відповідно до МСФЗ, складається з використанням єдиних 
концептуальних принципів, які передбачають єдині критерії оцінки, а також розкриття достовірної та повної 
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інформації. Концептуальні принципи спрямовані на отримання прозорої картини економічних показників, 
що характеризують господарські операції та їх результати [7]. 

МСФЗ ефективним чином забезпечують міжнародну гармонізацію шляхом усунення відмінностей у 
стандартах з бухгалтерського обліку, порядок складання та подання фінансової звітності. Таким чином, 
забезпечується однаковість і порівнянність інформації про господарську діяльність, що сприяє розумінню і 
довірі з боку потенційних користувачів у процесі оцінки ризику. Крім того, використання МСФЗ дозволяє 
інвесторам, функціонуючим на найбільших ринках капіталу, отримувати фінансову інформацію саме на тій 
«мові», яка є для них найбільш прийнятною та звичною [4, c. 25]. 

В умовах, коли українські інвестори або не володіють достатніми засобами, або воліють інші 
напрями інвестування, основним джерелом капіталу стають міжнародні ринки. Доступ до міжнародних 
фінансових ринків крім власне інвестицій одночасно дає господарюючим суб'єктам додаткові переваги: 

- доступ до кваліфікованої спільноти інвесторів, які можуть оцінити підприємство вище, ніж на 
місцевому ринку; 

- підвищення престижу організації в результаті виходу на міжнародний рівень; 
- доступ до додаткового капіталу. 
Інвестиційні фонди, національні та міжнародні біржі та інші фінансові інститути сприяли 

перетворенню фондового ринку в складний і різнобічний механізм, реакція якого на несподівану 
інформацію може бути дуже швидкою і вкрай несприятливою. Тому все частіше учасники фондового ринку 
закликають відійти від короткострокових фінансових показників і перейти до стратегічної інформації, що 
дозволяє оцінити перспективи компанії. 

Поява підприємств з іноземними інвестиціями в різних сферах економічної діяльності, починаючи з 
реального виробництва і закінчуючи банківськими організаціями, також прискорило впровадження МСФЗ в 
Україні. 

Материнські компанії пред'являють досить розширені вимоги до достовірності і надійності 
фінансової звітності своїх зарубіжних підрозділів. З урахуванням українських економічних умов, основною 
характеристикою яких є нестабільність, такі вимоги стають ще більш жорсткими. Для отримання необхідної 
інформації материнським компаніям недостатньо трансформації української звітності у звітність за МСФЗ. 
Тому створюються спеціальні департаменти, які займаються паралельним веденням бухгалтерського обліку 
і складанням фінансової звітності. Розуміння завдань звітності в таких компаніях кардинально відрізняється 
від традиційного українського підходу, орієнтованого на інтереси контролюючих органів. В ході складання 
звітів скликаються воєдино фінансове планування, бюджетування, фінансовий та управлінський аналіз з 
орієнтацією на стратегічну складову. 

МСФЗ поєднують в собі чітку економічну логіку та узагальнення сучасної світової практики. Дана 
система володіє такими характеристиками, які дозволяють трактувати її як основу для прийняття 
стратегічних рішень. 

Абсолютним пріоритетом при складанні фінансової звітності є забезпечення користувачів 
інформацією для прийняття рішень. Будь-яка фінансова звітність надає деякі дані у вартісному вираженні. 
Однак для розуміння кваліфікованим користувачем реального стану господарюючого суб'єкта та побудови 
прогнозів таких цифр недостатньо. 

Для проведення результативного аналізу необхідно забезпечити порівнянність інформації, надати 
базу для порівняння. МСФЗ за рахунок послідовного застосування облікових принципів дають можливість 
оцінки діяльності та змін положення господарюючого суб'єкта в часі. МСФЗ дозволяють користувачам 
аналізувати наслідки прийняття рішень і певною мірою робити обґрунтовані прогнози на майбутні періоди. 

Іншим найважливішим аспектом аналітичності в МСФЗ є можливість зіставлення фінансової 
інформації різних господарюючих суб'єктів, що і являє основний інтерес для інвестора. Однаковість і 
універсальність дозволяють оцінювати кожен з господарюючих суб'єктів як елемент економічної системи 
(як національного, так і міжнародного рівня) [8]. 

Організація, яка підготувала фінансову звітність, зацікавлена в наданні максимально інформативних 
показників, комплексний аналіз яких дає можливість з достатньою точністю визначити перспективи 
вкладення капіталу і реалізацію інших цілей, що цікавлять користувачів. МСФЗ спрямовані на отримання і 
розкриття таких показників [9]. 

Звітність включає в себе не тільки таблиці даних, але й описи фактів, істотних для користувачів цієї 
звітності [3].  

Формуванню якісних показників сприяє також концептуальний принцип відображення інформації 
не стільки з формальних критеріїв, скільки з реального економічного змісту. Застосування цього положення 
в практиці МСФЗ значно підвищує якість фінансових показників. 

МСФЗ спрямовані на вираження найобережніших оцінок господарської діяльності організації. 
Такий підхід надає фінансовій інформації додаткову цінність, оскільки не дозволяє формувати у 
користувачів завищених очікувань щодо господарюючого суб'єкта. 

Наслідком застосування концепції консерватизму є принцип резервування. Фактично резерви 
дозволяють заздалегідь інформувати користувачів про майбутні витрати і зобов'язання.  

Наслідком того, що МСФЗ носять узагальнений і рекомендаційний характер, є їх орієнтованість на 
професійне судження [6].  
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Розгляд МСФЗ в якості бази формування показників для стратегічного аналізу передбачає повне і 
комплексне застосування всієї системи для максимального використання закладених у ній переваг. У 
даному контексті є доцільним розглянути процес формування звітності відповідно до МСФЗ. 

Трансформація звітності має сенс у разі виникнення необхідності оперативного формування 
показників за відсутності відповідного підрозділу. Така ситуація зазвичай має місце в перші роки переходу 
господарюючого суб'єкта до складання звітності за МСФЗ. Відповідно, компанія не володіє можливістю 
провести перерахунок всіх минулих операцій і змушена робити досить грубі коригування вже сформованих 
даних. У такому випадку до уваги необхідно прийняти максимум доступної інформації при дотриманні 
принципу раціональності. В умовах, коли трансформація є для компанії єдиною альтернативою, більш 
продуманим рішенням буде звернення в аудиторську компанію, особливо за відсутності відповідного 
досвіду у власних співробітників. Аудиторськими компаніями розроблені власні методики, причому скоріше 
не перекладки, а збору необхідної і достатньої інформації для виключення втрати звітністю придатності для 
прийняття рішень зацікавленими користувачами. В умовах обмеженості часу аудитори здатні максимально 
використовувати інформаційні ресурси клієнта, зосереджуючись на суттєвих аспектах фінансової 
інформації. Звичайно, успіх даного процесу залежить також від готовності до співпраці господарюючого 
суб'єкта. 

Проте оптимальним варіантом є початкова орієнтація облікової інформації на МСФЗ. Як було 
сказано вище, міжнародні стандарти спираються на професійне судження. У такій ситуації співробітники 
компанії, спочатку краще обізнані про особливості вироблених господарських операцій, здатні прийняти 
оптимальне рішення про їх інтерпретації у фінансовій звітності. 

Найважливішим аргументом на користь даного методу є орієнтація МСФЗ на наступний 
довгостроковий аналіз і характеристику якісних аспектів господарської діяльності. Створення власної 
системи обліку, споконвічно орієнтованої на прийняття стратегічних рішень (як менеджментом, так і 
зовнішніми користувачами) дозволяє господарюючому суб'єкту значно підвищити рівень інформаційної 
прозорості та удосконалити корпоративне управління. 

Облікова інформація, що оприлюднюється у фінансовій звітності підприємств, є засобом впливу на 
інвестиційні та позикові рішення її користувачів. Оскільки у фінансовій звітності оприлюднюється стан і 
результати діяльності підприємства, то в залежності від їх динаміки змінюється інвестиційна та позикова 
політика користувачів такої інформації. Внаслідок цього наявні у підприємств інвестиційні та позикові 
ресурси вкладаються в ті підприємства, оприлюднені результати яких у фінансовій звітності відповідають 
встановленому рівню ризику та доходності інвесторів і позичальників. Відповідно, система бухгалтерського 
обліку, як засіб генерування фінансової звітності, виступає інструментом, що визначає рішення інвесторів і 
позичальників, таким чином перерозподіляючи наявні на фінансовому ринку інвестиційні та позикові 
ресурси [1]. 

Традиційна практика інформування інвесторів через обмежений набір фінансових показників, які 
подаються в річних звітах, недостатня для планування бізнесу та оцінки тенденцій у розвитку компаній. 
Навіть наявна інформація вимагає відповідним чином структурованих розкриттів і пояснень; крім того, 
існує шахрайство та спотворення звітів. Підтвердженням вищесказаного стала криза корпоративної звітності 
в США і банкрутство низки найбільших компаній. 

Бухгалтерський облік на підприємстві слід розглядати як інструмент сприяння розробці та 
впровадженню ділової стратегії, а корпоративну звітність – як інструмент оцінки ефективності цієї стратегії 
та її збереження / зміни. Корпоративні звіти повинні бути пов'язані з управлінським обліком, на основі якого 
приймаються менеджерські рішення. Якісні фінансові звіти акцентують увагу на тих факторах, які є 
критичними для успіху прийнятої стратегії. Облік як такої не є самоціллю, а служить засобом для 
досягнення успіху в бізнесі. 

Висновки з проведеного дослідження.   
1. Недостатність і непорівнянність інформації, що приводиться в звітності, яка складається за 

національними стандартами окремих країн, обумовлені як якісними недоліками самих стандартів, так і 
розбіжностями під впливом соціально-економічних і правових чинників. Крім того, держави при 
встановленні специфічних вимог змушені враховувати потреби різних користувачів фінансової звітності. 

2. Фінансова звітність, представлена відповідно до МСФЗ, складається з використанням єдиних 
концептуальних принципів, які передбачають єдині критерії оцінки, а також розкриття достовірної та повної 
інформації. 

3. Для проведення результативного аналізу необхідно забезпечити порівнянність інформації, надати 
базу для порівняння. МСФЗ за рахунок послідовного застосування облікових принципів дають можливість 
оцінки діяльність та зміну положення господарюючого суб'єкта в часі. МСФЗ дозволяють користувачам 
аналізувати наслідки прийняття рішень і певною мірою робити обґрунтовані прогнози на майбутні періоди. 

4. Звітність включає в себе не тільки таблиці даних, але й описи фактів, істотних для користувачів 
цієї звітності. МСФЗ пред'являють великі вимоги до подання інформації. Кожен стандарт закінчується 
перерахуванням обов'язкових розкриттів по певних об'єктах фінансового обліку, причому перелік розкриттів 
постійно збільшується відповідно до зростання потреб в економічній інформації. 

5. Наслідком застосування концепції консерватизму є принцип резервування. Отже, надання 
інформації про резерви дає можливість оцінювати компетентність і професіоналізм менеджменту компанії. 
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6. Наслідком того, що МСФЗ носять узагальнений і рекомендаційний характер, є їх орієнтованість 
на професійне судження. 

7. Бухгалтерський облік на підприємстві слід розглядати як інструмент сприяння розробці та 
впровадженню ділової стратегії, а корпоративну звітність - як інструмент оцінки ефективності цієї стратегії 
та її збереження / зміни. Корпоративні звіти повинні бути пов'язані з управлінським обліком, на основі якого 
приймаються менеджерські рішення. Якісні фінансові звіти акцентують увагу на тих факторах, які є 
критичними для успіху прийнятої стратегії. Облік як такої не є самоціллю, а служить засобом для 
досягнення успіху в бізнесі. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
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ДАВЛЄТБАЄВА НАЗГУЛЬ 
Карагандинський державний технічний  університет, Республіка Казахстан 

 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
У статті розглянуто сучасні проблеми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств 

харчової  промисловості  України.  Проаналізовано  основні  вектори  інвестиційного  розвитку  галузі.  Розглянуто 
чинники  інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості та запропоновано шляхи активізації  
інвестиційних  потоків  в    інноваційні  проекти  та  вивід  продуктів  харчування  на  якісно  новий 
конкурентоспроможний рівень.  

Ключові  слова:  інвестиції,  інвестиційні  потоки,  харчова  промисловість,  продуктові  інновації, 
технологічні інновації, інноваційні проекти. 
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INVESTMENT PROVIDING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES  
OF FOOD INDUSTRY IN GLOBAL AND REGIONAL COMPETITION 

 
Abstract. The article aims to research current trends and vectors of investment and innovation of the food industry and develop a 

mechanism  to  attract  investment  flows  in  product  and  technology  innovation  projects.  The  article  deals  with  contemporary  issues  of 
investment support innovation of the food industry in Ukraine. Analyzed the basic vectors of the investment industry. Factors of investment 
attractiveness  of  the  food  industry and  suggests ways  to accelerate  investment  flows  into  innovative projects and  food output  to a new 
competitive level. 

The development of food industry in Ukraine is impossible without modern conditions create a favourable investment climate and 
public  support  innovations  in  the  field by  improving  the  regulatory  framework and  tax,  customs,  credit and depreciation benefits  to  the 
participants  of  the  innovation  process;  introduction  of  innovative  training  system  development  and  integration  of  science and  industry; 
encourage the development of venture capital investment, lending, leasing and insurance risk of high technology projects; financial support 
and  incentives  for  enterprises  that  implement  innovative  projects.  Investment  and  innovation  of  the  food  industry  it  is  advisable  to 
concentrate on modernization of production, development of conceptual solutions and ideas for implementing new technologies that meet 
the  latest  worldwide  achievements,  the  use  of  waste  and  resourcesaving  technologies,  upgrade  material  and  technological  base  of 
enterprises, innovative projects in the field of management and marketing. 

Key words: investments, investment flows, food industry, product innovations, technological innovation, innovative projects. 
 
Постановка проблеми. Однією із найбільш інвестиційно-привабливих галузей української 

промисловості є харчова, оскільки їй притаманна широка сировинна база,  місткий внутрішній ринок збуту, 
низька еластичність попиту на продовольчу продукцію та відповідно низька залежність від кон'юнктурних 
змін на зовнішніх ринках. Проте функціонування харчових підприємств відбувається в умовах жорсткої 
конкуренції, слабкої державної підтримки вітчизняних товаровиробників, недосконалого законодавчо-
правового середовища в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності. На сьогодні, одним із найактуальніших 
питань розвитку підприємств харчової промисловості є створення сприятливого інвестиційного клімату, що 
дасть поштовх до інноваційного розвитку галузі та її модернізації, шляхом активізації інвестиційної діяльності. 
В свою чергу, капітальні вкладення в передові продуктові та технологічні інноваційні проекти забезпечать 
високий рівень  конкурентоспроможність продуктів харчування на вітчизняних та міжнародних ринках за 
рахунок підвищення їх якісних характеристик. Це доводить теоретичну значимість та практичну необхідність 
наукових досліджень сучасної проблематики розвитку галузі та пошуку дієвих інструментів та механізмів 
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості присвячені праці багатьох 
науковців, зокрема Руденко В.В. [1] Демчука Н. І. [2], Харківського Д.Ф. [3], Коткової Н. С. [4], Хлистун О. 
[5], Непочатенко В.О. [6], Лисенко О. А. [7] та інших. Зокрема, проаналізовано проблематику та розкрито 
основні чинники техніко-технологічного оновлення та модернізації галузі, досліджено світові тенденції 
інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості та європейські вектори розвитку галузі в 
контексті приєднання України до СОТ. Проте реалізація інноваційної моделі розвитку підприємств харчової 
промисловості потребує розробки дієвих механізмів та інструментів активізації інвестиційних потоків в 
галузь. Виходячи з цього метою статті є дослідження сучасних тенденцій та векторів інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та пошук шляхів активізації інвестиційних 
потоків в продуктові та технологічні інноваційні проекти з метою модернізації галузі та вивід продуктів 
харчування на якісно новий конкурентоспроможний рівень. 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  115

Виклад основного матеріалу дослідження. Харчова промисловість завжди була і залишається 
стратегічно важливою та пріоритетною галуззю для України, здатною задовольнити не лише потреби 
внутрішнього ринку, але й забезпечити країні провідне місце серед країн – лідерів по виробництву харчової 
продукції. В умовах глобальної та регіональної конкуренції на продовольчих ринках виробники 
зіштовхуються з необхідністю диверсифікації асортиментного портфелю, складові якого здатні конкурувати 
зі світовими лідерами.  Проте, успіх у конкурентній боротьбі можливий за рахунок розробки та реалізації 
ефективного інтеграційного механізму, який передбачає трансферт інвестиційних ресурсів в новітні 
інноваційні продукти та технології виробництва з метою виробництва високоякісних продовольчих товарів, 
які відповідають міжнародним стандартам. Доступність харчової продукції та їх висока якість впливають на 
рівень продовольчої безпеки країни та є індикатором соціальної стабільності. 

Розвиток інноваційної діяльності в харчовій промисловості, в значній мірі, залежить від її 
фінансового забезпечення. На сьогодні власні кошти підприємств є основним джерелом фінансування 
інноваційного розвитку. Динаміка інвестицій в харчову промисловість України за 2010-2013 роки 
представлена у таблиці 1, аналізуючи дані якої, простежується позитивна тенденція до активізації 
інвестиційних процесів в галузі. Найпривабливішими сферами для інвестування є виробництво харчових 
продуктів, напоїв,  молочної продукції та м’ясних продуктів. 

 
Таблиця 1 

Інвестиції в харчову промисловість України за 2010-2013 роки [складено автором за даними 9] 
Капітальні інвестиції, тис.грн 

Вид діяльності 
2010 2011 2012 1013 

Виробництво харчової продукції 7906784 11151071 13225730 11640178 
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 762457 814393 1339328 1146771 
Виробництво рибної продукції 46506 62965 67608 36646 
Виробництво молочної продукції 893855 1218743 1102310 1249228 
Виробництво продуктів борошномельно-
круп’яної промисловості 

234440 381624 407726 529147 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 436704 389349 402334 769541 
Виробництво напитків 1912875 2264502 2505333 2634676 
Виробництво тютюнових виробів 390173 993331 493101 1000441 

 
За останніх п’ять років обсяги іноземних інвестицій в харчову промисловість України зросли майже 

вдвічі. У 2014 році на розвиток галузі залучено майже 3 млрд. доларів США іноземних інвестицій, що 
складає 18,4% від обсягу прямих іноземних інвестицій у промисловість країни та майже 6% загального 
обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції у харчову промисловість, млрд дол. США [розроблено автором за даними 8] 
 
Загальний обсяг іноземних інвестицій в харчову промисловість України за 2014 рік склав 2732,4 

млн. дол. США. На виробництво м'яса та м'ясних продуктів припало 35,5 млн. дол. США (1,3%), на 
перероблення та консервування фруктів і овочів – 232,6 млн. дол. США (4,9%), на виробництво олії та 
тваринних жирів – 419,1 млн. дол. США (15,3%), на виробництво молочних продуктів – 140,5 млн. дол. 
США (5,1%), на виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості, крохмалів – 82,2 млн. 
дол. США (3%), на виробництво хліба, хлібобулочних та борошняних виробів – 53,3 млн. дол. США (2%), 
на виробництво інших харчових продуктів (цукор, кондитерські вироби тощо) – 602,9 млн. дол. США 
(22,1%), на виробництво готових кормів для тварин – 24,5 млн. дол. США (0,9%), на виробництво напоїв  –  
1 110,2 млн. дол. США (40,6%), на виробництво тютюнових виробів – 129,1 млн. дол. США (4,7%). 
Структура прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість відображена на рис.2. 
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Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість за 2014 рік [розроблено автором за даними 8] 

 
Починаючи з 2012 року харчова промисловість вийшла на перше місце за обсягами реалізованої 

промислової продукції серед всіх галузей промисловості України. В 2012 році було реалізовано продукції на 
суму 254,5 млрд грн., що склало 18,2% в загальному обсязі. В 2013 році обсяги реалізованої продукції галузі 
склали 261,8 млрд грн. або 19,3% від загального обсягу в Україні. В 2014 році реалізовано продукції на суму 
254,5 млрд грн., що складає 21,5% в загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні. 

Проведений аналіз динаміки основних показників розвитку харчової промисловості показав, що 
поряд із позитивними тенденціями розвитку галузі, зокрема, ростом обсягів виробництва, закріплення 
конкурентних позицій вітчизняної продукції на внутрішніх ринках та розширення зовнішнього товарообігу, 
також мають місце і негативні тенденції, які виявляються у скороченні виробництва окремих видів 
продукції, погіршення фінансових показників та структури експорту. Основними причинами негативних 
тенденцій є: недостатність фінансових засобів підприємств, що стримує процеси  модернізації та 
реконструкції необоротних активів та впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу, 
недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази у сфері підтримки інвестиційно-інноваційного 
розвитку галузі, зниження споживчого попиту. 

Модернізація промисловості України та перехід на інноваційну модель розвитку вимагає 
докорінного перегляду внутрішньоорганізаційних підходів до управління інвестиційною діяльністю та 
впровадження ефективного механізму формування інвестиційної привабливості підприємств харчової сфери 
з метою фінансового забезпечення галузевих інвестиційних проектів, що сприятимуть досягненню 
стабільного росту і розвитку підприємств в довгостроковій перспективі та зміцненню конкурентних позицій 
харчової продукції на регіональних та міжнародних ринках. Тому, важливим завданням підприємств 
харчової промисловості є розробка та впровадження ефективного механізму формування та управління 
інвестиційною привабливістю з метою залучення інвестиційних потоків в  інноваційні проекти та вивід 
продуктів харчування на якісно новий конкурентоспроможний рівень. Основні чинники інвестиційної 
привабливості підприємств харчової промисловості відображені на рис. 3. 

Нині в Україні, все ж таки, вдосконалюється законодавча база щодо покращення інноваційного 
клімату. Податкові пільги, які надаються технопаркам, дозволяють частково вирішувати проблему 
інноваційного розвитку підприємств. Проте, дії органів влади та суб'єктів господарювання щодо виконання 
законів і нормативних актів не завжди сприяють ефективному розвитку галузі. Останні тенденції свідчать 
про те, що більшість галузевих науково-дослідних інститутів істотно скоротили свою діяльність, внаслідок 
чого в галузі утворився значний розрив між потребою в оновленні асортименту виготовленої 
підприємствами харчової продукції та реальною пропозицією її нових інноваційних видів. Практично 
припинилася підтримка інноваційної діяльності в харчовій промисловості з боку державного і місцевих 
бюджетів, а також позабюджетних фондів [11]. 

Ускладнюють роботу галузі і ряд наступних чинників: техніко-технологічне оснащення сучасних 
підприємств повністю не забезпечує впровадження безвідходних технологічних процесів і не дозволяє 
виробляти високоякісну конкурентоспроможну продукцію з вітчизняної сільськогосподарської сировини; в 
галузі експлуатується значна кількість морально застарілого, малопродуктивної, фізично зношеного 
обладнання. Недостатні темпи оновлення основних виробничих фондів призвели до того, що питома вага 
зношеного обладнання, яке знаходиться в експлуатації більше 20 років, по підрахунками фахівців, становить 
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в цілому по переробній промисловості більше 35-40%. Продуктивність праці на підприємствах, які 
переробляють сільськогосподарську сировину, в 1,5-2,0 рази нижча, ніж на аналогічних підприємствах 
розвинених країн; значною проблемою в більшості областей залишається дефіцит холодильних ємностей, 
сховищ для сировини і готової продукції. Недостатнє технічне оснащення призводить до того, що нові 
технології глибокої комплексної переробки, які дозволяють раціональніше використовувати вихідну 
сільськогосподарську сировину, на багатьох підприємствах не можуть бути реалізовані. Внаслідок цього 
вихід харчової продукції з 1 т сировини в Україні на 15-25% менше, ніж у розвинених країнах [12]. 

 

Інвестиційний потенціал 
території 

Регіональна інвестиційна 
політика в сфері залучення 

інвестицій 

Фінансово-економічна 
діяльність підприємства 

- Ризики інвестування у проекти, що знаходяться на 
території; 
- Розміщення транспортних вузлів, стан 
інфраструктурного, банківського та наукового 
потенціалу; 
- Конкурентні переваги інвестиційних об’єктів, що 
знаходяться на території. 

- Юридичні гарантії бізнесу;
- Можливості регіонального бюджету щодо підтримки 
розвитку окремих галузей економіки; 
- Пільгове оподаткування; 

- Ефективність;
- Конкурентоспроможність; 
- Рівень конкурентоспроможності харчової продукції; 
- Компетентність керівництва; 
- Соціальна політика; 
- Стан корпоративної культури; 
- Адаптивність та гнучкість до мікро- та макрозмін; 
- Особливості взаємодії підприємства з зовнішнім 
середовищем. 

 
Рис.3. Чинники інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості [розроблено автором] 

 
Підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості та зміцнення її експортного 

потенціалу можливо лише шляхом інноваційного розвитку. Необхідна модернізація і технічне 
переозброєння виробництва, впровадження сучасних технологій і систем управління якістю, введення у 
виробництво нових видів продукції. Також, до основних завдань, які необхідно реалізувати з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості слід віднести: 

- створення сприятливого інвестиційного клімату для проведення технічного переозброєння, 
реконструкції та нового будівництва підприємств на основі інноваційних технологій і ресурсозберігаючого 
обладнання, з дотриманням екологічних норм; 

- виробництво сільськогосподарського сировини з високими якісними характеристиками з 
урахуванням регіональних особливостей розміщення виробничої бази агропромислового виробництва; 

- створення сучасної інфраструктури для зниження витрат при зберіганні, транспортуванні та 
логістиці харчової продукції; 

- проведення розумної протекціоністської політики з метою захисту вітчизняного продовольчого 
ринку від імпортозаміщення; 

- розробка системи індикативного планування в галузі харчової промисловості на основі 
державних та регіональних цільових програм розвитку промисловості; 

- проведення заходів стимулювання внутрішнього попиту на вітчизняні продукти харчування; 
- збільшення інвестицій у виробництво конкурентоспроможної продукції для продовження 

терміну зберігання і поліпшення якості продукції; 
- розробка заходів щодо зниження витрат на виробництво і збут продукції; 
- розширення асортименту і формування збалансованого портфелю брендів і своєчасне 

виведення на ринок нових продуктів; 
- оптимальне ціноутворення і цінові пропозиції для різних категорій споживачів; 
- удосконалення системи дистрибуції, розвиток власної торговельної мережі, інвестиції в 

рекламу, просування бренду; 
- впровадження інноваційних технологій та енергетичних проектів; 
- орієнтація на диверсифікацію ринків з урахуванням потреб внутрішнього і зовнішнього ринків, 

розширення ринків збуту, в тому числі за рахунок експорту; 
- створення і розвиток власної сировинної бази; 
- формування і розвиток інтегрованих об'єднань (вертикальна і горизонтальна інтеграція) [10]. 

Висновки 
Таким чином, розвиток харчової промисловості України в сучасних умовах неможливий без 
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формування сприятливого інвестиційного клімату та державної підтримки нововведень в галузі шляхом 
вдосконалення нормативно-правової бази та надання податкових, митних, кредитних та амортизаційних 
пільг учасникам інноваційного процесу; впровадження інноваційної системи підготовки фахівців та 
розвитку інтеграції науки та виробництва; стимулювання розвитку венчурного інвестування, кредитування, 
лізингу та страхування ризиків наукомістких проектів; надання фінансової підтримки і стимулювання 
підприємств, що реалізують інноваційні проекти. Інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств харчової 
промисловості доцільно спрямувати на модернізацію виробництва,  розробку концептуальних рішень та ідей 
щодо впровадження новітніх технологій, які відповідають останнім світовим досягненням, використання 
безвідходних та ресурсозберігаючих технологій, оновлення матеріально-технологічної бази підприємств, 
впровадження інноваційних проектів у сфері управління, маркетингу та збуту.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТИЧНИХ НАПРЯМІВ 

РОЗВИТКУ В МЕЖАХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних підходів до визначення терміну «інновація». Відображено 

стан  розвитку  інноваційних  процесів  в  українській  економіці.  Запропоновано формування  понятійного  апарату, 
пов’язаного  з  особливоcтями  розвитку  інноваційного  туризму,  зокрема  таких  термінів,  як  інноваційний 
туристичний напрям, інноваційний туристичний продукт, інноваційна туристична дестинація. 

Ключові  слова:  інновація,  інноваційний  напрям,  інноваційний  туристичний  напрям,  інноваційний 
туристичний продукт, інноваційна туристична дестинація. 
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THEORETICAL BASIS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT COURSES WITHIN TOURISM DESTINATIONS 
 
Abstract  The goal of the article is to build conceptual terms associated with development features of innovative tourism. This 

article  is devoted  to  investigation  the  theoretical approaches  to  the definition of  "innovation". The  status of  innovation  in  the Ukrainian 
economy is displayed. A formation of conceptual apparatus associated with the development of innovative tourism, including terms such as 
innovative  tourism course,  innovative  tourism product,  innovative  tourism destination. Defined  that  innovative  tourism course  is a  socio
economic  phenomenon  in  developing  and  implementing  innovative  tourism  product  that  is  a  combination  of  new  or  improved  tourism 
services and products within an  innovative  tourism destination. Also  tourism destination  is a  socioeconomic area which  is attractive  for 
tourists thanks to the unique and specific recreational resources and infrastructure, which is created and implemented innovative tourism 
product. 

Keywords:  innovation,  innovative  course,  innovative  tourism  course,  innovative  tourism  products,  destinations,  innovative 
tourism destination. 

 
Вступ 

В сучасних умовах роль інновацій значно зросла. Це пов'язане з тим, що в ринковій економіці 
інновації являють собою зброю у конкурентній боротьбі, тому що інновація веде до зниження собівартості й 
можливого зниження цін, до зростання прибутку, до створення нових потреб, до припливу грошей, до 
відкриття й захоплення нових ринків, у тому числі й зовнішніх. 

Основна частина 
Термін і поняття "інновації", як нової економічної категорії, ввів австрійський учений Йозеф 

Шумпетер [1] уперше розглянув питання впливу інновацій на розвиток і дав визначення інноваційного 
процесу. Термін "інновація" Й. Шумпетер став використовувати в 30-і роки ХХ-го століття. При цьому під 
інновацією він мав на увазі зміну з метою впровадження й використання нових видів споживчих товарів, 
нових виробничих, транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості. Згідно з Й. 
Шумпетером, інновація є головним джерелом прибутку, а він є результатом впровадження новацій: без 
розвитку немає прибутку, без прибутку немає розвитку. 

Західні дослідники (Б. Санто, В. Д. Хартман, Б. Твісс, Г. Перлакі, Е. Менсфілд, Р. Фостер, Й. 
Шумпетер, П. Друкер та ін.) трактують категорії інноватики залежно від об'єкта та предмета свого 
дослідження. Наприклад, Ф. Ніксон уважає, що інновація — це сукупність виробничих, технічних і 
комерційних заходів, які ведуть до появи на ринку нових та вдосконалених промислових процесів і 
обладнання [2]. 

Б. Санто вважає, що інновація — це загальний техніко-економічний процес, у ході якого завдяки 
впровадженню ідей та відкриттів створюють досконаліші за якісними характеристиками товари, технології, 
що приносять прибуток [3]. 

На думку відомого американського вченого в галузі управління наукою й технікою Б. Твісса, 
нововведення — процес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту. «Це єдиний у своєму роді 
процес, — пише Б. Твісс, — що об'єднує науку, техніку, економіку й управління. Він полягає в одержанні 
новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, 
виробництво, обмін, споживання» [4]. Німецький спеціаліст Ф. Хаберланд переконаний, що «нововведення 
охоплює науково-технічні, технологічні, економічні й організаційні зміни, які виникають у процесі 
відтворення. Його основними характеристиками є: якісна новизна виробів, способів виробництва і 
технологій у порівнянні з попередніми, темпи реалізації, динаміка циклу нововведень, економічна 
ефективність, соціальні наслідки» [5].   

З метою підтримки розвитку економіки України інноваційним шляхом у 2002 р. Верховна Рада 
України прийняла Закон "Про інноваційну діяльність" [6], який визначає правові, економічні, організаційні 
принципи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні й установлює форми стимулювання 
державою інноваційних процесів. 

Вказаний Закон (ст.1) дає чітке визначення таких термінів, що використовуються в інноваційній 
діяльності. 

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) удосконалені конкурентоздатні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
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іншого характеру, які істотно поліпшують структуру і якість виробництва й (або) соціальної сфери. 
Проте інноваційні процеси в українській економіці не набули вагомих масштабів, кількість 

підприємств, що впроваджують інновації, зменшується з кожним роком і становить зараз 12–14 %, що 
менше в 3–4 рази, ніж в інноваційно розвинутих економіках. Найбільш інформативну оцінку стану 
інноваційного розвитку України в розрізі ключових факторів, що його визначають, отримано на основі 
використання індикаторів Європейського інноваційного табло, які включають п’ять груп індикаторів: 
«рушійні сили інновацій», «створення нових знань», «інновації та підприємництво», «індикатори 
застосування інновацій», «інтелектуальна власність». Для об’єктивної оцінки стану інноваційного розвитку 
України важливе значення має визначення її відносної позиції в рамках країн ЄС за допомогою 
Європейського інноваційного індексу, Європейського інноваційного табло (ЄІТ). 

За ЄІТ Україна знаходиться в останній за рівнем інноваційності четвертій групі — «країни, що 
рухаються навздогін» зі значенням індексу 0,23. Цю групу складають Угорщина — 0,24, Росія — 0,23, 
Україна — 0,23, Латвія — 0,22, Польща — 0,21, Хорватія, Греція — 0,20, Болгарія — 0,19, Румунія — 0,16, 
Турція — 0,08. У порівнянні з іншими країнами ЄС відставання України становить від «країн-лідерів» — 
приблизно у 3 рази (Швеція — 0,68), від «країн-послідовників» — 2 рази (Великобританія — 0,48), від країн 
«помірні інноватори» — 1,6 разу (Норвегія — 0,35). Рангування країн на основі цього комплексного 
індикатора інноваційного розвитку має цінність в тому плані, що цей показник визначає, наскільки 
економічне зростання країни базується на інноваціях. При чому інновації в термінах ЄІТ розуміються в 
більш широкому контексті, ніж просто технологічні нововведення. Окрім досліджень, розробок, технологій, 
вони включають показники технологічних дифузій, показники поширення нових знань і ступінь 
використання інформаційних технологій. Зростаюча залежність національної економіки від зовнішніх 
факторів, в тому числі негативних, обмеженість і висока вартість енергетичних ресурсів, необхідність більш 
раціонального використання сировинної бази і робочої сили мають служити стимулом для використання 
інновацій задля підвищення потенціалу віддачі від наявних в країні та імпортованих з-за її меж ресурсів, 
переходу вітчизняної національної економіки до стандартів економічно безпечного виробництва і 
споживання з метою забезпечення сталого економічного розвитку в цілому. Ключовим питанням 
стратегічної інноваційної політики є визначення тих напрямків інноваційного розвитку економіки, з яких 
Україна здатна отримати рівень доданої вартості не нижчий (а можливо вищий), ніж той, що має місце в 
масштабах глобальної економіки [7]. 

Слід відзначити що, незважаючи на значне накопичення емпіричних знань та теоретичних 
концепцій, на сьогодні відсутнє узагальнююче теоретичне визначення терміну інноваційний напрям. Так, на 
основі попередніх визначень терміну «інновація» пропонується наступне тлумачення даного поняття: 
Інноваційний напрям –  це шлях (вектор) розвитку певної дії, явища чи процесу, що приводить до якісно 
нових змін та до отримання економічного ефекту.  

В сучасних умовах, в процесі кооперації та конкуренції в туристичній сфері повсякчас виникають 
нові туристичні продукти, що конверсують традиційний туризм в інноваційний. Розподіл туристичної 
діяльності на традиційний та інноваційний зумовлює необхідність формування понятійного апарату, 
пов’язаного з особливоcтями розвитку інноваційного туризму. Так, інноваційний туристичний напрям може 
трактуватись як соціально-економічне явище щодо формування та реалізації інноваційного туристичного 
продукту, що являє собою сукупність нових чи вдосконалених туристичних послуг та товарів, в межах 
інноваційної туристичної дестинації. Для того, щоб дати визначення даній категорії, потрібно спочатку 
розглянути різні підходи до терміну «дестинація». Так, Європейська Комісія визначила дестинацію як 
"територію, яка окремо ідентифікується і підтримується для туристів як місце відвідування й у межах якої 
туристичний продукт виробляється одним чи декількома закладами або організаціями" [8, с.120]. Сучасний 
Оксфордський туристичний словник за редакцією С. Медліка трактує це поняття, як країни, регіони, міста 
та інші території, які приваблюють туристів, є головними місцями локалізації туристичної діяльності, 
потоків туристів та їх витрат; місця максимальної концентрації визначних туристичних пам’яток, засобів 
розміщення, харчування, розваг, інших послуг та економічного, соціального і фізичного впливу туризму [9]. 
Всесвітня туристична організація запропонувала таке визначення: "дестинація – це фізичний простір, в 
якому відвідувач проводить не менше однієї доби. Він включає туристичні продукти, такі як послуги та 
атракції, а також туристичні ресурси в межах однієї доби подорожування. Цей простір має фізичні й 
адміністративні кордони, які визначають форму його управління, імідж і репутацію, що впливають на його 
конкурентоспроможність на туристичному ринку" [10, с.5]. Отже, однією з суттєвіших ознак, що 
характеризує дестинацію, є туристичний попит, відповідно це дає можливість розглядати її як товар, що має 
свою споживчу вартість і виступає в якості об’єкта ринкових відносин. Як справедливо узагальнює Т. І. 
Ткаченко [11], з геопросторового погляду туристична дестинація постає як територіальна таксономічна 
одиниця, з економічної та маркетингової – як комерційна одиниця, з управлінської – як об’єкт управління. 
Утім треба зауважити, що початково туристична дестинація постає саме як географічна одиниця, як 
територія (площева ознака), маршрут (лінійна) або приурочений до певної місцевості об’єкт (точкова), що є 
місцем туристичного інтересу (“туристичним напрямом”), решта характеристик слід вважати 
“надбудовними”, що поступово розкривають суть туристичної дестинації у ході еволюційного розвитку. 
Проте слід визнати, що туристичною дестинацією будь-який географічний об’єкт стає лише в тому разі, 
коли його соціально-економічне життя в більшій мірі забезпечується за рахунок розвитку туризму. Саме в 
цьому полягає її принципова відміна від території зі значним туристичним потенціалом, багатими 
туристичними ресурсами та розвинутою інфраструктурою.  

Будь-яка дестинація є системою засобів і служб, діяльність яких спрямована на задоволення потреб 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  121

споживачів (туристів). Здебільшого, вважають вчені з Датської академії туризму О. Йоргенсен, К. Купер, Д. 
Флетчер та їхні однодумці [12, с. 109], ця система являє собою сукупність компонентів, що можуть бути 
охарактеризовані як «чотири А».  

атракції (attractions) – об’єкти дозвілля та розваг, пам’ятки;  
доступність (access) – місцевий транспорт і транспортні комунікації;  
зручності (amenities) – інфраструктура туризму (засоби розміщення, заклади ресторанного 

господарства, торгівлі тощо);  
посередники та допоміжні служби (ancillary services) – маркетингові організації дестинацій, 

менеджмент організацій, бюро подорожей та екскурсій.  
Повертаючись до визначення поняття «інноваційна туристична дестинація» (ІТД), на основі вище 

сказаного, можемо зробити висновок, що ІТД – це соціо-економічна територія, яка є привабливою для 
туристів завдяки наявності унікальних або специфічних туристсько-рекреаційних ресурсів та відповідної 
інфраструктури, на якій створюється та реалізується інноваційний туристичний продукт. Саме туристична 
дестинація виступає ключовим компонентом системи туризму, оскільки її формують функціонально 
пов’язані елементи (туристичні ресурси, туристична та загальна інфраструктура території, трудовий 
потенціал та органи управління), що розташовані на певній території, мають інформаційно-комунікаційні 
структури для забезпечення виконання стратегії й тактики формування та реалізації туристичного продукту, 
спрямованих на ефективну економічну, соціальну та екологічну діяльність у ній. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА СПРЯМОВАНІСТЬ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ: ДОСВІД ЯПОНІЇ 
 
З’ясовано  місце  Японії  в  екологічному та  інноваційному  рейтингах.  Розглянуто  елементи  екологічного 

менеджменту,  що  дозволяють  реалізувати  соціальноекологічну  та  ресурсозберігаючу  спрямованість 
інноваційного  розвитку,  здійснення  екологоорієнтованого  та  природоохоронного  управління  виробничою 
діяльністю. Сформульовано  рекомендації щодо його застосування в умовах України. 

Ключові  слова:  екологоорієнтоване  управління,  ресурсозбереження,  екологічна  політика,  екологічний  
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SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ORIENTATION OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT: JAPAN'S EXPERIENCE 

 
Abstract  Japan's place in the ecological and innovative ratings is provided. Innovation activities and environmental management 

subsystem  Japanese  companies  and  corporations  such  as  “Mitsubishi  Tanabe  Pharma  Corporation”,  “Seiko  Epson  Corporation”,  “The 
Sumitomo Warehouse Co., Ltd." and other are analyzed. Elements of environmental management, allowing to realize socioecological and 
resourceorientation of  innovative development, are  considered.  Japanese  companies approaches  to  environmental policy,  environmental 
management  structure,  organization  of  environmental  education  and  training,  environmental  risk  assessment,  compliance  with 
environmental standards, losses for damage to the environment, open environmental reporting, environmental communications, corporate 
social  responsibility  for  environmental  impact  and  resource  are  illustrated  in  the  examples.  Recommendations  for  use  of  Japanese 
management practices are formulated in terms of Ukraine. 

Keywords:  ecologicallyoriented  management,  resource  conservation,  environmental  policy,  environmental  management, 
innovation management. 

 
Постановка задачі. Сьогодні інноваційний розвиток національного господарства, що не завдає 

шкоди суспільству, навколишньому середовищу, є одним з нагальних та пріоритетних завдань, що стоять 
перед Україною. Управління інноваційною діяльністю підприємств, засноване на прогресивних 
ресурсозберігаючих, природоохоронних орієнтирах, цінностях збереження навколишнього середовища, є 
одним з основ такого ефективного розвитку. Склалася об’єктивно-необхідна потреба у переході до нової 
ідеології менеджменту як комплексно-цільової системи управління, що передбачає підпорядкування всіх 
управлінських процесів пріоритетним цілям розвитку бізнесу з урахуванням обмеженості ресурсів та впливу 
на зовнішнє середовище, врахування в управлінні екологічної складової. 

Аналіз досліджень та публікацій. З погіршенням еколого-економічної ситуації в Україні 
проблематика екологоорієнтованного управління, інноваційного розвитку підприємств з урахуванням 
екологічної складової стає все більш актуальною і відповідно предметом наукових досліджень. Вагомий 
внесок у розвиток науково-теоретичних підходів з цієї проблеми внесли такі дослідники, як Т. В. Бондар [1], 
Т. В. Касьяненко [2], Р. Я. Кіндрат [3], В. М. Кислий [1], Т. В. Кузнєцова [4], В. П. Оліферчук [5], О. В. 
Прокопенко [6–8], Л. Г. Сіпайло [4], В. Ю. Школа [8] та інші.  

Виділення невирішених частин. Не зменшуючи вклад авторів у вивчення проблем екологізації 
управління інноваційним розвитком промисловості, треба відмітити недостатню вивченість досвіду Японії в 
цьому напрямку. Японія – країна, яка активно займається інноваційною діяльністю, інвестує в розвиток 
НДДКР. Поряд з інтенсивним промисловим розвитком, який базується на принципах ресурсозбереження, в 
Японії проводиться активна політика захисту навколишнього середовища. Інтерес до японських методів 
управління зумовлений тим, що вже тривалий час в управлінській діяльності японці вдало поєднують 
використання соціально-економічних інструментів задля інноваційного зростання компаній з 
ресурсозберігаючими та природоохоронними обмеженнями. Підтвердженням необхідності дослідження 
японського досвіду є вислів С. С. Бондаренка [9], який вказує, що «останніми роками в багатьох країнах 
світу активно вивчається японська система управління підприємством, бо швидкий та успішний розвиток 
економіки цієї країни дозволив їй посісти лідируюче положення у світі». А. В. Губа [10] додає, що 
японський менеджмент показав таку високу ефективність, що останніми десятиліттями не тільки вивів 
Японію до лідерів світового економічного розвитку, але й підтвердив, що в ХХІ столітті країна Сонця, що 
сходить, становить серйозну конкуренцію США в боротьбі за економічну першість.  

Формулювання цілей. Метою статті є огляд на основі методів теоретичного аналізу соціально-
екологічної та ресурсозберігаючої складової управлінської діяльності менеджерів японських компаній задля 
її використання в управлінні інноваційним розвитком українських промислових підприємств.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Японська система управління постійно 
удосконалюється та демонструє гнучкий і раціональний механізм, який почав своє формування ще в 
післявоєнний період. Менеджмент в Японії тісно пов'язаний з історичним минулим і культурою цієї країни 
[9]. Екологічна історія Японії та її сучасна політика відображують баланс між економічним, екологічним та 
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інноваційним ресурсозберігаючим розвитком, охороною навколишнього середовища. При значному 
промисловому розвитку, наслідком якого є негативний вплив на навколишнє середовище та всебічне 
зменшення наявних ресурсів, Японія завдяки ефективній політиці природо та ресурсозбереження, 
посиленню екологічного спрямування соціальної відповідальності залишається однією з країн-лідерів з 
мінімізації негативного промислового впливу на навколишнє середовище. За індексом екологічної 
ефективності – комбінованим показником, що вимірює досягнення країни з точки зору стану екології та 
управління природними ресурсами, в 2014 р. Японія посіла 26 місце в порівнянні з 95 позицією України 
[11]. У рейтингу країн світу за рівнем витрат на НДДКР, складеного інститутом статистики ООН, Японія в 
2012 р. посіла 5 місце з рівнем витрат 3,36% від ВВП, що значно більше ніж в інших країнах, включаючи 
США, де витати на НДДКР еквівалентні 2,9 % від ВВП, та Україну, де витрати на НДДКР еквівалентні 0,86 
% від ВВП  [12]. Керівництво японських компаній висловлює впевненість у тому, що активна інноваційна 
діяльність не тільки допомагає виживати їм в сучасних умовах, але і зайняти лідируючі позиції в 
подальшому.  

У зв’язку з суттєвим зниженням меж цінової конкуренції та зменшенням конкурентних переваг за 
рахунок низької ціни на ринках розвинутих країн постулатом інноваційного розвитку промислових 
підприємств стає підвищення рівня соціально-екологічної відповідальності бізнесу, якості екологічного 
менеджменту. Як констатує Т. О. Примак [13, с. 572], майже 80% японців занепокоєні станом 
навколишнього середовища. Три чверті японців вважають боротьбу із забрудненням навколишнього 
середовища найважливішим завданням світових виробників. Крім того, відмітними рисами японського 
характеру є економність і заощадливість [10, с. 70]. Завдяки всебічному розвитку екологічного мислення, воно 
стає невід’ємною складовою менталітету і японських управлінців теж. Більшість японських менеджерів 
вважають, що екологічна політика та ресурсозбереження є невід'ємною частиною бізнес-стратегії компанії.  

Багато фахівців з менеджменту визнають, що основні інструменти японської системи управління 
можуть бути з успіхом використані в практиці виробничих організацій інших країн. Про це свідчить 
діяльність японських компаній за кордоном, а також досвід ряду західних компаній, що використали окремі 
елементи японської системи управління. Практично всі компанії Південно-Східної Азії, які прагнуть 
збільшити експорт готової продукції до Західної Європи і США, у зв’язку із жорстким природоохоронним 
регулюванням вимушені вести раціональну екологічну політику [9; 14, с.7].  

При здійсненні інноваційної діяльності менеджери японських підприємств враховують сучасні 
вимоги та обмеження суспільства з охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, раціонального 
природокористування. В управління при цьому вбудовується підсистема екологічного менеджменту та 
менеджмент підприємства набуває певних елементів, використання яких дозволяє реалізувати політику 
соціально-екологічної та природоохоронної спрямованості інноваційного розвитку. Результати аналізу 
інноваційної діяльності, підсистеми екологічного менеджменту японських компаній і корпорацій 
«Мицубиши Танабе Фарма Корпорейшн» («Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation»), «Сейко Епсон 
Корпорейшн» («Seiko Epson Corporation»), «Сумитомо Варехаус» («The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.») та 
інших дозволили виділити елементи, притаманні екологоорієнотованному управлінню. Їх огляд наведено 
нижче. 

1. Формування японськими компаніями екологічної політики. Екологічна політика встановлює 
принципи та напрями діяльності підприємства в рамках екологоорієнтованого управління з урахуванням 
характеристик впливу на навколишнє середовище, ресурсозбереження і призначена для забезпечення 
прийняття тактичних рішень керівництвом, розуміння та сприйняття змін персоналом [15]. 

Наприклад, екологічна політика «Сумитомо Варехаус» [16] спрямована на збереження глобального 
навколишнього середовища. Компанія вважає обов'язковим постійно і безперервно застосовувати заходи, 
які допоможуть зробити внесок у збереження навколишнього середовища, що знизить навантаження на 
довкілля від діяльності. Основними принципами екологічної політики та екологоспрямованого управління 
інноваційним розвитком цієї компанії є такі:  

1) дотримуватися усіма групами компанії законів і постанов, пов'язаних з охороною навколишнього 
середовища;  

2) сприяти підприємницькій діяльності, що стосується охорони навколишнього середовища, а саме:  
- прагнути до поліпшення обладнання, керувати його обслуговуванням, стимулювати 

встановлення енергоефективного обладнання;  
- використовувати системи екологічної оцінки і прагнути до підвищення ефективності споживання 

енергії. 
- прагнути купувати та використовувати екологічно маркіровані продукти; 
- прагнути до відповідної утилізації відходів, а також обмежити споживання матеріалів, що 

дають відходи; 
3) створити екологічну систему, встановлювати екологічні цілі, періодично їх переглядати, щоб 

сприяти ресурсозбереженню та здійсненню природозахисних заходів, безперервно вдосконалюватися;  
4) поширювати цю політику у всій групі, проводити екологічне навчання для підвищення 

інформованості всіх співробітників про екологічні проблеми, заохочувати участь співробітників у 
природоохоронній діяльності; 

5) оголосити цю політику для широкого розголосу. 
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Подібними до згаданих є напрямки екологічної політики, екологічні принципи і японської групи 
«Мицубиши Танабе Фарма Корпорейшн» [17] (далі – «Мицубиши»). Так, принципами у сфері екологічної 
безпеки цієї корпорації проголошені такі: 

1) оцінювати вплив на навколишнє середовище всіх корпоративних підрозділів компанії, як у 
Японії, так і за кордоном;  

2) постійно прагнути до зменшення навантаження на довкілля; 
3) встановлювати чіткі цілі з екологічної безпеки діяльності, зберігати і удосконалювати ефективні 

системи для досягнення таких цілей; 
4) віддавати пріоритет цілям безпеки та запобігання нещасних випадків для всіх працівників 

компанії; 
5) дотримуватися законів і правил, пов'язаних з екологічною безпекою;  
6) діяти у відповідності з внутрішніми більш жорсткими стандартами порівняно з передбаченими 

зовнішніми законами і правилами;  
7) проводити добре сплановану освіту і підготовку кадрів для підвищення екологічної освіченості 

кожного працівника; 
8) бути активними в розкритті інформації, що відноситься до екологічної безпеки та поглиблювати 

зв'язки з громадськістю;  
9) брати участь у місцевих програмах з охорони довкілля, активно співпрацювати з організаторами 

таких програм, вести розробку заходів з підготовки до аварій, катастроф і т.п. для мінімізації їх впливу на 
довкілля;  

10) застосовувати ці принципи у всіх дочірніх компаніях групи як в Японії, так і за кордоном. 
Реалізація екологічної політики японськими компаніями відбувається завдяки встановленню та 

досягненню чітких екологічних цілей, які є складової системи цілей з екологічної безпеки діяльності, 
збереження навколишнього середовища та вдосконалення систем екологічного менеджменту для досягнення 
таких цілей. Так, група «Мицубиши» [17] позиціонує енергозбереження та запобігання глобальному 
потеплінню як найвищий пріоритет екологічних цілей. Крім того, компанія прагне захистити природне 
середовище, підвищити екологічну безпеку, обмежити викиди парникових газів, які є наслідком діяльності її 
заводів, науково-дослідних установ, баз і офісів. Інша корпорація «Сейко Епсон Корпорейшн» [18] (далі – 
«Сейко») окрім встановлення цілей захисту навколишнього середовища, конкретизує їх термін: екологічні 
цілі цієї корпорації розробляються як на коротку перспективу – до року (наприклад, план на 2009 р. – 
«Навколишнє середовище»), так і на більш тривалий термін. У квітні 2010 р. керівництвом було розроблено 
середньостроковий екологічний п'ятирічний план розвитку до 2015 р. («SE15 Epson» – середньострокова 
екологічна політика навколишнього середовища), в якому викладено цілі та прагнення компанії до 2015 р. 
Ці цілі є віхами на 2015 р. і основою для реалізації довгострокової екологічної політики «Далеке 
корпоративне бачення 2050 р.», яка розроблена керівництвом корпорації. 
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Рис. 1. Фрагмент системи управління корпорацією «Сейко Епсон Корпорейшн», націленої на сприяння екологозахисній 

діяльності [18] 
 
2. Введення в організаційну структуру компаній підрозділів, що відповідають за довкілля, екологічну 
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безпеку та ресурсозбереження. Так, наприклад, в групі «Мицубиши» створено департамент навколишнього 
середовища та безпеки праці на чолі з президентом та генеральним директором [17]. Комітет екологічної 
безпеки є консультативним для цього департаменту. Він планує і здійснює діяльність у відповідь на питання, 
пов'язані з екологічною безпекою цієї корпорації. Інша корпорація «Сейко» впорядкувала власну організаційну 
структуру відповідно до створеної на підприємстві системи екологічного менеджменту. Організаційна 
структура системи екологічного менеджменту цієї корпорації наведена на рис. 1. 

3. Запровадження японськими компаніями проектування для навколишнього середовища, створення 
систем екологічного менеджменту та проведення сертифікації на відповідність вимогам стандартів 
екологічного менеджменту. Всі види продукції та послуг впливають на навколишнє середовище протягом 
усього життєвого циклу, починаючи від видобутку сировини, включаючи виробництво, упаковку, 
використання і закінчуючи розміщенням відходів або організацією рециклингу (повторного використання). 
Система екологічного менеджменту спрямована на запобігання негативного впливу на стан навколишнього 
природного середовища, на проведення заходів щодо забезпечення та підвищення екологічної безпеки 
діяльності [19, с. 103]. Все більше число японських компаній включають екологічні аспекти, пов'язані з 
продукцією, до списку значимих, до таких, що вимагають серйозної уваги. Це цілком логічно, оскільки 
ринкова позиція фірми, її репутація в повсякденній свідомості в першу чергу асоціюються з її продукцією 
[15, с. 215-216]. Японія посідає лідируючу позицію з кількості організацій, що пройшли сертифікацію на 
відповідність вимогам стандартів екологічного менеджменту ISO 14001. Основний наголос у цих державних 
стандартах, які умовно поділяються на три основні групи (принципи створення і використання систем 
екологічного менеджменту; інструменти екологічного контролю та оцінки; стандарти, орієнтовані на 
продукцію), робиться на безпеку і здоров'я людей [20]. Впровадження екологічних стандартів ISO 14001 
«Екологічний менеджмент» та технічного звіту ISO / TR 14062:2002 «Інтеграція екологічних аспектів у 
процес проектування і розробки продукції» дозволило японськім корпораціям враховувати екологічні 
аспекти протягом стадій процесу проектування та розроблення продукції, включаючи: планування, 
концептуальне проектування, детальне (робоче) проектування, розробку і тестування прототипу, просування 
на ринок, і, нарешті, перегляд продукції. Проектування для навколишнього середовища спрямовано на 
вдосконалення властивостей продукції і послуг з позиції охорони навколишнього середовища - 
«екологічності». 

4. Екологічна освіта та навчання персоналу. Невід'ємною частиною управління персоналом в 
японських компаніях стає його навчання природозахисній та ресурсозберігаючій діяльності. Так, «Сейко» 
[18] прагне до того, щоб її співробітники не забували про навколишнє середовище під час роботи і вважає, 
що працівникам необхідно знати, як їх поведінка як на роботі, так і вдома, впливає на навколишнє 
середовище. З цією метою ця компанія забезпечує екологічну освіту працівників і дітей працівників, 
зокрема обізнаність стандартам ISO 14001, екологічним інноваційним технологіям, співіснуванню з 
природою тощо та сприяє правильному розумінню ними екологічних практик (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Зовнішні програми екологічної освіти, що організовані «Сейко Епсон Корпорейшн» [18] 
Регіон Освітня програма 

Японія 
«Діти і стандарти ІСО 14000» (ISO Kid’s 14000) 
«Міжнародна програма навчання керівників природоохоронним заходам» (International 
Environment Leaders Training Program) 

Китай 
Природоохоронні заходи для збереження наступних поколінь (Epson Green Next-Generation 
Environmental) 
Природоохоронні освітні проекти (Protection Education Project) 

Тайвань Програма зелених талантів (Green Talent Program) 
Німеччина Розуміння енергетичних проектів (Understanding Energy Project) 

 
З 2002 р. «Сейко» співпрацює з японською неурядовою Міжнародною організацією мистецтва і 

технології «АрТеч» (International Art and Technology Cooperation Organization) за програмою «Діти і 
стандарти ІСО 14000» (ISO Kid's 14000) – програмою підтримки екологічної освіти для дітей, яка була 
розроблена цією організацією. Метою програми є пробудити в дітях інтерес до збереження планети Земля і 
її багатств для майбутніх поколінь, навчити їх використовувати екологічні практики вдома, підвищити 
рівень екологічної свідомості в межах їх власних сімей і стати громадянином світу [18]. Зародившись в 
надрах японської сімейної традиції, програма «Діти і стандарти ІСО 14000» знайшла підтримку в рішеннях 
Всесвітнього самміту ООН зі сталого розвитку. В Японії з початку дії програми, її, в першу чергу, підтримав 
муніципалітет Токіо, оскільки йшлося про економію електроенергії, води, про екологічну обстановку в 
місті. І головне – її підтримала бізнес-спільнота, включаючи такі великі компанії, як «Сейко», «Ксерокс», 
«Джал», «Сони» й ряд інших. Крім того, ці компанії стали спонсорами проекту, з їх середовища були 
виділені перші інструктори. На думку Така Каваба, президента «АрТеч», екологічна освіта дітей та молоді є 
сьогодні одним з ключових питань у вирішенні глобальних екологічних проблем і досягненні сталого 
розвитку [21]. 

«Сейко» також сприяє поширенню природоохоронної діяльності, розповсюджуючи свої знання та 
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досвід стороннім організаціям. У жовтні 2011 р. її тайванський підрозділ провів програму обміну досвідом 
роботи «Програма зелених талантів», спрямовану на розвиток «зелених талантів», яка надала студентам і 
аспірантам можливість дізнатися про корпоративну соціальну відповідальність та захист навколишнього 
середовища. Дванадцять студентів, що брали участь в програмі в Тайвані, були запрошені до Японії, де вони 
отримали додаткове екологічне навчання завдяки дискусіям і відвідуванню переробних підприємств. В 
компанії вважають, що студенти також повинні мати позитивний вплив на суспільство, кажучи про захист 
навколишнього середовища [18]. 

5. Оцінка виникнення операційних ризиків діяльності, у тому числі екологічних, виконання вимог 
екологічних стандартів і покриття збитків навколишньому середовищі. Під ризиками мається на увазі 
події, які можуть виникнути та істотно вплинути на фінансовий стан або діяльність компанії. Виділення 
таких ризиків є визнанням того факту, що такі події можуть відбутися. Так, «Мицубиши» при оцінці 
операційних ризиків виділяє ризики, пов’язані з екологічною безпекою [17]. Компанія визнає, що у разі 
небезпеки і серйозної шкоди навколишньому середовищу, які викликані хімічними речовинами, що 
використовуються в операційній діяльності, вона можливо матиме витрати, необхідні для екологічного 
поліпшення, зіткнеться зі зниженням довіри суспільства, нестиме відповідальність за виплату компенсацій 
тощо. Якщо один або декілька з цих ризиків виникнуть, фінансове становище або інші результати компанії 
можуть істотно погіршитися. Визнання можливості таких ризиків підштовхує компанію працювати над 
запобіганням їх виникнення та здійсненням контрзаходів у разі їх виникнення.  

В «Сейко» [18] також визнають, що будь-яке забруднення навколишнього середовища внаслідок 
виробничої діяльності може мати серйозний ризик впливу на мешканців навколишніх регіонів або країни. 
Тому компанія постійно прагне знизити екологічні ризики. В межах усіх підрозділів компанії проводиться 
спостереження за виконанням стандартів забруднення і виявлено, що всі співробітники добре знайомі з 
ідеями та законами управління екологічними ризиками. Виробництво кожного пристрою здійснюється 
«Сейко» відповідно до стандартів ISO 14001, що допомагає компанії зменшити екологічні скарги та 
виникнення екологічних інцидентів. Крім того, проведення внутрішнього екологічного аудиту у японських 
та закордонних філіях дозволило компанії значно зменшити ризики виникнення екологічних проблем.    

Витрати, пов'язані з виникненням екологічних ризиків, виконанням вимог екологічних стандартів і 
покриттям збитків навколишньому середовищу, можуть покриватися за рахунок екологічного страхування. 
Як вказує М. Ф. Авєркіна [22], в Японії передбачено такі види екологічного страхування, як страхування 
відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, страхування у сфері переробки промислових відходів, 
страхування переробників утилізованих електроприладів. Але, треба зауважити, що Японія належить до 
країн з недостатньо розвиненим ринком екологічного страхування. 

6. Відкрита екологічна звітність та взаємодія із зацікавленими сторонами. Екологічне 
інформування та комунікації. Як вказують Хідеакі Озава і Хіроясу Кінно [23, с.158], в Японії в даний час 
компанії не зобов'язані повідомляти громадськості про екологічні показники своєї діяльності. Незважаючи 
на це, у великих компаніях з'явилася тенденція підготовки екологічних звітів та їх розповсюдження 
громадськості для того, щоб показати турботу підприємства про довкілля. Міністерством охорони 
навколишнього середовища Японії розроблені керівні принципи для екологічних звітів і рекомендований 
перелік питань, які мають в них викладатися. У звіті рекомендується висвітлювати: основні питання 
(наприклад, опис бізнесу компанії), управлінську політику в збереженні навколишнього середовища, 
управління навколишнім середовищем (наприклад, системи екологічного менеджменту, наукові 
дослідження та розробки в галузі екологоорієнтованого дизайну продуктів і послуг, а також громадський 
інтерес до впливу на навколишнє середовище), заходи щодо зниження впливу на нього. Таку екологічну 
інформацію підприємства можуть розкрити: в бізнес-звітах, які готуються відповідно до Закону про 
компанії в кінці кожного фінансового року, і в звітах про цінні папери, які готуються відповідно до Закону 
про фінансові інструменти і біржі і його вимог постійного розкриття корпоративної інформації емітентами 
цінних паперів на біржі [23, с.158-159]. Поява відкритої екологічної звітності є поштовхом до вдосконалення 
не тільки підходів з оцінки результативності підприємств (спочатку екологічної, а потім економічної та 
соціальної), але й порівняння за вибраними критеріями з іншими компаніями та зростання уваги 
зацікавлених сторін до результатів. Наприклад, «Сейко» для отримання довіри зацікавлених осіб активно 
взаємодіє з навколишнім середовищем, спілкується з громадськістю, має двосторонній зв'язок, повідомляє 
інформацію про різні екологічні події та вважає, що думки та ідеї цих осіб відобразяться в майбутньому у 
природоохоронній та ресурсозберігаючій діяльності й продукції компанії.  

7. Корпоративна соціальна відповідальність за вплив на навколишнє середовище та 
ресурсозбереження, її введення в правила ділової поведінки. Сьогодні японські підприємства активно 
наголошують на корпоративній соціальній відповідальності за вплив на навколишнє середовище та 
ресурсозбереження, оскільки її заходи допомагають підвищити імідж підприємства, залучити більше 
покупців та переконати останніх в позитивному впливі підприємства. Така відповідальність стає правилом 
ділової поведінки компанії. Так, одним з правил ділової поведінки з охорони навколишнього середовища в 
японській транспортній компанії «Сумитомо Варехаус» є таке: «Добровільно і активно зменшувати 
кількість відходів, переробляти відходи і працювати заради захисту навколишнього середовища»  [16]. 
Корпорація «Мицубиши» ввела до правил ділової поведінки корпоративну соціальну відповідальність за 
вплив на навколишнє середовище та позиціонує зміну клімату й глобальне потепління як пріоритетні 
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екологічні проблеми і активно просуває політику здійснення екологічних заходів для їх вирішення. 
Протягом 2008–2014 рр. було втілено низьку заходів, які сприяли енергозбереженню та мінімізації впливу 
діяльності компанії на довкілля (табл. 2). Все це свідчить про фактичну корпоративну соціальну 
відповідальність компанії за вплив на навколишнє середовище. 

 
Таблиця 2 

Заходи з енергозбереження та зменшення впливу на навколишнє середовище, втілені 
фармацевтичною корпорацією «Мицубиши Танабе Фарма Корпорейшн» протягом 2008–2014 рр., як 

елемент її корпоративної соціальної відповідальності 

Рік Характеристика заходу 
Результат впливу заходу на 
навколишнє середовище, 

ресурсозбереження 
1 2 3 

Використання обладнання інверторного типу, 
впровадження обладнання з високим к.к.д., переоцінка 
частоти вентиляції і переривчастого режиму роботи 
холодильного устаткування і живильних насосів.  

Енергозбереження: збільшення к.к.д. 
використання енергії на заводах та у 
науково-дослідних центрах. 

2008 

Проведення кампаній «Прохолодний бізнес» та «Теплий 
бізнес». 

Скорочення викидів CO2, збереження 
електроенергії у офісних будівлях. 

Заохочення співробітників вести екологічно чисту 
діяльність не тільки на робочому місці, але і вдома, в т. 
ч. шляхом використання побутових екологічних книг 
обліку. 

Запобігання глобальному потеплінню. 

2009 
Підготовка до повномасштабного виконання з 2010 р. 
Закону про раціоналізацію використання енергії 
(збереження енергії) шляхом всебічного управління 
енергією через управління вуглецевими групами  

Енергозбереження. 

Створення системи екологічного менеджменту безпеки 
на чолі з президентом, в основу якої покладено всебічне 
управління енергією  

Сприяння охороні та захисту довкілля, 
енерго- та ресурсозбереженню, безпеці 
людей у всіх аспектах діяльності. 

Реалізація добровільного плану дій з енергозбереження 
і обмеження викидів парникових газів, пов'язаних з 
підприємницькою діяльністю не тільки на заводах, в 
лабораторіях, розподільчих центрах, а і в 
адміністративних офісах компанії.  

Енергозбереження, обмеження викидів 
парникових газів. 

Впровадження енергетичного менеджменту у зв’язку з 
його обов’язковістю відповідно до норм Закону про 
раціоналізацію використання енергії (збереження 
енергії). Введення посади керівника з управління 
енергією. 

Енергозбереження. 
2010 

Реалізація ініціатив екологічно чистого водіння шляхом 
використання електричних транспортних засобів. 
Зменшення використання транспортних засобів.  

Зменшення заторів на дорогах, 
скорочення викидів CO2 

Введення посад співробітників з контролю та 
планування в енергетичному менеджменті. 
Встановлення заохочень при енергозбереженні. 
Максимізація економії енергії після великого 
землетрусу у Східній Японії. Проведення корпоративної 
енергозберігаючої кампанії. 

Обмеження викидів парникових газів 
та викидів в атмосферу, пов'язаних з 
діяльністю Групи, зменшення відходів. 
Енергозбереження. 

Оформлення офісів відділень Групи у м. Йокогама в 
екологічному дизайні відповідно до системи CASBEE. 
Використання комплексної оцінки екологічної 
ефективності будівництва з урахуванням різних 
перспектив. 

Енергозбереження, скорочення викидів 
забруднювачів повітря в атмосферу. 
Створення комплексної системи 
охорони навколишнього середовища  

2011 

Випуск звіту з корпоративної соціальної 
відповідальності (CSR), у тому числі англійською 
мовою, у якому подано інформацію про конкретні CSR-
ініціативи 

Сприяння охороні та захисту 
навколишнього середовища Землі, 
енерго- та ресурсозбереженню, 
забезпечення безпеки людей у всіх 
аспектах діяльності компанії. 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

Розкриття екологічної інформації, вживання соціально-
екологічних заходів, які сприятимуть екологічнім 
комунікаціям.  

Відстеження впливу на навколишнє 
середовище кожної складової 
діяльності. 
Зниження навантаження на 
навколишнє середовище. 

Активна участь у екологічно чистих видах діяльності, 
виконання середньострокового плану дій з 
навколишнього середовища (2011–2015 рр.). 
Планування скорочення викидів CO2 у 2015 р. більш 
ніж на 30% від рівня 2005 р. 

Зменшення викидів CO2 в 2012 р. на 
36,3% порівняно з 2005 р. 

Заходи зі скорочення відходів і викидів хімічних 
речовин  

Зменшення екологічних проблем від 
парникових газів 

Заходи з організації KAITEKI суспільства (комфортного 
суспільства)  

Зменшення екологічних проблем від 
парникових газів 

Заходи з економії електроенергії на всіх вітчизняних 
підприємствах компанії. Підвищення обізнаності 
співробітників щодо економії енергії на підприємствах 

Енергозбереження: скорочення в 2012 
р. обсягів спожитої електроенергії на 
20% в офісі м. Тода і на 27% в 
головних офісних приміщеннях м. 
Токіо  

Встановлення фотоелектричного енергетичного 
обладнання на даху заводу Kaваучі (м. Токусіма). 
Використання у будівлях фотоелектричної енергії для 
подовження годин сонячного світла. Використання 
світлодіодного освітлення. 
Реалізація екологічних ініціатив не тільки власниками 
будівель, а й орендаторами будівель у компанії. 

Енергозбереження. Ці заходи 
дозволили компанії отримати рейтинг 
S (відмінно) відповідно до 
Комплексної системи оцінки по 
створенню екологічної ефективності 
(CASBEE).  

Збільшення кількості екологічно чистих транспортних 
засобів, таких як електричні та гібридні, до 50% від 
загального обсягу автомобілів у бізнесі. Скорочення 
кількості транспортних засобів, що використовуються у 
торговельній діяльності. 

Скорочення викидів CO2  

2012 

Організація і участь у очищувальному марафоні м. 
Осака.   

Утилізація та переробка відходів. 

Розкриття компанією інформації про вплив заходів з 
НИОКР, виробництва, розповсюдження, використання 
та утилізації в прагненні бути компанією, якій 
довіряють громади.  

Сприяння охороні та захисту довкілля, 
енерго- та ресурсозбереженню, 
забезпечення безпеки людей у всіх 
аспектах діяльності компанії. 

• Збільшення числа гібридних транспортних засобів, 
якими користується персонал 

Енергозбереження. Пом'якшення 
наслідків глобального потепління 
(зменшення викидів CO2 в 2013 р. на 
40,43% порівняно з 2005 р.)  

Проведення 40 інспекцій на місцях збирання і 
транспортування та проміжних і кінцевих об'єктів 
розміщення відходів компанії. Правильне поводження з 
відходами та забезпечення належного поводження з 
боку підрядників, що сприятиме нульовому рівню 
викидів. Використання в м. Токіо для поливу доріг.  

Постійне скорочення відходів і виходу 
викидів, остаточне видалення відходів. 
Повторне використання і переробка 
ресурсів. 

Правильне управління хімічними речовинами та заходи 
з постійного зменшення їх потрапляння в довкілля 

Скорочення викидів хімічних речовин 
в навколишнє середовище. 

Підвищення якості екологічного менеджменту. 
Проведення курсів он-лайн екологічного навчання, 
практичних навчань законам та правилам поводження з 
відходами. Проведення  перевірок екологічної безпеки 
на 15 групах робочих місцях всередині й за межами 
Японії, у тому числі зовнішніми експертами. 
Проведення екологічного аудиту, пов'язаного із 
суворим дотриманням законів і нормативних актів. 
Сертифікація виробничих майданчиків компанії 
відповідно до норм ISO 14001. 

Енергозбереження. Підтримання 
нульового рівня екологічних 
катастроф. 

2013  
–  
2014 

Втілення ініціатив в галузі енергозбереження з 
урахуванням розміру і розташування робочих місць в 
компанії, у т.ч. науково-дослідних установ, 
розподільних центрів та офісів. 

Енергозбереження. 

*Розроблено на основі звітів про корпоративну соціальну відповідальність корпорації «Мицубиши Танабе Фарма 
Корпорейшн» [17] 
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Влітку 2005 р. Міністерство охорони навколишнього середовища Японії почало пропаганду 
кампанії «Прохолодний бізнес» (The cool biz campaign). Її метою стало зменшення витрат електроенергії за 
рахунок обмеження використання кондиціонування повітря. Для цього всім японським державним 
відомствам, діловим колам і широкій громадськості було запропоновано встановити в офісах і вдома 
кондиціонери повітря до позначки +28°C протягом усього періоду охолодження до вересня. Оскільки в 
японській культурі в ділових колах, на роботі є соціально прийнятим тільки діловий стандартний костюм 
бізнес-класу, то для заохочення працівників виконувати цю рекомендацію і зняти верхній, носити 
прохолодний і зручний для роботи одяг, багато керівників уряду під час інтерв’ю були без краватки і 
піджака. Вони вказували на те, що відчували, що наявність краватки не обов'язкова при зустрічі з колегами з 
приватного сектора. Це справило значного ефекту реклами кампанії «Прохолодний бізнес» [24; 25]. 

«Теплий бізнес» (The warm biz campaign) – ще одна з кампаній Японії на користь збереження 
електроенергії в холодну пору року. Міністерство охорони навколишнього середовища закликало 
встановлювати обігрівачі та кондиціонери повітря в будинках і на робочому місці на позначці не вище 
+20ºС і зігріватися «по-старому» з використанням теплої одежі та зігріваючих напоїв [26].  

Всебічний еклогозахисний та ресурсозберігаючий інноваційний розвиток торкнувся і японських 
будівель. Стрімкого розвитку як у домогосподарствах, так і на підприємствах набуло зелене будівництво, 
що надає можливість зменшити негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.  

Зелене будівництво (також відоме як стійке будівництво) відноситься до процесу, який протягом 
всього життєвого циклу будівництва: при проектуванні розміщення, будівництві, експлуатації, технічному 
обслуговуванні, ремонті та зносі – є екологічно орієнтованим і ресурсозберігаючим. Оцінку ефективності 
такого будівництва для навколишнього середовища здійснюють за допомогою комплексної системи 
CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) – інструменту для оцінки 
екологічних характеристик будівель і оцінки антропогенного середовища, розробленого японським 
інститутом по створенню навколишнього середовища та енергозбереженню (Institute for Building 
Environment and Energy Conservation). Ця система є основою системи управління зеленим будівництвом у 
Японії. Підприємства прагнуть отримати найвищій рейтинг за цією системою оцінки. 

Підштовхує до ресурсозберігаючої і екологоорієнтованої діяльності управлінців підприємств і 
концепція Кайтек, яка стає запорукою сталого розвитку та охорони навколишнього середовища в Японії. 
Японське слово «Кайтек» (KAITEKI – комфорт, зручність) позначає глобальну якість життя, яке стане 
можливим завдяки енергозберігаючим і екологічно чистим технологіям. Напрям Кайтек став одним з 
пріоритетних принципів управління для японських компаній. Втілює його в життя «Кайтек інститут» 
(KAITEKI Institute, Inc), який є глобальним інститутом досліджень, спрямованих на задоволення викликів 
21-го століття в галузі енергетики, навколишнього середовища та охорони здоров'я. Цей інститут пропонує 
рішення, засновані на результатах досліджень, нових технологічних платформ в рамках досліджень 
підприємств групи «Мицубиши Кемикал Холдингс» (Mitsubishi Chemical Holdings). Інститут допоможе 
зробити суспільство здоровим, більш зручним та багатшим за рахунок підтримки довгострокових R&D 
проектів і бізнес-стратегій для «Мицубиши Кемикал Холдингс» завдяки використанню глобальних науково-
інформаційних мереж [27]. 

Окрім названих, управління інноваційним розвитком включає й інші елементи, не охарактеризовані 
в даній роботі. Їх в компаніях використовують не окремо, а в якості елементів цілісної системи. 
Удосконалення принципів та інструментів екологічного менеджменту відбувається в Японії паралельно з 
розвитком природоохоронного законодавства. А оскільки цей процес нескінченний, бо законодавча 
екосфера як в Японії, так і в світі в цілому удосконалюється і розширюється, то нововведення в управлінні 
ресурсозбереженням і та екологоорієнтованому управлінні постійні. Тому якість екологоорієнтованого 
управління діяльністю в Японії досить висока. 

Японія є гарним прикладом енергоефективного, ресурсозберігаючого, екологоорієнтованого 
інноваційного розвитку, досвід якого необхідно запозичувати менеджерам компаній в Україні. Підґрунтям 
такого запозичення має стати співпраця українських менеджерів з менеджерами японських компаній. 
Розвиток міжнародного співробітництва японського та українського урядів у екологічній сфері всіляко 
цьому сприятиме. З кожним роком уряд Японії розширює спектр технічної допомоги Україні в сфері 
екології. Японська агенція міжнародного співробітництва «Джайка» активно цьому сприяє. Створення 
учбово-демонстраційних центрів, де бажаючих можуть навчити екологоорієнтованому управлінню, 
впровадженню енергоефективних програм, економити ресурси, здійснювати управління з орієнтиром на 
ресурсозбереження та захист навколишнього середовища, використовуючи досвід Японії, може стати 
рушійною силою підвищення якості інноваційних змін в українських компаніях.  

Висновки. Підсумовуючи вище наведене, відзначимо, що запозичення досліджених й решти 
елементів управління підприємствами однієї та їх використання менеджерами іншої країни можливо тільки 
за умови близькості менеджменту в кранах за змістом. Цінності та норми, які притаманні українському 
суспільству, дозволяють припустити, що використання японського досвіду для соціально-екологічного та 
ресурсозберігаючого спрямування управління інноваційним розвитком може стати ефективним в 
українських реаліях. Крім того, глобалізаційні процеси сприяють зближенню та стандартизації підходів до 
управління. Але не зважаючи на це, окремі елементи екологоорієнтованого управління, які використовують 
японські менеджери, не завжди можуть застосовуватися на українських підприємствах. Через певну 
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специфічність вони потребують виявлення умов їх адаптації та певної модифікації до українських умов. 
Двостороння японсько-українська співпраця цьому сприятиме. 

У якості напрямку подальшого дослідження можна порекомендувати вивчення тих елементів 
ресурсозберігаючого та соціально-екологічного управління, які не розглянуті в даній публікації, наприклад, 
вивчення досвіду Японії в екологічному обліку.  
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
В роботі проаналізовано стан інноваційної активності промислових підприємств України, а саме питома 

вага  реалізованої  інноваційної  продукції,  питома  вага  підприємств,  що  займалися  інноваційною  діяльністю, 
кількість впровадження нових технологічних процесів і освоєння виробництва нових видів виробів промисловими 
підприємствами,  джерела  фінансування  інноваційної  діяльності.  Розроблено  рекомендації  щодо  покращення 
інноваційної активності промислових підприємств. 

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, інноваційна діяльність.  
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THE ANALYSIS OF UKRAINE’S INDUSTRIAL ENTERPRISES’S INNOVATIVE ACTIVITY 

 
Abstract   The aim of the article  is the analysis of Ukraine’s  industrial enterprises’  innovative activity, determination of  factors 

that affect on innovation activity and development of measures on improvement of innovative activity in industrial enterprises. 
This  paper  analyzes  the  conditions  of  innovative  activity  of  industrial  enterprises  of  Ukraine,  namely  the  share  of  sales  of 

innovative products, the proportion of firms engaged in innovative activity, the amount of introduction of new technological processes and 
production of new products of  industrial enterprises, sources of  financing of  innovative activity. Recommendations  for  innovation activity 
improvement  of  industrial  enterprises  both  the  state  level  and  the  enterprise  level  are  developed. The  increase  of  innovative  activity  of 
industrial enterprises will increase the competitiveness of domestic products and of the state’s economic as a whole. 

Keywords: innovations, innovative activity, industrial enterprises. 
 
Вступ. Розвиток економіки країни напряму залежить від рівня та стану інноваційної активності її 

промислових підприємств, який, в свою чергу, пов’язаний з низкою чинників, серед яких основними є: 
рівень  підготовки наукових кадрів, рівень фінансування інноваційних проектів на підприємствах, 
використання венчурного капіталу та інших факторів. Інноваційна активність промислових підприємств є 
одним із можливих способів підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників та 
економіки країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями інноваційної активності промислових підприємств 
займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких можна виділити праці Федулова Л.І., Шовкун І.А. [1], 
(питання щодо формування стратегії соціально-економічного розвитку України на інноваційній основі), 
Романчик Т. В. [2] (дослідження інноваційної активності підприємств, визначення залежності 
конкурентоспроможності країни на світовому рівні від показників інноваційної активності), Амоші О.І. [3] 
(опрацьовано методологічні підходи до інноваційного оновлення техніко-технологічної бази промислового 
комплексу України, Вишневського В.П., Землянкіна А.І. [4] (вивчення тенденції інноваційного розвитку 
регіонів та шляхи активізації інноваційної діяльності в регіонах), Котлярчика Х.П. [5] (дослідження 
інноваційних процесів в Україні) та багато інших.  

Аналіз активності впровадження інновацій на промислових підприємствах України свідчить про 
тенденцію до її зниження, хоча в період з 2001 по 2007 рік вона мала динамічний характер, так питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості в 2001 році склала 6,8%, 2002 – 7%, 2003 – 5,6%, 
2007 – 6,7, а в 2013 році зменшилась до 3,3% (в Євросоюзі – 75%). Падіння даного показника з 2007 року в 
тому числі пов’язано з фінансово-економічною кризою в світі. Однак в багатьох країнах світу наслідки 
кризи спричинили поштовх до інноваційної активності підприємств, впроваджуючи процесні інновації, які є 
менш капіталомісткими і спрямовані на економію матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів. Однак, в 
Україні дані тенденції не були враховані, що спричинило падіння розвитку промислових підприємств, 
зниження конкурентоспроможності продукції, збільшення в експорті продукції первинної переробки, 
мінеральної сировини. 

За даними Державного комітету статистики питома вага підприємств, що впроваджували інновації в 
період з 2000 по 2005 рік зменшувалася і становила відповідно 14,8% і 8,2%, а з 2006 року почала зростати і 
в 2013 році склала 12,9% (рис. 1) [6]. Дане зростання відбулося за рахунок впровадження продуктових 
інновацій таких як виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу, поліграфічна діяльність, основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів хімічної та нафтохімічної промисловості, електронної та оптичної продукції, 
електричного устаткування.  

Інноваційна активність промислових підприємств характеризується також такими показниками, як 
впровадження нових технологічних процесів і освоєння виробництва нових видів виробів. В період з 2007 
по 2011 рік спостерігається зростання кількості впроваджуваних нових технологічних процесів з 1419 до 
2510 одиниць відповідно але в 2013 році падає до 1576. Щодо освоєння виробництва інноваційних видів 
продукції спостерігається тенденція до їх скорочення, так у 2013 році промисловими підприємствами 
України було освоєно виробництво 3138 видів нової продукції, що у сім разів менше показника 2002 р., коли 
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було створено 22847 видів інноваційної продукції (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Кількість підприємств, що впроваджували інновації, та її питома вага у загальній кількості промислових підприємств 

 

 
Рис. 2. Освоєння виробництва інноваційних видів продукції [6] 

 
У 2013 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1715 підприємств, або 16,8% 

обстежених промислових підприємств (у 2012 р. – 1758 підприємств, або 17,4%). Для порівняння у США, 
Японії, Німеччині й Франції частка інноваційних підприємств становить 70–80% від їх загальної кількості 
[7].  Серед регіонів більшою за середню в Україні частка інноваційно активних підприємств була в 
Запорізькій (28,8%), Миколаївській (24,9%), Херсонській (23,6%), Харківській (23,2), Івано-франківській 
(21,4%), Чернігівській (20,7%), Вінницькій (19,4), Кіровоградській (18,3), Хмельницькій (18,2) областях, а 
також у м. Києві (25,6%) [8]. 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти підприємств 
оскільки в держави бракує коштів для реалізації інноваційних проектів, а іноземні інвестори не мають 
бажання вкладати їх в економіку України. Частка власних коштів підприємств в реалізацію інноваційних 
проектів у 2013р. значно зросла і становила 72,9% загального обсягу витрат (табл. 1). Фінансову підтримку 
держави отримали 10 підприємств із держбюджету і 24 – з місцевих бюджетів, загальна частка отриманих 
коштів становила 1,9% загального обсягу фінансування інноваційної діяльності (у 2012р. – 2,2%). По 12 
підприємств отримали кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, частка яких становила 1,3% і 13,1% 
відповідно (у 2012 р. – 1,3% і 8,7%); 55 підприємств скористалося кредитними коштами, їхня частка значно 
скоротилася і склала 6,6% (2012 р – 21,0%) [6]. 

На технологічні інновації в 2013 році 1337 підприємств витратили 9,6 млрд грн (у 2012 р. – 1362 
підприємства і 11,5 млрд грн). Найбільше коштів серед видів економічної діяльності витрачено 
підприємствами машинобудування (37,5%), половину яких – підприємствами з виробництва 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів; підприємствами з 
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (17,8%), металургійного виробництва, 
виробництва готових металевих виробів (11,4%), видобувної промисловості і розроблення кар'єрів (7,8%). 

У 2013 р. частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення порівняно з 
2012 р. скоротилася з 70,1% до 58,0%, в той час як витрати на науково-дослідні розробки та інші витрати, в 
числі яких витрати на навчання та підготовку персоналу для розробки та запровадження нових або значно 
вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, 
пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій, зросли відповідно до 17,1% і 24,0%. Частка витрат на 
придбання інших зовнішніх знань (нових технологій) залишається досить низькою (0,9%) [6].  
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Таблиця 1 
Кількість промислових підприємств за джерелами фінансування інновацій 

2010 2012 2013 
 

Усього тис. грн. Усього тис. грн. Усього тис. грн. 
Кількість 

підприємств, що мали 
витрати на 
інноваційну 
діяльність 

1088 8045495,2 1758 11480562,8 1337 9562626,0 

у т.ч. за рахунок 
коштів 

      

власних 1043 4775235,7 1299 7335852,7 1288 6973435,8 
державного бюджету 23 87001,0 27 224256,1 10 24659,6 
місцевих бюджетів 17 5663,7 28 17591,6 24 157665,0 
позабюджетних 
фондів 

2 929,0 1 25,4 1 2171,0 

вітчизняних 
інвесторів 

12 31018,7 19 154461,5 12 123749,0 

іноземних інвесторів 11 2411395,6 15 994783,7 12 1253193,0 
кредитів 36 626107,6 67 2407795,2 55 630197,8 
інших джерел 8 108143,9 14 345796,6 11 397554,8 

 
З проведеного аналізу статистичних даних видно, що інноваційна активність промислових 

підприємств за останні роки суттєво зменшилась. Про це ще говорить середній коефіцієнт впровадження 
інновацій, який в України не перевищує 5 %. Даний показник показує відсоток прибутку підприємства, який 
виділяється на модернізацію та впровадження нових технологій і повинен становити більше 15%.  

Висновки. Таким чином проаналізувавши сучасну тенденцію з низькою інноваційною активністю 
підприємств України розроблено шляхи покращення інноваційної діяльності промислових підприємств, які 
полягають в наступному: 

1. Відпрацювання системи раціональної взаємодії малих венчурних підприємств з середніми та 
великими підприємствами, яка дає малим підприємствам доступ до фінансових ресурсів, можливість 
отримання консультацій з питань виробництва, фінансів, управління персоналом, що забезпечує швидкість 
прийняття рішень та гнучкість управління. Вдосконалення механізму державної підтримки венчурних 
підприємств шляхом зменшення ставки податку на прибуток. 

2. Налагодження державної підтримки промислових підприємств, які активно займаються 
інноваційною діяльністю шляхом застосування індексу інноваційної активності промислових підприємств, 
які беруть участь у інноваційних процесах. 

3. Вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює впровадження інновацій на промислових 
підприємствах. Збільшення виконавчої дисципліни міністерств і відомств, налагодження належного 
контролю за використанням фінансів на інноваційні проекти з боку органів виконавчої влади усіх рівнів. 

4. Надання пільгових кредитів, середньострокових кредитів зі зниженими кредитними ставками, 
субсидій, митних пільг суб’єктам наукової діяльності, які реалізують нову продукцію, нову техніку на 
ринку, за умови, що прибуток від діяльності буде реінвестовано в розвиток інноваційної інфраструктури. 

5. Страхування ризиків, які пов’язані з інноваційною діяльністю підприємств. 
6. Розвиток трансферу технологій, який передбачає передачу навичок, знань, технологій, методів 

виробництва, зразків виробництва між урядами та іншими установами, що робить технології доступними 
для широкого кола споживачів та забезпечує розвиток науково-технічного прогресу шляхом створення 
нових продуктів, процесів, матеріалів або послуг. 

7. Формування механізму кластерної взаємодії малих промислових підприємств з технологічними 
інноваціями, призначення якого полягає у забезпеченні досягнення поставлених цілей цими підприємствами, з 
урахуванням загального потенціалу підприємства, шляхом побудови ефективних партнерських зв'язків між усіма 
можливими учасниками кластеру.  

8. Забезпечення ефективної співпраці промислових підприємств з Інноваційною палатою України, 
яка є єдиним неприбутковим громадським об’єднанням громадян України, які зацікавлені в інноваціях та 
впровадженні нових технологій. 

9. Створення досконалої системи інноваційно-інформаційного забезпечення шляхом об’єднання 
фахівців з різних підрозділів, які займаються науково-дослідними розробками, проектно-конструкторськими 
роботами, маркетинговими дослідженнями, виробничою реалізацією інновацій, управлінням фінансами та 
іншими видами діяльності, які пов’язані з реалізацією інноваційних проектів [9]. Така система буде 
ефективною, при використанні на підприємстві матричної моделі управління, яка об’єднує усіх вище 
перерахованих фахівців для реалізації інноваційного проекту і має тимчасовий характер.  

10. Створення маркетингових груп на підприємстві, які займаються інформаційним забезпеченням 
новинок на ринку та беруть активну участь у генерування нових ідей щодо оновлення асортименту 
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продукції, впровадження нових технологій та впровадження організаційних інновацій на підприємстві. 
11. Підготовка інноваційно мислячої молоді шляхом її спрямування на генерування перспективних 

науково-технічних ідей та пошук шляхів їх практичної реалізації. Підвищення кваліфікації персоналу, який 
займається інноваційною діяльністю на промислових підприємствах. 
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ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
У  роботі  визначено  загальний  зміст  інформаційного  забезпечення  оцінювання  інноваційного  розвитку 

підприємства.  Узагальнено  класифікацію  інформаційних  джерел  щодо  характеристики  інноваційного  розвитку 
промислового  підприємства.  Розглянуто проблеми та  встановлено  вимоги  до  пошуку,  збирання та формування 
інформаційної  бази  для  оцінювання  інноваційного  розвитку  машинобудівного  підприємства.  Оглянуто  оціночні 
статистичні форми, що характеризують інновації та інноваційну діяльність промислових підприємств. 

Ключові  слова:  інформаційне  забезпечення,  інноваційний  розвиток,  статистична  звітність, 
машинобудівні підприємства. 
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FORMATION OF SOURCES OF INFORMATIVE ENSURING OF EVALUATION OF INNOVATION 
DEVELPOPMENT OF ENGINEERING ENTERPRISE 

 
Abstract  –  The  paper  defines  general  content  of  the  informational  supply  of  evaluation  of  innovative  development.  The 

classification of sources of information of characteristics innovative development of industrial enterprise  is generalized. The problems and 
requirements to the search collect, and  form  information base  for the evaluation of  innovative development of engineering enterprise are 
established. The forms of statistical reporting that characterize innovation and innovative activity of industry are examined. 

There are various  informational  resources  that can be used  for  the calculation of  the  indicators of  innovation development of 
machinebuilding  enterprises: Evidence  special  surveys,  statistical data of  the State Statistics Committee of Ukraine, enterprisereporting 
data,  accounting  registers,  original  documentation  of  the  enterprise.  However,  it  is  problematic  to  compile  statistical  and  financial 
statements  covering  data  of  accounting.  One  of  the main  disadvantages  of modern  accounting  is  that  there  is  no  uniform  system  of 
accounting registers and accounts for displaying of costs, revenues and results of innovation activity. 

Thus,  sufficient  informational  support  is  an  important  factor  in  adequate  evaluation  of  innovative  development  of machine
building enterprise. 

Keywords: informational ensuring, innovative development, statistical reporting, machinebuilding enterprises.   
 
Вступ. Проведення аналізу та оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного підприємства 

базується на багатьох джерелах економічної інформації. Важливість отримання оперативних та достовірних 
даних обумовлена прямою залежністю результатів прийнятих стратегічних рішень від точності прогнозних 
доходів, витрат, грошових потоків. При цьому надійність результатів оцінювання залежить більше від якості 
вихідної інформації, ніж від використаних методів аналізу. Навіть спрощенні методи прийняття 
інноваційних рішень, що спираються на точні вихідні дані, забезпечують більш достовірні прогнози, ніж 
складні дисконтні методи портфельного аналізу, проведеного на основі приблизних даних. Враховуючи 
значення інформаційної бази для практичного проведення комплексного аналізу інноваційних процесів, а 
також для формування методики оцінювання рівня інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, 
необхідно провести систематизацію існуючих джерел інформації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед робіт за аналізованою проблематикою слід 
відзначити праці таких науковців, як І.В. Бутирська, О.І. Волков, М.П. Денисенко, О.О. Заєць,  Г.І. 
Кіндрацька, І.М. Ковальова, Т.В. Королишин, С.Н. Павлова, Т.Б. Шира, І.М. Школа [1–12] та інших. Однак 
переважна їх більшість стосується аналізу лише деяких аспектів забезпечення оцінювання інноваційного 
розвитку підприємств. Нових підходів вимагають також існуючі проблеми щодо збирання звітної інформації 
стосовно інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Враховуючи актуальність теми, метою статті є виділення джерел 
отримання фактографічної інформації для здійснення оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного 
підприємства. Завданнями статті є визначення загального змісту поняття «інформаційне забезпечення 
оцінювання інноваційного розвитку підприємства», встановлення вимог до пошуку, збирання та 
формування інформаційної бази для оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, 
розгляд основних оціночних статистичних форм щодо інноваційної діяльності промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна база формується у відповідності до цілей та задач 
оцінювання, об’єднуючи дані внутрішніх та зовнішніх джерел. При цьому, враховуючи стратегічну 
направленість інновацій і відсутність у машинобудівного підприємства минулого досвіду проведення 
подібної діяльності для прийняття управлінського рішення щодо інноваційного розвитку, інформація із 
зовнішніх джерел являється домінантною як по об’єму, так і по значенню. На практиці, інформація, що 
надходить ззовні, обробляється, і доповнена внутрішньо-фірмовою (командною та інформацією про стан 
об’єкта) інформацією, перетворюється у новий фактор активізації інноваційного розвитку підприємства. 

Менеджери машинобудівного підприємства повинні особливо відповідально підходити до 
формування інформаційної бази для прийняття рішень, а аналітики – витрачати найбільше часу і зусиль на 
збирання інформації, ніж на інші етапи проведення оцінювання. Таке співвідношення необхідної 
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трудомісткості визначається як достовірністю даних для прийняття рішень, так і можливостями 
формалізації та автоматизації контрольно-аналітичних процедур [1, с. 77-78].  

Під інформаційним забезпеченням (базою) оцінювання інноваційного розвитку підприємства слід 
розуміти сукупність форм документів різних видів призначення, нормативної бази та реалізованих рішень 
щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інноваційних процесах на 
підприємстві [2, c. 55]. Тобто, це сукупність інформаційних ресурсів, що характеризують об’єкт оцінювання 
і є необхідними для забезпечення цілей оцінювання. Саме тому інформаційне забезпечення інноваційного 
розвитку є однією із найважливіших функцій забезпечення, якість якої є визначальним фактором адекватної 
оцінки для обґрунтування прийнятого рішення та ефективності функціонування машинобудівного 
підприємства. 

У загальному випадку інформація, необхідна для інноваційної діяльності підприємства може 
надходити з різних джерел. Так,  С. Ілляшенко визначає такі джерела інформації, необхідної для успішного 
ведення інноваційної діяльності [3, с. 115]: внутрішня звітність; інформація про події, які відбуваються в 
зовнішньому середовищі; спеціально організовані маркетингові, соціологічні та інші дослідження ринкового 
середовища; експерти, якими можуть бути як фахівці і керівники суб’єктів господарювання, так і запрошені 
особи, а також споживачі. Взагалі, всі джерела інформаційного забезпечення інноваційної діяльності можна 
розділити на зовнішні та внутрішні. Так, класифікацію С. Ілляшенка також можна розглядати із позиції 
зовнішнього та внутрішнього середовищ. Якщо перші три джерела не залишають жодних сумнівів, щодо 
своєї сфери виникнення, то четверте можна віднести до обох середовищ, в залежності від того, які саме 
експерти залучені. 

 
Таблиця 1 

Інформаційне забезпечення комплексного оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного 
підприємства 

Фактографічна 
інформація 

Джерела економічної інформації 

Первинні 
документи, 
регістри 
бухгалтерського 
обліку 

- Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1). 
- Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 

об’єктів (ОЗ-2). 
- Акт списання основних засобів (ОЗ-3). 
- Журнали за кредитом 10, 11, 12, 13, 14, 15 рахунків бухгалтерського обліку. 
- Відомості за дебетом 10, 11, 12, 13, 14, 15 рахунків бухгалтерського обліку 

Фінансова 
звітність 

- Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». 
- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати». 
- Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів». 
- Форма № 4 «Звіт про власний капітал». 
- Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 
- Форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами» 

Статистична 
звітність 

- Форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової 
продукції». 

- Форма № 1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства». 

- Форма № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових 
технологій та об’єктів права інтелектуальної власності». 

- Форма 4-нт (річна) «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та 
використання об’єктів права інтелектуальної власності. 

- Форма № 7-нт (ліцензії) (річна) «Звіт про укладання договорів стосовно 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». 

- Форма № 1-НН (одноразова) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства 
за період 2010-2011 (Х±2) рр.» 

Інші джерела 

- Програма якості підприємства; дані спеціальних обстежень; проектно-
кошторисна документація; дані патентного відділу; дані спеціалізованих 
інноваційних опитувань.  

- Результати регулярних кон’юнктурних опитувань, що проводяться органами 
державної статистики України. 

- Результати спеціального інноваційного огляду, що проводиться відповідно до 
методології ЄС. 

- Відомча інформація, що регулярно збирається відповідними міністерствами та 
відомствами 

Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання  [7, с. 15; 9; 12, с. 650] 
 
Відповідно до досліджень С. Павлової, класифікація інформаційних джерел для оцінювання рівня 
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інноваційного розвитку машинобудівного підприємства включає [1, c. 77-78]: внутрішні, зовнішні (за 
відношенням до підприємства); первинні та вторинні (за цілями попереднього збору інформації); умовно 
постійні та динамічні (за періодичністю змін); за приналежністю джерел: нормативні акти, стандарти та 
правила (П(С)БО, МСБО), методичні рекомендації; фінансова, маркетингова, технічна, технологічна, 
загальноекономічна інформація (інфляція, індекси ділової активності, відсоткові ставки); дані 
бухгалтерського, управлінського, податкового обліку; дані бізнес-планів, виробничого, статистичного 
обліку; патентно-ліцензійна інформація, дані НДДКР (звіти дослідницьких, конструкторських підрозділів) 
тощо. 

Зазвичай, необхідна інформація збирається для своїх цілей окремими підрозділами підприємства, а 
тому аналіз може спиратися на дані із вторинних джерел. Формування інформаційної бази повинно 
проводитись у тісній взаємодії з функціональними підрозділами підприємства і з управлінським 
персоналом, який є відповідальним за прийняття стратегічних рішень. Необхідним також є збір первинних 
даних, особливо тих, що стосуються результатів досліджень та розробок, а також патентної інформації, 
динаміки ринків тощо. Чим більш радикальний характер у інновацій, тим менше у підприємства досвіду по 
веденню такої діяльності, і тим вищої є частка інформації з первинних джерел інформації [1, с. 80-81].  

Доцільно відзначити, що у з в’язку із стратегічним характером та довготерміновими перспективами 
інноваційної діяльності значна кількість інформації для її аналізу є динамічною (змінною). Маркетингова 
інформація, яка є важливою для прийняття стратегічних рішень відноситься до динамічної. Динамічний 
характер вихідних даних вимагає не тільки постійного моніторингу, а й потребу у прогнозуванні з 
врахуванням його надійності та оцінці можливих помилок. Врахування невизначеності, ризиків, якісного 
характеру ряду показників є необхідною складовою процесу формування бази даних для оцінювання 
інноваційної діяльності.  

Поряд з цим слід зауважити, що у більшості опрацьованих літературних джерелах [1, 4, 5, 7, 12], та 
на нашу думку, доцільним є виділення наступних джерел отримання фактографічної інформації для 
здійснення оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (табл. 1): звітність 
підприємства, у якій сконцентровано систему показників діяльності підприємства за конкретний звітний 
період. Згідно з чинним законодавством України обов’язковими для підприємств є фінансова, податкова, 
статистична звітність; первина документація та регістри бухгалтерського обліку й оподаткування, у яких 
міститься інформація про господарські операції, що відбулися на підприємстві за певний звітний період; 
дані спеціальних обстежень, що проводяться у випадках, коли необхідної інформації для розрахунку 
показників фахівці не можуть отримати із джерел першого та другого рівнів. 

Аналіз українського законодавства щодо бухгалтерської оцінки інновацій як об’єкта обліку  показав 
ряд негативних факторів, які впливають на визначення достовірної та справедливої вартості інновацій в 
обліку [6, с. 318]. Одним із основних недоліків сучасного обліку є те, що не існує єдиної системи облікових 
регістрів та бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності.  

Проведене дослідження також показало, що сучасна офіційна статистика практично не відображає 
показники, за допомогою яких можна б було проводити аналіз стану інноваційного розвитку окремих 
промислових підприємств. Так, для управління і планування інноваційної діяльності у цілому та 
інноваційними проектами зокрема застосовуються показники результатів інноваційної діяльності, що 
характеризують наслідки впровадження нових або вдосконалених продуктів або технологічних процесів. 
Зазвичай у їх складі розглядають три групи показників, що відображають [7, с. 14]: питому вагу 
інноваційної продукції у загальному обсязі випуску; вплив інновацій на результати діяльності підприємства; 
вплив інновацій на використання виробничих ресурсів. 

Дана система показників була розроблена у зв’язку із необхідністю стандартизації і гармонізації 
даних щодо досліджень та розробок інновацій, що дає можливість міжнародним організаціям регулярно 
проводити оцінювання наукового потенціалу країн, зіставляти його величину та структуру для окремих 
країн, розробляти пропозиції із удосконалення науково-технічної та інноваційної політики, розвитку 
міжнародної співпраці. Для координації діяльності із збирання й аналізу інформації про науково-технічні 
досягнення й інновації у 1957 році на міжнародному рівні у рамках Організації економічного 
співробітництва та розвитку була створена Група національних експертів, яка розробила «Керівництво 
Фраскаті» («Передбачувана  стандартна практика  для  обстежень  досліджень  та експериментальних 
розробок»), що стало основним міжнародним стандартом у цій галузі [8, с. 84].  

Зауважимо, що Положення  керівництва  Фраскаті періодично  уточнюються,  що обумовлене 
зміною  у стратегії науково-технічної політики на національному й міжнародному рівнях, в організації 
наукових  досліджень та розробок. 

Загалом статистична оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні 
проводиться на підставі державних статистичних спостережень за формами [9]: № 1-інновація «Обстеження 
інноваційної діяльності промислового підприємства» (річна); № 4-нт «Звіт про набуття прав інтелектуальної 
власності та використання об’єктів права інтелектуальної власності» (річна); № 7-нт (ліцензії) «Звіт про 
укладання договорів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» (річна); № 1-
технологія «Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції». 

Крім перелічених традиційних джерел інформації активно застосовують спеціальні обстеження. 
Прикладом є комплексне за переліком запитань анкетування організацій різних видів діяльності з питань 
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інновацій. Українська анкета розроблена за аналогом європейського обстеження, пройшла апробацію зі 
статистичного обстеження за період 2004–2006 років і передбачає систему показників про інноваційні 
продукти та процеси, маркетингові та організаційні інновації, а також додаткові дані для якісної оцінки 
інноваційної діяльності підприємств (форма № 1-НН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за 
період 2010-2011 (Х±2) рр.»). Окрім даних щодо інноваційної активності, якими вітчизняна статистика 
підприємств оперувала раніше, з’явилися нові групи: більш детальна інформація про географію інноваційної 
діяльності; види інноваційної діяльності та джерела їх фінансування; джерела інформації про інновації, типи 
партнерів; чинники здійснення інновацій; чинники, що перешкоджають інноваційній діяльності; методи 
стимулювання інноваційної діяльності в організації.  

Слід зазначити, що інструментарій інноваційного опитування успішно використовується в країнах 
ЄС вже понад десять років. Його основне завдання – полегшити розуміння інноваційного процесу й 
забезпечення аналізу ефектів впливу інновацій на економіку, у тому числі конкурентоспроможність, 
зайнятість, економічне зростання [10, с. 134]. 

У випадку браку інформації за першими двома джерелами проводяться спеціальні обстеження, для 
проведення яких слід визначитися щодо: кола осіб, які будуть у них задіяні; терміну проведення; формату 
подачі результатів обстежень. Одним  із  дискусійних  питань  також є  визначення  переліку  зацікавлених  
сторін  та  їх  інтересу  щодо результатів  інноваційної діяльності  підприємства. Зацікавленими сторонами  у  
інноваційному розвитку  підприємства  визначено [11, c. 46]:  керівництво  на  всіх  рівнях  управління, 
інвестори (акціонери  і  позикодавці),  персонал,  споживачі,  постачальники  та  підрядники,  державні 
органи влади та суспільство.  

Застосування інформації для оцінювання рівня інноваційного розвитку машинобудівного 
підприємства вимагає пошуку відповідних способів збирання. При збиранні інноваційної інформації 
використовуються такі методи [2, с. 59]: спостереження; опитування виконавців; вивчення документів 
наданих у розпорядження; анкетування. Крім того важливо, щоб інформація та методи її пошуку і збирання 
відповідали таким вимогам [2, с. 59-60; 4]: необхідна та достатня кількість і якість інформації, причому 
домінуюче значення має якісна сторона; інформація повинна бути надійною, достовірною і точною; обсяг 
інформації повинен бути мінімальним при максимальному значенні його змісту; інформація повинна бути 
об’єктивною, відображати як позитивні, так і негативні сторони інноваційного процесу; інформаційні 
матеріали повинні містити факти, а також дані про тенденції інноваційного розвитку на тривалий період 
часу; для розуміння і сприйняття інформації із різних джерел необхідно мати певний рівень знань, навичок, 
досвіду, що оцінюватиметься за рівнем компетентності. 

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеного, можна зробити висновок, що достатнє 
інформаційне забезпечення є важливим фактором адекватного оцінювання рівня інноваційного розвитку 
машинобудівного підприємства. Існують різні інформаційні ресурси, що можуть бути використані для 
розрахунку відповідних показників інноваційного розвитку: дані спеціальних обстежень, статистичні дані 
Державного комітету статистики України, звітні дані підприємства, регістри бухгалтерського обліку, 
первинна документація підприємства.  

Представлена класифікація може бути корисною як для систематизації процесів збору та аналізу 
даних у ході попередньої оцінки інновацій і наступного управління їх реалізацією, так і для вирішення 
завдань стратегічного управління машинобудівним підприємством, а також у якості складової комплексної 
методики оцінювання інноваційного розвитку.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОВІДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АПК 

 
В  статті  розкрито  регулювання  та  управління  лізинговою  діяльністю  на  підприємствах  провідного 

напряму  інвестування АПК. Надано трактування деяких понять,  розкрито сутність лізингових платежів та  їх 
додаткові  компоненти.  Пропонуються  різні  групи  ризиків,  які  властиві  системі  лізингу.  Надані  сервісні  послуги 
різноманітні та займають значне місце в  системі лізингу  і мають свою специфіку застосування в  галузях АПК. 
Визначено  розміри  лізингового  платежу та метод  його  розрахунку,  який  залежить  від  низки факторів.  Надано 
методичні рекомендації розрахунку лізингових платежів. Обґрунтовано трактування названих видів платежів. 

Ключові  слова:  лізингоодержувач,  лізингодавець,  лізингові  платежі,  ліквідність  предмета  лізингу, 
комерційний кредит, лізингові послуги, інтелектуальна власність.  
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STATE REGULATION AND MANAGEMENT LEASING ACTIVITIES  
AT THE ENTERPRISE AS A LEADING AGRIBUSINESS INVESTMENT 

 
Abstract    The  theme  of  the  article  is  «State  regulation  and management  leasing  activities  at  the  enterprise  as  a  leading 

agribusiness  investment». In the article the regulation and management of  leasing activities  in enterprises  leading direct  investment APC. 
Provided interpretation of certain concepts, the essence of lease payments and their supplements. Different groups of risks that are inherent 
in the system of leasing. Provided services with diverse and occupies a prominent place in the leasing and have their specific application in 
agriculture.  

 Establish the lease payment and the method of its calculation, which depends on several factors. Provided guidance calculation of 
lease payments. Grounded interpretation of the aforementioned types of payments. It is proved that the many benefits of leasing with certain 
classification  features  that characterize  their  relationship with  those members of  leasing and economic efficiency of using  it as a  tool  to 
accelerate the innovation of agricultural enterprises. 

Keywords: lessee, lesser, the lease payments, the leased asset liquidity, commercial credit, leasing services, intellectual property. 
 

Вступ 
До розгляду лізингових платежів надамо попереднє трактування деяких понять, розкриємо сутність 

термінів. У тлумачних словниках під словом «платіж» розуміється сплачена сума грошей, виходячи з того, 
що «платити» – це значить віддавати гроші для відшкодування чого-небудь. Дійсно, це властиво лізингу: 
лізингодавець передає устаткування лізингоодержувачу та натомість одержує від нього, як правило, саме 
певну суму грошей. Але правила лізингу не виключають платежі у вигляді продукції, що лізингоодержувач 
передає лізингодавцеві у вигляді продукції, виготовленої із застосуванням отриманого устаткування 
(своєрідний бартер), що особливо характерно для АПК. 

Проблематиці вивчення регулювання та управління лізинговою діяльністю на підприємствах 
приділено значну увагу у працях багатьох відомих науковців і практиків як за кордоном, так і в Україні. В 
першу чергу слід відзначити фундаментальні наукові дослідження і прикладні розробки О.А. Горбатенко, 
О.Р. Березовської, С.Я. Зарубенко, О.М. Чекмарьова, Н.Г. Словянська, Газман В.Д., Міщенко В.І., Горемикін 
О.М. та ін.  

Експериментальна частина 
Лізингові платежі є фінансовим інструментом орендних відносин між лізингодавцем і 

лізингоодержувачем. Можна дати інші формулювання, наприклад: «лізингові платежі – один зі способів 
реалізації власності на майно»; «лізингові платежі – це форма відносин між власником і орендарем з 
розподілу доходу, що створюється при застосуванні предмета лізингу»; або «лізингові платежі виконують 
функцію відшкодування вартості засобів виробництва, нагромадження капіталу та стимулювання 
підприємницької діяльності»; чи «лізингові платежі являють собою форму взаєморозрахунків між двома 
основними учасниками лізингу – лізинговою компанією та орендарем». Лізингова компанія намагається 
врахувати та показати в лізингових платежах понесені нею видатки по лізинговій угоді, і, звичайно ж, 
отриманий прибуток. У свою чергу, орендареві потрібно чітко знати методи розрахунку платежів і потім 
контролювати лізингову компанію в обґрунтованості результатів розрахунку. По суті справи, платежі – це 
вартість предмета лізингу для орендаря. 

Серед вимог, пропонованих для лізингових платежів, можна виділити наступні: 
а) розмір кожного лізингового платежу повинен мати докладне економічне обґрунтування, особливо 

в сільськогосподарському виробництві; 
б) у лізинговому договорі доцільно відображати прийнятні для кожного учасника орендних 

відносин варіанти диференціації лізингових платежів; 
в) передбачати умови та порядок внесення можливих (імовірних) змін у розміри платежів і в строки 

їхнього виконання. 
Багато чого залежить від правильного вибору способу обчислення платежу. Розрізняють такі 

різновиди лізингових платежів: платежі за фіксованими ставками, які встановлюються в абсолютній 
вартісній формі для кожної угоди; сукупні платежі у вигляді суми всіх лізингових платежів за весь період 
лізингу плюс оплата за викуп об'єкта лізингу у власність лізингоодержувача після закінчення строку угоди; 
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пайові платежі, які розраховуються як певна частка від обсягу реалізованої лізингоодержувачем продукції, 
забезпечують участь лізингодавця в прибутку або валовому доході лізингоодержувача. Отже, виникає 
положення: чим краще працює лізингоодержувач, тим більше йому треба платити лізингодавцеві за ті ж 
самі отримані від нього додаткові послуги; платежі у відсотках від вартості об'єкта. Це найпоширеніший 
спосіб обчислення розміру лізингового платежу. Характерним є і для АПК цей спосіб обчислення 
лізингових платежів.  

Узгодження складу лізингових платежів та їхній розмір потрібно розглядати як першочергове 
завдання при складанні лізингових договорів, які повинні відображати як інтереси однієї так і іншої 
сторони. Лізингові платежі лізингоодержувача, які він сплачує своєму лізингодавцеві, різні і групувати їх 
можна за заданими класифікаційними ознаками. Доцільно виділити дві таких ознаки: по-перше, наявність 
основних (обов'язкових, постійно присутніх) компонентів платежу та додаткових (другорядних), не 
обов'язкових; по-друге, розподіл додаткових компонентів між лізингодавцем і лізингоодержувачем. 

Основними, постійно присутніми компонентами лізингового платежу, є такі: 
а) амортизаційні відрахування на майно (устаткування), яке здається лізингодавцем в оренду 

лізингоодержувачу; 
б) сума податків, виплачених лізингодавцем за здаване в оренду майно;  
в) комісійні виплати (винагорода, маржа) лізингодавця. 
Амортизаційні відрахування можуть бути прискореними, що відповідає інтересам як лізингодавця, 

так і лізингоодержувача. У цьому випадку розмір амортизаційних відрахувань у складі лізингових платежів 
(А) розраховується, виходячи з балансової вартості майна, як предмета лізингового договору (С), 
законодавчо встановлених відсотків норми амортизації на повне відновлення (Н) і строку лізингового 
договору (Т): 

А = С · Н · Т \ 100. 

До всіх податків, виплачуваних лізингодавцем, відноситься податок на додану вартість, податок на 
майно (якщо майно перебуває на балансі лізингодавця) та ін. 

Комісійні виплати містять у собі як власні видатки лізингодавця, так і одержувані ним прибутки. До 
складу видатків лізингодавця може бути включена також оплата послуг лізинговим брокерам.  

Комісійні виплати встановлюються за погодженням сторін у відсотках або від балансової вартості 
здаваного в лізинг майна, чи від середньорічної залишкової його вартості. Фактично розмір маржі зазвичай 
перебуває в межах 3–5%. 

Додатковими компонентами лізингового платежу є: 
а) плата за фінансові ресурси, які лізингодавець може залучати для здійснення лізингової угоди; 
б) плата за додаткові (сервісні послуги), надавані лізингодавцем. 
 До залучених ресурсів відносять банківський або комерційний кредит, а також використовувані в 

даній угоді власні кошти лізингодавця. 
Розмір ризикової премії залежить від рівня різних видів ризиків, з якими доводиться стикатися 

лізингодавцеві, наприклад, з можливим неповерненням лізингоодержувачем платежів, передбачених у 
договорі або в додаткових угодах. Ризикова премія враховується у вартості надаваних лізингових послуг. 
Підвищений ризик змушує погоджуватися з вищими ставками лізингових платежів.  

 Пропонуються різні групи ризиків, властиві системі лізингу, зокрема, ризики, так чи інакше 
пов’язані з: 

- вибором лізингодавцем або лізингоодержувачем предмета лізингу;  
- постачальником предмета лізингу;  
- втратою лізингоодержувачем платоспроможності (у процесі виконання договору лізингу); 
- формуванням портфеля договорів лізингової компанії; 
- ліквідністю предмета лізингу. 
Таке групування ґрунтується на суб'єктах лізингу, прийнятих як класифікаційна ознака. Ці види 

ризику носять внутрішній (лізинговий) характер. Альтернативними є зовнішні ознаки класифікації. 
Причинами ризику тут можуть стати несприятливі (для лізингу) ситуації – політичні, загальноекономічні, 
податкові, юридичні, екологічні, фінансові (валютні, процентні, кредитні, депозитні, інфляційні) або 
комерційні ризики (зниження попиту на продукцію лізингоодержувача, перебої в постачанні матеріальних і 
енергетичних ресурсів, зниження оптових і роздрібних цін на продукцію, низька платоспроможність 
покупця продукції, моральне старіння продукції тощо). 

Плата за додаткові (сервісні) послуги залежить насамперед від того, які саме послуги лізингодавець 
надає лізингоодержувачу. Останній має право за своїм бажанням та вибором прийняти будь-яку сервісну 
послугу свого лізингодавця із тих, які наявні у лізингодавця. Чим різноманітніший асортимент має 
лізингодавець, тим більший вибір для лізингоодержувача.  

Надані сервісні послуги різноманітні та займають визначне місце в системі лізингу, і мають свою 
специфіку в галузях їх застосування, зокрема в АПК, тому заслуговують на увагу. Систематизований набір 
лізингових послуг можна представити так: 

Технічні послуги: 
- Демонтаж устаткування перед транспортуванням (за необхідності). 
- Транспортування устаткування. 
- Монтаж устаткування в користувача. 
- Установка устаткування. 
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- Дообладнування (комплектація). 
- Підключення устаткування до загальної автоматизованої системи цеху. 
- Зберігання устаткування до моменту введення його в експлуатацію. 
- Пусконалагоджувальні роботи. 
- Комплексне утримання устаткування. 
- Технічне обслуговування устаткування. 
- Поточний ремонт устаткування. 
- Створення резервів з метою капітального ремонту устаткування. 
- Інше технічні послуги. 

Організаційні послуги: 
- Навчання персоналу лізингоодержувача виконанню робіт, пов'язаних із предметом лізингу. 
- Додаткові послуги з комплексного лізингу. 
- Охорона устаткування під час його транспортування. 
- Зберігання устаткування до введення в експлуатацію. 
- Реконструкція приміщення, в якому встановлене устаткування. 
- Будівельні роботи, пов'язані з технологією нового обладнання. 
- Дизайн робочого місця. 
- Охорона праці персоналу при використанні нового обладнання.  
- Забезпечення екології. 
- Страхування від усіх видів ризику. 
- Закупівля та передача відповідних ліцензій. 
- Програмне забезпечення. 
- Митне оформлення та оплата митних зборів і тарифів, пов'язаних із предметом лізингу. 

Інформаційні послуги: 
- Консалтингові послуги. 
- Вивчення ринку збуту продукції (маркетинг). 
- Юридичні (адвокатські) послуги. 
- Придбання в третіх осіб прав на інтелектуальну власність («ноу-хау»). 
- Забезпечення гарантій від ризиків. 
- Послуги із забезпечення поручництва. 
- Придбання товарно-матеріальних засобів, для пуско-налагоджувальних робіт. 
- Пошук сублізингів (на прохання лізингоодержувача). 
- Інформаційне та методичне сприяння в розробці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і 

бізнес-планів. 
 Розширений перелік сервісних послуг, що надаються лізинговою компанією підприємству в його 

інвестиційній і, насамперед, інноваційній діяльності, не випадковий. У сучасних умовах перманентного 
розвитку кількості функцій із забезпечення виробництва продукції підприємству часом нелегко самому з 
ними справлятися. Тому їм доводиться все частіше звертатися по допомогу до інших осіб, що 
спеціалізуються на тих або інших популярних організаційно-технічних і фінансових послугах.  

Орендар може звертатися за тими або іншими видами додаткових (сервісних) послуг або навіть за 
всією сукупністю послуг прямо до сторонніх організацій технічного та інформаційного профілю або ж 
взагалі відмовитися від послуг, маючи у своєму розпорядженні свої можливості (ресурси та час) виконати 
всі необхідні роботи з ефективного використання взятого в оренду майна. При прийнятті відповідного 
управлінського рішення керівник підприємства-орендаря буде виходити з вартості, якості та строків 
виконання кожного виду послуг. 

У цілому, розмір лізингового платежу та метод його розрахунку залежить від низки факторів, деякі 
з яких варто назвати, а саме:  

Фінансові фактори: ціна об'єкта лізингу; залишкова вартість об'єкта лізингу; викупна ціна об'єкта 
лізингу; порядок оплати викупної вартості об'єкта лізингу (наприкінці контракту, у складі лізингових 
платежів); необхідний або бажаний рівень прибутковості сторін орендних відносин у рамках лізингу; ціни 
на продукцію лізингоодержувача, яку він поставляє лізингодавцеві.  

Організаційні фактори: форма та вид лізингу; галузеві особливості лізингу; вид предмета лізингу; 
придбання лізингодавцем предмета лізингу (придбання його в постачальника або власне виробництво); 
строк лізингового договору; строк корисного використання лізингу; переуступка прав і обов'язків по 
лізингу; норма амортизаційних відрахувань і коефіцієнт їхнього прискорення; методи обчислення 
амортизації (лінійний, нелінійний); порядок балансового обліку об'єкта лізингу (у власника або в 
користувача об'єкта); 

види та умови додаткових (у тому числі сервісних) послуг; графік лізингових платежів; способи 
державного регулювання лізингової діяльності; попит на лізингові послуги; рівень конкуренції на ринку 
лізингових послуг. 

Таке групування факторів формування вартості лізингових платежів, в основу якої покладений 
критерій розподілу факторів на фінансові та організаційні, досить умовне.  

Існують також інші класифікаційні ознаки, по яких можна групувати фактори формування вартості 
лізингових платежів. Можна, зокрема, сказати про деякі групування, засновані на відповідних 
класифікаційних ознаках, поділивши фактори: 

а) на ендогенні (наприклад, термін дії лізингового договору або графік лізингових платежів) і на 
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екзогенні (норма амортизаційних відрахувань або попит на лізингові послуги); 
б) на передбачені в договорі (наприклад, вид предмета лізингу або строк корисного використання 

лізингу) і на непередбачені в договорі (наприклад, процентна ставка за позичкою або додаткові технічні 
послуги); 

в) на розрахунок розміру платежів при застосуванні «поворотного лізингу», коли одна особа 
виступає як продавець і як користувач предмета лізингу, і на розрахунок розміру платежів при застосуванні 
«лізингу постачальникові», коли одна особа, виступаючи продавцем предмета лізингу, не є його 
користувачем (він у порядку сублізингу передає предмет лізингу третій особі, причому без згоди на це 
орендодавця). 

При великій кількості та різноманітності факторів визначення вартості лізингових платежів за 
допомогою їхнього сполучення та комбінацій можна одержати безліч конкретних способів і відповідних 
формул обчислення. Визначення першоосновних з них, питання не просте. Адже за визнанням учених, які 
всебічно досліджують лізинг, «економічно обґрунтований розмір лізингових платежів є центральною, 
найбільш важливою ланкою організації лізингових угод» [1 с.235]. «Одним з найбільш складних елементів 
проектування лізингової угоди та підготовки договору лізингу є визначення суми лізингових платежів. Цей 
етап роботи надзвичайно важливий як для лізингодавця, так і для лізингоодержувача, оскільки в залежності 
від його результатів буде формуватися кінцева вартість лізингових послуг. Розрахунок економічно 
обґрунтованого розміру платежів, що забезпечує лізингодавцеві певний рівень прибутковості, а 
лізингоодержувачу – прийнятний у конкретних умовах рівень витрат, є одним з основних етапів у 
проектуванні лізингової угоди» [2, с.178]. 

Загальновизнано, що розрахунки лізингових платежів можуть виконуватися різними методами 
залежно від виду лізингу, форми та способу виплат, а також від умов функціонування економіки, тобто при 
стабільному розвитку чи з урахуванням інфляційних процесів і численних факторів. Але загальних 
визначень недостатньо. На нашу думку, можливим є групування різних методів, на основі класифікаційних 
ознак. Два з них заслуговують на найбільшу увагу. Перша ознака: ступінь повноти використання факторів у 
формулах розрахунку вартості лізингових платежів. Друга ознака: врахування фактору часу виплат 
платежів. 

Методика оцінки вартості лізингових платежів постійно вдосконалюється. Перші методики були 
навмисно спрощені заради ясності та порозуміння між підприємцями, які прийшли в лізинговий бізнес у 
середині 1990 років. Методика, що запропонувала в 1993 році О.М.Чекмарьова, була використана в 
«Методичних рекомендаціях з розрахунку лізингових платежів» [3, с.165]. У цих рекомендаціях загальна 
сума лізингових платежів складалася за результатами впливу на розрахунки тільки п'яти факторів: 
амортизаційних відрахувань, плати за кредитні ресурси, комісійної винагороди, плати за додаткові послуги 
та податку на додану вартість. Не враховувалися: страхові платежі, податок на майно, періодичність 
платежів і їх дисконтування (фактор часу). Але методика була проста і в той час, доступна для застосування, 
завдяки цьому, одержала широке поширення. Її рекомендації повторені в офіційно затвердженому 
підручнику «Лізинг», виданому в 2008 році, автором якого є відомий вчений з дослідження цієї проблеми 
Горемикін В.А. [1, с.246–249]. 

Узагальнюючи наявні розробки, наведемо розрахунки лізингових платежів без врахування фактору 
часу, для визначення витрат при оперативному лізингу, які можливо використати в сфері АПК. Прикладом 
може бути метод асоціації американських дистриб’юторів, що об’єднують орендодавців у сфері будівельної 
техніки. Наводимо рекомендації асоціації з розрахунку орендних ставок: 

,m
m

B
A P

K
   

де  mA  – розмір щомісячної орендної ставки; mÂ  – загальні щомісячні видатки орендодавця; Ê  – 
коефіцієнт використання устаткування (відношення календарного часу до періоду використання техніки); 
Ð  – сума балансового прибутку (до відрахування відсотків за кредитами, амортизаційних відрахувань і 
податку). Цей показник найчастіше встановлюється в розмірі 25-30% для того, що б у випадку 
непередбачених видатків одержати розрахунковий прибуток у розмірі 20-25%. 

У свою чергу, загальні щомісячні видатки орендодавця можуть бути розраховані в такий спосіб: 
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де  1Ñ  – щорічна сума амортизаційних відрахувань; 2Ñ  – видатки по страхуванню; 3Ñ  – видатки по 

технічному обслуговуванню; 4Ñ  – відсоток по кредитах на закупівлю здаваного в оренду устаткування; 5Ñ  

– накладні видатки, включаючи загально адміністративні видатки фірми-орендодавця; 6Ñ  – податки та 
відрахування. 

Відповідно до умов, наведені вище формули трансформуються в такий вигляд; 
1,2,nA B P    

де  A  – розмір орендного платежу; B  – загальні видатки орендодавця протягом t днів строку 
оперативного лізингу при звичайному завантаженні устаткування; nP  – коефіцієнт, що коректує загальні 
видатки орендодавця з урахуванням норми прибутку, яку повинен одержати орендодавець; 1,2 – коефіцієнт, 
що коректує вартість оренди на величину ПДВ. 
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Загальні видатки лізингової компанії протягом t днів строку оперативного лізингу при звичайному 
завантаженні устаткування можуть бути розраховані в такий спосіб: 

1 4 5 6
2 3 7

( )
,

252

Ñ Ñ Ñ Ñ t
Â C C C

   
     

де  1Ñ  – щорічна сума амортизаційних відрахувань; 2Ñ  – видатки по страхуванню; 3Ñ  – видатки по 

технічному обслуговуванню; 4Ñ  – відсоток по кредитах на закупівлю здаваного в оренду устаткування; 5Ñ  

– накладні видатки, включаючи загально адміністративні видатки фірми-орендодавця; 6Ñ  – податки та 

відрахування; 7Ñ  – видатки на доставку устаткування орендареві та поверненню устаткування 
орендодавцеві; t – строк договору оперативного лізингу в календарних днях; 252 – кількість робочих днів у 
році. Такий розрахунок видатків можна застосувати в сфері АПК. 

Щорічна сума амортизаційних відрахувань ( 1Ñ ) може бути визначена як: 

1 ,
100

e nP A
Ñ

K





 

де  eP  – ціна нового обладнання, яка включає суми, що сплачуються відповідно до договору 
постачальникові (продавцеві); реєстраційні збори, державні мита та інші аналогічні платежі, зроблені у 
зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів; мита та інші платежі; nA  – норма 

амортизаційних відрахувань; K  – коефіцієнт використання устаткування (відношення календарного часу до 
періоду використання техніки). 

У методології світової практики майнового найму знаходить своє місце так званий метод ануїтетів 
(annuity, річна рента, тобто дохід з майна як такого). Формула ануїтетів побудована на ряді послідовних 
платежів, здійснених через рівні проміжки часу. Спочатку така формула використовувалася для розрахунку 
загальної суми платежів тільки за щорічними даними, але потім вона стала застосовуватися до будь-яких 
проміжків часу, найчастіше до місяця та кварталів.  

Залежно від характеру тренда, формула ануїтетів може змінюватися. У стандартному вигляді 
формула вимагає рівномірних по періодах розміщення платежів (лінійний графік), але є можливості 
змінювати формулу для виплати лізингових платежів не рівними частками, а ,наприклад, розмірами, що 
збільшується або зменшуються.  

Такий методологічний підхід був відомий українським дослідникам лізингу приблизно двадцять 
років тому. В.І.Міщенко, О.Г.Луб’яницький і Н.Г.Слов'янська у своїй книзі «Основи лізингу» [4], виданої в 
1997 році, розглядають один з можливих підходів для визначення лізингових платежів (ЛП) на основі: 
теперішньої вартості майна (ТВ), що дорівнює вартості орендної послуги; кількості періодів за строк оренди 
(n); процентної ставки (i); орендного фактору (O), який ураховує наявність авансових платежів. Тоді 
формули мають нижченаведений вигляд [4, c.91-92]: 
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де лізингові платежі оплачуються після строку; 
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де лізингові платежі оплачуються авансом, а х – кількість платежів, зроблених авансом. 
Наведена формула передбачає, що після оплати авансових лізингових платежів, перший платіж із 

залишкової вартості оплачується на початку другого періоду.  
Якщо підставимо формули, то одержуємо: 

 1 (1 ) :n

ÒÂ
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В.Д. Газман у своїй книзі «Фінансовий лізинг» повторює формулу, яку описав В.І. Міщенко, та 
пропонує для визначення суми поточного лізингового платежу, скоректованого на величину погодженої 
сторонами залишкової вартості, застосовувати формулу дисконтного множника. В цьому випадку 
коректування величини поточного лізингового платежу варто здійснювати із застосуванням відповідного 
коефіцієнта:  

1

1 1: (1 : )Î Ñ Ò Ï
Ê

Î Ñ È Ò 
  

, 

де  Кос – коефіцієнт, який коректує розрахунок лізингових платежів з урахуванням залишкової вартості; 
П – строк договору лізингу; И – лізинговий відсоток (сума плати за грошові ресурси, лізингова маржа та 
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ризикова премія); Т – періодичність лізингових платежів; ОС – залишкова вартість майна.  
Підкреслюючи важливу роль формул ануїтетів, В.Д. Газман визнає: «Додаткові послуги 

лізингодавця (наприклад, консалтингові, юридичні, маркетингові, технічні та ін.) можуть бути непостійними 
та оплачуватися нерівномірно. Це залежить від обсягу та вартості послуг і умов укладеного договору 
лізингу. Плата за страхування лізингового майна – величина також не постійна, тому що вона нараховується 
на залишкову вартість майна і, отже, повинна бути просто додана до основної величини лізингового 
платежу... Наведені формули не можуть розглядатися як універсальні. Кожна конкретна лізингова угода 
вимагає індивідуального підходу та відповідних розрахунків, які забезпечують урахування всіх факторів, що 
впливають на формування суми лізингових платежів» [2, с.187]. 

Інше визнання зробив автор книг по лізингу – В.А.Горемикін: «За способом сплати застосовуються 
такі види лізингових платежів: лінійні або пропорційно рівними частками. Це стандартний, типовий, 
рівномірний спосіб; прогресивні (зростаючі) – на початковий період контракту встановлюються невеликі 
внески, які поступово збільшуються в міру освоєння устаткування та розширення обсягу виробленої 
продукції. Такі відносини особливо привабливі для підприємців-початківців з обмеженим стартовим 
капіталом, зокрема в агропромисловій сфері; регресивні – поступово зменшувані виплати, більше 
застосовувані при прискорених платежах на першому етапі лізингу. Вони значно знижують ризик власника 
майна та розширюють свободу дій орендаря...» [1, с.244-245]. 

В статті обґрунтовано трактування названим видам платежів, де акцентується увага на неоднакових 
інтересах сторін у даному аспекті прояву орендних відносин. По суті, лізингодавець – це продавець майна, а 
лізингоодержувач – покупець цього майна. І в цьому полягають головні розбіжності в обох варіантах 
відносин. 

Перший варіант. Лізингоодержувач платить, а лізингодавець одержує найбільшу суму грошей на 
початку періоду (регрес). У цьому випадку виграє лізингодавець: він цю найбільшу суму грошей одержав, 
може покласти їх на депозит у банк і протягом усього періоду буде одержувати відсотки. Лізингоодержувач 
програв, бо гроші віддав, а тому він такої можливості не має. 

Другий варіант. Лізингоодержувач платить, а лізингодавець одержує найбільшу суму грошей 
наприкінці періоду (прогрес). У цьому випадку виграє лізингоодержувач: найбільшу суму грошей, яку він 
приготував для лізингової угоди, він може покласти в банк на депозит і одержувати відсотки. Лізингодавець 
програв, тому що він таку можливість втратив. 

У цьому питанні їхні інтереси не збігаються, навіть можна сказати, що інтереси суперечливі. 
Лізингодавець зацікавлений у тому, щоб одержати гроші якомога раніше, а лізингоодержувач зацікавлений 
у тому, щоб гроші передати якнайпізніше. У своїх розрахунках кожний з цих двох буде дисконтувати різні 
дані: лізингодавець – доход, а лізингоодержувач – витрати. У такій ситуації їм залишається піти назустріч 
один одному за допомогою обопільних компромісів для досягнення консенсусу. 

Висновки. 
Стаття містить теоретичні узагальнення різноманітних проявів лізингу й обґрунтування реальних 

засобів посилення інноваційної складової лізингової діяльності. Визначено сутність лізингу як однієї з форм 
активізації інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств. Такий висновок робить безпредметними 
перманентні бажання прокласти ту або іншу межу між орендою й лізингом. Авторське визначення лізингу 
полягає у розумінні його як системи економічних, правових, фінансових, організаційно-управлінських та 
інших відносин, які виникають з приводу спрямування засобів виробництва на інвестування інноваційного 
розвитку підприємств на умовах терміновості, платності, зворотності та цільового використання. 

Доведено, що численні переваги лізингу мають певні класифікаційні ознаки, які характеризують їх 
взаємозв’язок з інтересами учасників лізингу та економічною ефективністю використання його як 
інструменту прискорення інноваційного розвитку підприємств АПК. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ  
ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 
Мета  статті –  аналітичне  обґрунтування  визначення  складових фінансової  ефективності  проведення 

інтеграційних  угод  у  формі  злиттів  і  поглинань  для  суб’єктів  фінансового  сектора  економіки.  Досліджено 
доцільність  та  ефективність  використання  прибуткового,  витратного  і  порівняльного  підходів  до  оцінки 
ринкової  вартості  суб’єктів  фінансового  сектора,  визначено  недоліки  і  переваги,  що  визначають  сферу  та 
можливості  їх застосування. Отримано наукові рекомендації щодо фінансового планування  інтеграційних угод у 
формі злиттів, поглинань та додержання закладених показників ефективності інтеграції. 

Ключові  слова:  фінансова  ефективність,  фінансове  планування,  злиття  і  поглинання,  прибутковий, 
витратний та порівняльний підхід, суб’єкт фінансового сектора. 
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THE ESTIMATION OF INTEGRATION PROCESSES FINANCIAL  
EFFICIENCY OF FINANCIAL SECTOR ENTITIES  

 
Abstract  The aim of the article is analytical ground of constituents determination of financial efficiency realization of mergers 

and acquisitions  transactions  for  financial  sector entities of economics.  It has been  investigated  the Expediency and efficiency of  the use 
profitable, expense and comparative approaches estimations of market value  for  financial  sector entities,  It has been certain defects and 
advantages  that determine  the  sphere and possibilities  of  their application.  It has been got  scientific  recommendations  of  the  relatively 
financial planning of mergers and acquisitions transactions and receipt of the prearranged indexes of integration efficiency. 

Keywords:  financial  efficiency,  financial  planning, mergers  and  acquisitions,  profitable,  expense  and  comparative  approach, 
financial sector entities. 

 
Вступ. Впродовж останніх десятиліть процеси централізації капіталу у фінансовому секторі 

економіки різко активізувалися та стали значним явищем в економічному житті ряду розвинених країн. 
Злиття і поглинання як базова форма прояву цього процесу стали відображенням конкурентної боротьби, що 
загострилася на ринку фінансових послуг за контроль, і важливим чинником формування нової структури 
фінансового сектора. 

В умовах поступової фінансіалізації економічних систем зростає роль інтеграційних процесів, як 
при створенні нових суб’єктів фінансового сектору (СФС) в результаті злиттів, поглинань, так і для 
підвищення ефективності тих структур, які вже діють на ринку [4]. Інтеграційні перетворення виступають 
дієвим та доволі ефективним способом зростання, зміцнення суб’єктів фінансового сектору. Також такі 
перетворення залишаються базовим інструментом розвитку сучасного бізнесу, надають суб’єктам 
фінансового сектору окремі можливості швидкого завоювання конкурентних позицій на фінансових, 
товарних ринках (в рамках національного, міжнародного масштабів).  

Постановка проблеми. Використання окремих інтеграційних механізмів для розширення 
сучасного бізнесу (злиття, поглинання) за рахунок придбання нових СФС призводить до створення 
стратегічної переваги (завдяки приєднанню, інтеграції нових елементів такого бізнесу), що може бути 
ефективнішим, ніж внутрішній розвиток таких суб’єктів. Саме тому основний акцент в оцінці інтеграційних 
перетворень робиться на їх фінансовій ефективності та доступності для певного СФС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження ряду аспектів та фінансових складових 
інтеграційних операцій (злиттів, поглинань) на фінансових, товарних ринках здійснювали такі вчені-
економісти, як Д. Ахарон, У. Баффет, І. Гавіус, Т. Галпін, Д. Далтон, Д. Демапфіліс, Р. Йосеф, С. Картрайт, 
Д. Кінг, О. Рогач, Ф. Траутвейн, А. Фолом’єв, М. Хендон, Р. Шонберг. В той же час, ми можемо зауважити, 
що вектор наукових досліджень направлений більше на управлінське та організаційне забезпечення, та 
пошук так званої операційної синергії після завершення інтеграційної угоди (злиття, поглинання). Питання 
ж фінансової ефективності, планування мають другорядний характер. Саме ця причина і визначили мету 
цього наукового дослідження.  

Метою статті є аналітичне обґрунтування визначення складових фінансової ефективності 
проведення інтеграційних угод в формі злиттів і поглинань для суб’єктів фінансового сектора економіки.  
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Виклад основного матеріалу. Фінансова ефективність інтеграційних угод у формі злиттів, 
поглинань для СФС-інвесторів та покращення системи їх фінансових показників визначається не лише 
приростом вартості об’єднаного суб’єкта в ході проведеного злиття (поглинання), але і рівнем фінансових 
витрат покупця на здійснення угоди (С), до яких відносяться додаткові витрати поглинаючого СФС на 
об’єднання (цінова премія). У свою чергу, величина С є різницею між величиною сплаченої ціни та 
ринковою вартістю СФС (як господарської одиниці), що поглинається [1]. Чим більшою є синергія та 
відповідно менше рівень витрат, тим ефективніше ця інтеграційна угода для поглинаючого СФС: 

S
E

C




 
(1)

де  Е – ступінь ефективності угоди;  
ΔS – синергетичний ефект; 
С – витрати на придбання СФС, що поглинається.  
Оскільки різниця між отримуваною синергією та витратами на здійснення угоди складає величину 

NPV – чистої поточної вартості (чистого дисконтованого доходу): 
NPV S C   , (2)

то економічна ефективність інтеграційної угоди (злиття, поглинання) визначається максимумом чистої 
поточної вартості (чистого дисконтованого доходу) – NPV [1, 2]. 

Таким чином, поняття «ефективність інтеграційної угоди» припускає не лише підвищення 
ефективності діяльності об’єднаного СФС, а й отримання синергетичного ефекту, ефективне виконання 
інтеграційних угод (злиттів, поглинань) за параметром фінансові витрати. Якщо NPV>0, то угода вважається 
ефективною. Відповідно, в ході інтеграційної угоди (злиття,  поглинання) покращуються фінансові 
показники [2, c. 167–170]. 

Для того, щоб сформулювати можливості збільшення ефективності від інтеграційної угоди (від 
злиттів, поглинань), слід, передусім, визначити ключові (рамкові) чинники, що впливають на усі складові 
такої ефективності. Почати доцільно з чинників які впливають на величину ΔS – синергетичного ефекту, 
оскільки саме цей показник є базовим та задає величину результуючої ефективності від інтеграційних угод 
(злиттів,  поглинань). Одним з основних чинників, що впливає на величину синергетичного ефекту (ΔS), є 
взаємодоповнення конкурентних переваг та активів СФС, що об’єднуються. Чим більшим є рівень цієї 
взаємодоповнюваності, тим більшим буде синергетичний ефект. «Якщо в діяльності певного СФС існують 
недоліки та існує чітке (певне) розуміння їхніх причин, то цей суб’єкт може компенсувати їх за рахунок 
придбання на ринку взаємодоповнюючих конкурентних переваг [9]. 

Від чинника «правильного вибору суб’єкта-мети» залежить величина синергетичного ефекту і, 
отже, ефективність діяльності об’єднаного СФС, кінцева фінансова ефективність інтеграційної угоди 
(злиття, поглинання). Перш ніж почати будь-яке злиття або поглинання, необхідно відповісти на питання, в 
чому сильні та слабкі сторони СФС, що об’єднуються, і які взаємні вигоди вони можуть дати в результаті 
такої інтеграції [1, 2, 4]. 

Припустимо, що деякий СФС, працює у сфері страхових ринків, має рентабельність діяльності 
нижчу, ніж середня у секторі. В результаті проведеного аналізу з’ясовується, що головною причиною цього 
є низький рівень надання страхових послуг, як обсягу реалізації фінансової продукції по відношенню до 
вартості  основних фондів суб’єкта (якщо такий рівень неприпустимо низький, то це занижує величину 
доходу та прибутку СФС). У свою чергу, причиною низького рівня продажів є наявність на цьому ж 
фінансовому ринку іншого СФС, що надає такі ж послуги, має визнаний бренд, але має низьку фінансову 
ефективність, в силу істотного морального та фінансового зносу технологій, нематеріальних активів та 
устаткування [7]. Поглинаючи цього СФС та отримуючи на цій основі нові сегменти для надання 
фінансових послуг, об’єднаний СФС істотно підвищить ефективність своєї діяльності за рахунок 
перенесення основних обсягів діяльності на нові сегменти ринку та проводячи поступове згортання 
попередньої діяльності на фінансовому ринку. При цьому покупна ціна СФС-мети, швидше за все, буде 
невисокою, оскільки очевидно, що її майбутні грошові потоки невеликі (через низьку ринкову 
ефективність), а залишкова вартість активів (які звісно ж, враховується при визначенні продажної ціни) є 
мінімальною. Неефективна діяльність СФС, що поглинається, витіснятиметься після злиття більш 
досконалими фінансовими продуктами та методами ринкової роботи нового СФС, що має значні резерви 
підвищення обсягу надання послуг, але також на даному етапі має нестачу ринків збуту та нішових груп 
фінансових послуг. Підбираючи СФС-мету з високим рівнем взаємодоповнення конкурентних переваг, 
можна, за інших рівних умов, істотно підвищити результуючу фінансову ефективність інтеграційної угоди 
(у формі злиття,  поглинання). Справедливість такого підходу підтверджують численні емпіричні 
дослідження [7]. Зокрема, фахівці консалтингової фірми «McKinsey», проаналізувавши близько 500 
найбільших інтеграційних угод (злиттів,  поглинань) суб’єктів фінансового сектору (у масштабі світової 
економіки), дійшли висновку, що ті СФС-покупці, які віддавали перевагу ретельному вибору і розрахунку 
фінансової синергії СФС-мети, понад усе досягли успіху в максимізації фінансового ефекту від 
інтеграційних угод (злиттів, поглинань) [10]. 

На величину отримуваного синергетичного ефекту може також впливати такий чинник як 
початковий рівень ефективності СФС, що поглинається. Злиття може відбуватися з «правильним» СФС-
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метою, але поточна ефективність цього суб’єкта може виявитися з різних причин заниженою (наприклад, 
через неякісний менеджмент), що безпосередньо впливає на кінцеву ефективність об’єднаного СФС та самої 
інтеграційної угоди (у формі злиття, поглинання). Сюди слід віднести також «навантаженість» боргами 
СФС, що поглинається. На практиці часто так і буває: недостатньо висока ефективність СФС, що 
поглинається, або висока його  кредиторська заборгованість, занижують ринковий курс його акцій, робить 
цього суб’єкта привабливою інвестицією (після здійснення інтеграційної угоди вартість акцій такого СФС 
може різко зрости). Крім того, у фінансово слабкого СФС майже завжди вищою є мотивація до здійснення 
корпоративної інтеграції. Як видно з формул (1) та (2) іншим найважливішим чинником, який впливає на 
кінцеву економічну ефективність інтеграційних угод (окрім величини синергетичного ефекту ΔS), є рівень 
додаткових фінансових витрат на здійснення угоди – С. Оскільки величина С визначається як різниця між 
сплаченою ціною угоди та реальною вартістю СФС, що поглинається, то зрозуміло, що ефективність 
інтеграційної угоди (злиття,  поглинання) безпосередньо визначається точністю оцінки вартості СФС, що 
купується. Разом з визначенням величини синергетичного ефекту, це є іншим фундаментальним завданням 
аналізу фінансової ефективності інтеграційних угод (у формах злиття, поглинання) [1, 2]. 

Досить репрезентативною та доволі об’єктивною величиною вартості для публічних СФС є 
показник їхньої ринкової капіталізації. Але, по-перше, акції далеко не усіх СФС, які проходять 
реорганізацію, котируються на ринку, що особливо відноситься до національної економіки України, де на 
фондовому ринку котирується тільки невелика частина акцій суб’єктів, як правило, монополістів своїх 
ринків. По-друге, завжди існує необхідність перевірити ринкову оцінку вартості СФС, що поглинається, 
розрахунковими методами її визначення. Як відомо, для оцінки ринкової вартості СФС, що купується, 
використовується три основні підходи: прибутковий (дисконтовані грошові потоки), витратний (майновий) 
та порівняльний. Кожен з цих підходів має властиві недоліки, переваги, що визначають сферу та можливості 
їх застосування. У таблиці 1 наведемо їх стосовно оцінки вартості сучасних СФС [3, 12]. 

 
Таблиця 1 

Переваги та недоліки різних підходів до оцінки вартості СФС [3, 12] 
№ 
з/п 

Підхід Переваги Недоліки 

1. Прибутковий 

– враховує досягнуті, майбутні очікування; 
– враховує дисконт ринковий; 
– враховує передбачувані фінансово-
економічні та інші ризики. 

– носить ймовірнісний характер 

2. Витратний 

– базується  на реально існуючих активах (це, 
як правило, знижує імовірнісний характер 
оцінки вартості СФС); 
– придатний для оцінки знов створених 
(нових) СФС (у більшій мірі ніж прибутковий 
та порівняльний підходи). 

– не враховуються нематеріальні 
активи; 
– враховує тільки поточне положення 
СФС на ринку; 
– не враховуються стратегічні 
(тактичні) перспективи розвитку СФС

3. Порівняльний 

– заснований повністю на ринкових засадах 
(ринковий підхід); 
– показує досягнуті результати діяльності 
СФС; 
– відтворює реальну ситуацію на ринку (у 
рамках конкретного етапу розвитку СФС). 

– не враховує майбутні очікування (у 
порівнянні з прибутковим підходом); 
– має окремі труднощі в знаходженні 
СФС-аналога на ринку. 

 
У межах прибуткового підходу основним методом визначення вартості СФС є метод дисконтованих 

грошових потоків, оскільки, як вже сказано, в розрахунку грошового потоку відображаються практично усі 
чинники, що впливають на діяльність СФС, включаючи наявність боргових зобов’язань. Метою 
розрахункової оцінки вартості СФС, що поглинається, доволі часто є визначення ринкової вартості однієї 
його звичайної акції, певною номінальною вартістю, у складі 100% пакету акцій цього СФС. Говорячи 
інакше, визначається ринкова вартість (капіталізація) акціонерного капіталу [2, 5, 8].  

В якості початкових інформаційних джерел (інформаційна база) для проведення оцінки вартості 
СФС використовуються дані бухгалтерської та статистичної звітності, фінансова документація, плани 
розвитку оцінюваного СФС за певний період, зокрема, показники чистого прибутку за розрахунковий 
період, величина амортизації тощо [5, c. 108]. 

Покажемо на конкретному прикладі розрахунок поточної вартості СФС за прибутковим підходом. В 
результаті аналізу поточної фінансової звітності та планів розвитку СФС встановлено, що його чистий 
прибуток та амортизаційні відрахування, а також приріст власних обігових коштів в період, що 
розраховується, складуть величини, зведені в таблицю 2 [6, 8].  
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Таблиця 2 
Схема розрахунку вартості суб’єкта фінансового сектора (прибутковий підхід) [6, 8] 

Роки 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 
Чистий прибуток П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 
Амортизація - А А А А А А 
Приріст оборотних коштів  ПОК2 ПОК3 ПОК4 ПОК5 ПОК6 ПОК7 
Грошовий потік - ГП2 ГП3 ГП4 ГП5 ГП6 ГП7 
Поточна вартість  ВГП2 ВГП3 ВГП4 ВГП5 ВГП6 ВГП7 
грошового потоку        
Вартість СФС X (сума даних останнього рядка) 

 
У цій же таблиці вказані розрахункові величини грошового потоку (чистий прибуток + амортизація 

– приріст власних обігових коштів) та приведеної (поточної) вартості (грошовий потік х на коефіцієнт 
дисконтування). Тоді ринкова вартість СФС (С) дорівнює сумі поточних чистих вартостей, отриманих в 
результаті дисконтування сум чистих грошових потоків за прийнятою ставкою доходності. Як видно з 
наведеного прикладу, ринкова вартість СФС, що поглинається, яка задає, в даному випадку, рівень 
фінансової ефективності інтеграційної угоди (у формі злиття, поглинання), залежить від таких змінних 
чинників як рівень продажів послуг на фінансовому ринку, їх «навантаженість» боргами, стан ринку на 
момент здійснення угоди та облікових ставок на ньому (вплив на коефіцієнт дисконтування), ряду інших 
визначальних чинників ефективності ринкової діяльності. Низька ефективність діяльності СФС, що 
поглинається, також здатна впливати на його вартість. Низькі фінансові показники діяльності СФС, що 
поглинається, занижують його продажну вартість [6, 8]. 

Значний іноземний досвід оцінки вартості суб’єктів показує, що при визначенні середньозваженої 
вартості СФС перевага віддається, в першу чергу, прибутковому підходу і, відповідно, його методам, потім 
порівняльному, а найменша питома вага привласнюється витратному підходу. У ринкових економічних 
системах при оцінці великих (середніх) СФС цей підхід застосовується у 80–90% випадках [11, c. 8]. 
Вітчизняні оцінювачі вартості суб’єктів бізнесу (у тому числі СФС), як правило, використовують 
прибутковий та майновий підходи, оскільки статистична база для використання порівняльного (ринкового) 
підходу до оцінки в нашій країні ще не достатньо створена. 

Висновки. В процесі оцінки поточної вартості СФС повинні застосовуватися якомога більше 
різних методичних підходів. Це, у свою чергу, дозволить надати більш об’єктивну оцінку вартості такому 
суб’єкту. Визначення ринкової вартості СФС на практиці є складним завданням. Навіть досвідчений 
аналітик (оцінювач) може допустити серйозні прорахунки в її оцінці. В результаті інтеграційна угода може 
виявитися неефективною для покупця через надмірно оптимістичну розрахункову оцінку майбутніх 
грошових потоків СФС, а з іншого боку, у разі недооцінки вартості СФС, що поглинається, може не 
відбутися дійсно доцільна інтеграція. Окрім основних чинників, що впливають на ефективність 
інтеграційних угод, на цей показник можуть впливати фактори, пов’язані з якістю виконання самої угоди 
(злиттів, поглинань), зокрема, помилки при розрахунку основних показників. Вагома частина причин 
недостатньої ефективності значного числа інтеграційних угод (злиттів, поглинань) криється в помилкових 
фінансових розрахунках за оцінкою СФС та в помилках допущених в процесі реалізації самої угоди. 
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СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 
 
У  статті  виявлено  основні  тенденції  та  проблеми  залучення  капіталу  у  сільське  господарство, 

розроблено пропозиції щодо їх вирішення з урахуванням економічної ситуації сьогодення в Україні. 
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STATE AND PROBLEMS OF CAPITAL RAISING BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE 

 
Abstract   The article  identifies the major trends and challenges of raising capital  in agriculture, developed proposals  for their 

settling based on the present economic situation in Ukraine. The decrease in the share of gross value added of agriculture in gross domestic 
product shows, that the capital raising does not meet the needs of the industry. Summarizing the results of the study are to identify major 
trends and challenges of raising capital in agriculture we offer the solutions. 

Keywords: capital, agriculture, financial potential, value added. 
 
Постановка проблеми. В складних умовах військової агресії, руйнування промислового 

потенціалу України, зміцнення та подальший розвиток аграрного сектору нашої держави має вирішальне 
значення. Це можливе за наявності стійкого фінансового базису сільськогосподарських підприємств, 
достатнього обсягу коштів для фінансування їх господарської діяльності. Для цього використовуються 
власні та залучені фінансові ресурси. 

На відміну від багатьох інших галузей, сільське господарство має певні особливості, які суттєво 
впливають на накопичення та використання фінансових ресурсів у цьому секторі економіки, а саме, 
сезонний характер виробництва призводить до суттєвого коливання цін на сільськогосподарську продукцію, 
нерівномірності формування доходів, збільшення ризику недоотримання прибутку на вкладений капітал. 
Зменшення ендогенного фактору власного капіталоутворення, значна потреба у основному капіталі (для  
впровадження новітніх технологій, оновлення матеріально-технічної бази тощо), а також в оборотному 
капіталі для фінансування поточних процесів у сільському господарстві спонукають до використання 
додаткових джерел фінансування діяльності, що, в свою чергу, зумовлює необхідність  оцінити тенденції 
залучення капіталу сільськогосподарськими підприємствами України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і практичних питань 
функціонування власного і залученого капіталу  приділяли значну увагу і вітчизняні і зарубіжні вчені, а 
саме, Р. Джоллі, В. Лексіс, П. Роуз, А. Тобіас, В.М. Алексійчук, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Галаган, М.Я. 
Дем’яненко, П.А. Лайко, Є.В. Орлов, В.О. Паламарчук, П.Т. Саблук та інші. За їх значного вкладу в 
дослідження проблеми залучення капіталу, ряд питань, пов’язаних з особливостями даного процесу у 
сільському господарстві потребують врахування викликів сьогодення та вимагають формування нових 
підходів до вивчення даної проблеми. 

Метою дослідження є виявлення основних тенденцій та проблем залучення капіталу у сільське 
господарство та розробка пропозицій щодо їх вирішення з урахуванням економічної ситуації сьогодення в 
Україні. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство, як одна з найбільших галузей 
народного господарства, відіграє винятково важливу роль в національній економіці України.  
Природнокліматичні умови нашої держави винятково сприятливі для ведення аграрного бізнесу, розвитку 
сільськогосподарського виробництва. В перспективі, за створення належних передумов, Україна посяде 
гідне місце у розв’язання світової продовольчої проблеми.  Про значення сільського господарства для 
економіки країни свідчить такий важливий макроекономічний параметр, як валова додана вартість, показник 
якої збільшився у 2013 р. щодо 2001 р. на  102,19 млрд грн (табл. 1).  Частка зайнятого населення у сільській 
місцевості (віком 15–70 років) на кінець 2013 р. складає більше 30%. Основною фінансовою 
характеристикою сільськогосподарських підприємств є сукупний капітал, тобто сукупність капіталізованих 
фінансових ресурсів, що використовуються суб’єктами господарювання в економічному процесі 
відтворення вартості як джерела фінансування господарської діяльності з метою одержання прибутку [3]. У 
2013 р. частка сукупного капіталу сільського господарства, щодо даного показника у масштабах України 
становила 5,5%. Частка сукупного капіталу сільськогосподарських підприємств у валовій доданій вартості 
дає уявлення про рівень результативності функціонування капіталу та становила на кінець 2013 р. 42,07 %. 
Аналіз тенденцій зміни валової доданої вартості створеної у сільському господарстві країни в розрахунку на 
одиницю капіталу характеризує незадовільний стан галузі: у 2013 р. валова додана вартість у розрахунку на 
одиницю власного капіталу  складала 0,84, а на одиницю сукупного – 0,42 на фоні загальної тенденції до 
погіршення цього показника (рис. 1). 
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Рис. 1. Тенденції зміни валової доданої вартості сільського господарства в розрахунку на одиницю капіталу (власного, 

сукупного) за 2001 – 2013 рр. 
 

Таблиця 2 
Динаміка і структура внутрішніх джерел забезпечення  

діяльності сільського господарства  України,  2007–2013 рр. 
Рік 

Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Відхилення 
2013 до 

2007 
Всього внутрішніх джерел 
забезпечення діяльності, млрд грн.,  
у т.ч. 

9,26 12,29 13,99 20,20 31,76 31,58 33,39 24,13 

прибуток 4,21 5,46 7,21 12,98 20,24 20,53 22,31 18,10 
у % до суми внутрішніх джерел 
забезпечення діяльності , % 

45,46 44,43 51,54 64,26 63,73 65,01 66,82 21,36 

амортизаційні відрахування 4,39 5,98 5,79 6,39 10,16 9,46 11,08 6,69 
 % до суми внутрішніх джерел 
забезпечення діяльності, % 

47,41 48,66 41,39 31,63 31,99 29,95 33,18 -14,23 

забезпечення наступних витрат і 
платежів 

0,66 0,85 0,99 0,83 1,36 1,59 - - 

у % до суми внутрішніх джерел 
забезпечення діяльності, % 

7,13 6,92 7,08 4,11 4,28 5,03 - - 

Внутрішні джерела забезпечення 
діяльності  у % до 
сукупного капіталу, % 

10,27 9,23 9,35 11,83 13,91 11,41 10,66 0,39 п.п. 

Джерело: сформовано автором за даними [14] 
 
Цьому сприяли наступні фактори: загальноприйнятим є визначення валової доданої вартості по 

галузях за поточними цінами звітного року, з цієї причини сільське господарство при визначенні ВВП 
попадає в нерівні умови з іншими галузями економіки, а саме, ціни на промислову продукцію не 
стримувалися державою і стали вільними з самого початку переходу до ринкової економіки і зростали 
значно вищими темпами, порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію; саме за таких «ножиць 
цін» частка галузі у ВВП є нині істотно заниженою. [1, с.6].  Тобто, відбувається зменшення частки валової 
доданої вартості у готовому продукті галузі, зниження прибутку, і як слідство, зменшення основного 
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джерела формування власного капіталу та погіршення фінансового стану сільського господарства. Савченко 
А.Г. вказує, що валова додана вартість – це та частина випуску, яка додається факторами виробництва до 
вартості проміжного споживання, тобто вартості сировини, матеріалів, електроенергії тощо, спожитих у 
процесі виробництва, тому величина валової доданої вартості визначається як різниця між випуском і 
проміжним споживанням; валова додана вартість – це валовий показник, оскільки включає в себе 
амортизацію (споживання основного капіталу) [17, с. 46].  Чи достатньо для забезпечення діяльності 
сільського господарства внутрішніх джерел вирішимо на основі аналізу їх динаміки і структури за період  
2007–2013  рр. (табл. 2).  

До власних джерел забезпечення діяльності відносять власний капітал, тобто кошти, які без 
визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), або залишені ними на підприємстві 
із чистого прибутку [8]. Розглядаючи  динаміку внутрішніх джерел забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств, варто відзначити, що в цілому їх приріст  протягом 2007–2013 рр. 
становив 24,13 млрд грн. До внутрішніх джерел забезпечення діяльності відносять, в тому числі, 
амортизаційні відрахування, які використовують для інвестування капітальних вкладень основних засобів 
сільського господарства. Незначною є частка забезпечень наступних витрат і платежів (які відносять до 
внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємств).   

Необхідність поповнення нестачі власних коштів для забезпечення поточних та довгострокових 
потреб, отримання прибутку та розширеного відтворення суб’єктів сільського господарства спонукає до 
залучення капіталу або зовнішніх джерел фінансування. Розглянемо зовнішні джерела формування капіталу 
у сільському господарстві України (табл. 3). Аналітичні дані засвідчують, що протягом 2001–2013 рр. 
спостерігається поступове зростання зовнішніх джерел формування капіталу галузі, обсяги якого зросли 
більше як у 7 разів (з 21,63 до 156,28 млрд грн). Важливим  моментом при запозиченні капіталу є 
узгодження в часі оформлення та надходження залучень  та їх повного використання на потреби 
підприємства, задля уникнення проблем ліквідності та знецінення грошової маси (що особливо актуально у 
ситуації сьогодення на Україні). Окрім того, високі витрати по обслуговуванню кредиту (сплата відсотків, 
страхові платежі, тощо) потребують ретельного розроблення проекту по залученню коштів на підприємство.  
Нарощення обсягів позикового капіталу у сільському господарстві обумовлене тим, що сільське 
господарство як галузь із тривалим виробничим циклом і уповільненим оборотом капіталу знаходиться у 
значно гірших економічних умовах, ніж галузі з менш тривалим виробничим циклом та прискореним 
терміном обороту капіталу; внаслідок цього на однаковий первісно вкладений капітал сільське господарство 
отримує  в кілька разів менший прибуток, ніж в  інших галузях економіки [16, с. 4-5].   Тобто,  у сільському 
господарстві, як і в інших галузях, що розвиваються за об’єктивними економічними законами, повинна бути 
рівна окупність авансованого у виробництво капіталу та створення умов досягнення однакових доходів для 
ведення розширеного відтворення [10, с.318], але на практиці, цього не відбувається.  

Прогресивність руху власного капіталу у бік збільшення за рахунок нерозподіленого прибутку для  
сільського господарства ускладнюється через недоотримання прибутку, тому для довгострокового 
фінансування виробничої діяльності внутрішніх джерел недостатньо. Залучений капітал сприяє розширенню 
виробничо-господарської діяльності, забезпечує більш ефективне використання власного капіталу (за умови 
оптимізації структури капіталу). Існує точка зору, що співвідношення між власним і залученим капіталом 
повинно бути в релевантному діапазоні, де власний капітал перевищує залучений не менше, чим в два рази, 
але ми вважаємо, що для сільського господарства таке твердження не може бути безапеляційним та 
потребує гнучкості співвідношення в залежності від умов та терміну кредитування. Абсолютне значення 
залученого капіталу з 2001р. по 2013 р. збільшилось у 7,5 разу (з 20,81 млрд грн до 156,21 млрд грн), що 
позначилося на збільшенні частки даного показника у сукупному капіталі сільськогосподарських 
підприємств (на 16,9%) і становило 49,9% (табл. 3). Такий рівень залученого капіталу у структурі капіталу 
можна вважати високим, його подальше збільшення призведе до критичної залежності суб’єктів сільського 
господарства від зовнішніх кредиторів та зменшення фінансової стійкості. Ступінь ризику, якому 
підлягають суб’єкти господарювання залежить від джерел формування залученого капіталу. Як свідчать дані 
таблиці 3, у структурі залученого капіталу переважають поточні зобов’язання. Їх частка була (81,9% у 2001 
р.) і залишається високою (72,4% у 2013 р.), та у більшості періодів сягає понад 70%.  Основне призначення 
поточних зобов’язань – фінансування оборотних коштів; в їх структурі найвищу питома вага приходиться на 
кредиторську заборгованість. Якщо частка поточних зобов’язань  зменшилася на 9,5%, то, відповідно, 
частка довгострокових джерел зросла. Для формування короткострокового позикового капіталу 
використовують короткострокові позикові ресурси, а саме, короткострокові кредити банків, поточну 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторську заборгованість. 
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Короткостроковими кредитами банків є зобов’язання підприємства перед кредитною установою 
(банком), які повинні бути виконані протягом терміну, що не перевищує одного року з дати складання 
балансу, такого роду банківські кредити залучаються здебільшого для фінансування оборотних активів 
підприємства, зокрема на покриття тимчасового дефіциту платіжних засобів, придбання товарів, 
виробничих запасів тощо [19]. Короткострокові кредити банків дають змогу органічно ув'язати всі джерела 
оборотних коштів і справляють активний вплив на раціональне формування запасів сировини, матеріалів, 
продукції та інших видів матеріальних цінностей [3]. Специфіка сільського господарства вимагає 
обов’язкового додаткового сезонного залучення коштів, тобто залучення короткострокових кредитів банку, 
які в динаміці зросли практично в 4 рази (з 58,27 до 223,28 млрд грн), однак у структурі зовнішніх 
короткострокових джерел формування капіталу  знизились на 1,92 п.п. (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Структура короткострокових джерел формування капіталу суб’єктів сільського господарства, 2007–
2013 рр., (млрд грн.) 

у тому числі: 

Рік 

Всього 
короткострокових 
джерел формування 

капіталу 

короткострокові 
кредити банків 

поточна заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

кредиторська 
заборгованість 

26471,1 5826,5 625,6 20019,00 2007 
% 22,01 2,36 75,63 

44868,4 11102,6 1096,8 32669,0 2008 
% 24,74 2,44 72,81 

50360,5 8532,8 1592,9 40234,8 2009 
% 16,94 3,16 79,89 

53799,0 8175,2 1874,7 43749,1 2010 
% 15,20 3,48 81,32 

70007,3 12157,6 2311,2 55538,5 2011 
% 17,37 3,30 79,33 

91278,8 15707,1 3025,5 72546,1 2012 
% 16,86 3,25 77,87 

111159,2 22328,2 4182,2 84648,8 2013 
% 20,09 3,76 76,15 

84688,1 16501,7 3556,6 64629,8 Відхилення 
2013р до 

2007р 
п.п. -1,92 1,4 0,52 

Джерело: сформовано автором за даними  [14]. 
 
 Протягом аналізованого періоду рівень зазначеного джерела ресурсів був вище 75% (окрім 2008 р. 

– 72,81%), а станом на кінець 2013 р. становив 76,15%. Незначною є частка поточної заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями, котра зросла і відповідно склала 3,76% у 2013 р.  Підвищення частки 
цього джерела ресурсів та його обсягів обумовлене абсолютним зростання величини довгострокових джерел 
формування капіталу  протягом аналізованого періоду і відповідно настанням строків погашення 
зобов’язань по цих ресурсах. Довгострокові джерела формування капіталу, якими суб’єкти сільського 
господарства можуть користуватися тривалий час (більше одного року), як зазначалося вище, мають 
тенденції до зростання і в динаміці (в 11,4 разу), і в структурі (з 18,07% у 2001 р. до 27,54% у 2013 р.).  

Таку тенденцію варто розцінювати позитивно, адже за рахунок збільшення обсягів  довгострокового 
капіталу підприємства  мають можливість оновлювати основні засоби, запроваджувати інноваційні 
технології у сільському господарстві. Однак їх приріст в абсолютному значенні та частці у сукупному 
капіталі  може мати й негативні наслідки: зростання фінансових витрат, зниження платоспроможності, 
ліквідності та фінансової стійкості. Тому дуже важливою є зваженість та ретельність прийняття рішень про 
доцільність залучення довгострокових джерел формування капіталу та  правильної організації відповідних 
процедур як з боку банків, так і з боку підприємств. Ми погоджуємося з думкою Н.А. Хрущ, яка доводе, що 
основними перспективними напрямами активізації процесів кредитування для фінансування діяльності 
вітчизняних агропідприємств  є забезпечення державної підтримки через компенсацію відсоткових ставок з 
державного бюджету, зниження рівня відсоткових ставок по кредитах, застосування механізмів страхового 
захисту при залученні кредитних ресурсів [20, c. 182]. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження, можна стверджувати, що базою створення майна 
для сільськогосподарських підприємств України з 2001 р. по 2013 р. був власний капітал, але позикові 
кошти займали досить вагоме місце в структурі капіталу підприємств. На сьогоднішній день банки готові і 
надалі кредитувати аграрний сектор, є широке поле для тіснішої співпраці. При цьому необхідно 
підкреслити, що довгострокові залучення капіталу повинні спрямовуватися, в першу чергу, на повну 
модернізацію сільського господарства, довгострокові інноваційні проекти, впровадження новітніх 
технологій, які б сприяли виробництву продукції світових стандартів якості та безпеки і дозволили 
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українській аграрній продукції зайняти свою нішу на світовому ринку продовольства. Для цього необхідно 
адаптувати та поглибити співпрацю України та європейських країн, зміцнити економічне співробітництво, в 
тому числі, у фінансовому секторі, активізувати інвестиційне поле та залучення іноземного капіталу.  

Висновки. Зменшення частки валової доданої вартості сільського господарства у валовому 
внутрішньому продукті свідчить, у тому числі, про те, що обсяг залучення капіталу не відповідає потребам 
галузі. Узагальнюючи результати проведеного дослідження виявлення основних тенденцій та проблем 
залучення капіталу у сільське господарство пропонуємо наступні шляхи по їх вирішенню: по-перше, в 
умовах сучасних економічних і політичних викликів, державна підтримка аграрного сектору обмежена, 
кількість бюджетних програм Мінагрополітики у 2015 р. скорочено з 32 до 19, тому державні програми 
необхідно переорієнтувати на стимулювання фінансових інституцій, які співпрацюють з 
сільськогосподарською галуззю економіки, в першу чергу у напрямку покращення умов залучення капіталу 
(з урахуванням особливостей функціонування галузі), а саме, спрощення процедури одержання кредиту, 
скорочення  при цьому до мінімуму додаткових витрат, стабілізації кредитної ставки за постійно діючим 
механізмом рефінансування, оптимізації кредитного забезпечення у вигляді застави, усуваючи при цьому 
корупційні схеми необґрунтованого виділення і нецільового використання залучених коштів; для цього 
необхідна врівноважена грошово-кредитна політика, яка була б адекватною процесам, що відбуваються в 
державі. По-друге, у наш складний час необхідна дедоларизація економічних відносин та стабілізація 
гривні, посилення її статусу як прерогативного засобу платежу. По-третє, враховуючи брак часу необхідно у 
стислі терміни адаптувати наше законодавство під європейське на основі використання позитивного досвіду 
провідних країн, сприяти запровадженню європейських правил для ведення бізнесу в Україні, узагальнити 
теоретичні і практичні засади функціонування альтернативних механізмів капіталоутворення, з визначенням 
особливостей їх пристосування до специфіки аграрного сектору економіки України. Вирішення поставлених 
завдань буде сприяти виходу сільського господарства з фінансової стагнації, збільшенню капіталу, 
стабілізації фінансового стану  та подальшому сталому розвитку сільського господарства. 
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АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  
 
У  статті  розглядаються  показники,  які  розроблені  для  здійснення  моніторингу  стану  та  стійкості 

фінансових  інститутів  та  ринків,  –  індикатори  фінансової  стійкості.  Вивчено  світовий  досвід  розробки  та 
практичного використання показників стійкості фінансової системи. Зазначено найбільш релевантні індикатори, 
які  можуть  бути  використані  для  тестування  кризових  явищ  національної  фінансової  системи.  Докладно 
проаналізовано динаміку базових показників, які дають оцінку стійкості депозитних установ банківської системи 
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Постановка проблеми. Будь-яка країна світу не убезпечена від ризиків, пов’язаних з 

нестабільністю фінансової системи. Особливо вразливими до таких ризиків є країни з перехідною 
економікою та економікою, що розвивається, оскільки вони не мають сформованих автоматичних 
механізмів, які б могли пом’якшити вплив фундаментальних факторів виникнення фінансової 
нестабільності. Необхідно зазначити, що країни, які розвиваються, в своїй більшості, обмежуються 
вивченням проблем стійкості лише банківського сектору як домінуючого елемента фінансової системи, в 
той час, як розвинуті країни шукають відповіді щодо стійкості фінансової системи в цілому. 

Новітні підходи до раннього попередження ризиків, оцінювання рівня стійкості фінансової системи 
та оптимізації параметрів, що її формують, спроможні забезпечити державні органи влади необхідними 
інструментами повернення фінансової системи країни до нового рівноважного стану. Саме тому ефективне 
функціонування національної фінансової системи забезпечить можливість поступального розвитку 
вітчизняної економіки та створить передумови якісного реформування інфраструктури фінансового ринку 
України. 

Незважаючи на значні доробки закордонних та вітчизняних вчених щодо обґрунтування 
оптимального набору показників та критеріїв характеристики стійкості фінансової системи, проблема 
значною мірою залишається невирішеною, підтвердженням чому є відсутність якісних систем раннього 
попередження фінансових та банківських криз, які відбулися протягом останніх років. Виходячи з цього, 
актуальним є узагальнення світового досвіду розробки та практичного використання показників стійкості 
фінансової системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання регулювання дисбалансів і забезпечення 
цінової та фінансової стабільності фінансового сектору економіки України найшли своє відображення в 
наукових дослідженнях вітчизняних учених, а саме: О. Барановського, С. Башлай, Я. Белінської, Ю. 
Гаркуші, О. Кармінського, О. Кіреєва, В. Коваленко, І. Манцурова, В. Міщенка, О. Петрика, М. 
Шаповалової [1–4]. Дослідження українських науковців та практиків, які сьогодні зосереджені переважно на 
проблемах банківської стабільності, практична значущість якої полягає не тільки у визначенні ризиків, а й у 
забезпеченні умов ефективного функціонування банківських установ, здатності протидіяти шокам, 
виконання ними функції наповнення економіки достатньою кількістю фінансових ресурсів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим питання, пов’язані з 
удосконаленням методологічних засад оцінки стійкості фінансового сектору, вимагає проведення окремого 
дослідження, спрямованого на виявлення сильних і слабких сторін методик. Ефективна діагностика стану 
фінансової системи та її моніторинг створить передумови адекватному прогнозування ймовірності настання 
фінансової кризи, і як результат сформує інструментарій дієвого управління вітчизняної фінансової системи. 
Таким чином, з метою протидії деструктивним факторам кризи необхідний моніторинг стану фінансової 
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системи країни на основі певного набору показників та індикаторів, що дозволять аналізувати її стійкість, 
оскільки стійкість фінансової системи – основна мета соціально-економічної політики кожної країни. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення світового досвіду розробки та практичного 
використання показників стійкості фінансової системи, а також виявлення найбільш релевантних 
індикаторів, які можуть бути використані для тестування кризових явищ національної фінансової системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті дослідження підходів до кількісного 
оцінювання стійкості фінансової системи, варто зауважити, що на наднаціональному рівні ініціатором 
розробки алгоритмів такого типу є Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк. У рамках 
програми FSAP (Financial Sector Assessment Program) ці організації провадять діяльність щодо 
стимулювання та популяризації науково-методичних підходів, спрямованих на моніторинг рівня стійкості 
фінансових систем країн світу. На рис. 1. наведено основні складові аналізу стану фінансової системи.  

 

Інформаційна база 

Макроекономічні показники Агреговані фінансові звіти і баланси 
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Рис. 1. Складові аналізу фінансової системи за методикою МВФ 

 
Індикатори фінансової стійкості (ІФС) – це індикатори, які розроблені для здійснення моніторингу 

стану та стійкості фінансових інститутів та ринків, а також пов’язаних із ними контрагентів. Індикатори 
розраховуються на основі агрегованої інформації щодо функціонування фінансових інститутів та ринків, на 
яких вони здійснюють свою фінансову діяльність. 

Стрес-тестування – комплекс інструментів, які використовуються з метою виокремлення ключових 
ризиків фінансово-економічної системи на основі визначення кількісного впливу можливих шоків на 
фінансову систему [1, с. 9]. Стрес-тестування здійснюється з використанням різних методів аналізу, 
зокрема: аналізу чутливості, спрямованого на виявлення ризиків і найбільш ймовірної реакції інституцій 
фінансового сектору на шоки (зміни у процентних ставках, курсах валют, цін на активи); сценарного 
аналізу, спрямованого на перевірку стійкості фінансових інститутів і фінансового сектору до виняткових, 
але можливим економічним сценарієм; аналізу „зараження”, на основі якого виявляється і оцінюється 
трансмісія шоків, що передається від окремої фінансової інституції до фінансового сектору в цілому. 

Аналіз груп показників, запропонованих МВФ для дослідження стану фінансової стійкості країни 
показав, що вони мають як переваги, так і певні недоліки. 

Основними перевагами є: 
- розробка та впровадження сигнального підходу, що передбачає регулярний розрахунок та 

моніторинг показників щокварталу та щороку; 
- системний аналіз груп показників дозволяє досліджувати функціонування різних ринків, 

зокрема фондового та нерухомості, що є доволі актуальним при минулій фінансово-економічній кризі; 
- врахування структурних змін різних ринків; 
- розробка системи індикаторів та критеріїв відбору. 
Виокремлюють кілька недоліків, серед яких: 
- наявність великої кількості індикаторів, частина з яких дублюють один одного; 
- різновекторність напрямів змін індикаторів, що ускладнює виділити загальні тенденції в їхній 

динаміці; 
- наявність індикаторів стійкості нефінансового сектору, безпосередньо не відносять до 

функціонування фінансового сектору економіки; 
- відсутність, на даний час, в Україні системи підготовки статистичних даних для розрахунку 

всього спектра із 40 запропонованих МВФ індикаторів стійкості фінансового сектору; 
- індикатори фондового ринку не є повною мірою репрезентативними для оцінки стійкості 

фінансового сектору України. 
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У рамках запропонованого МВФ алгоритму оцінки стійкості фінансової системи низкою країн 
(Австрія, Англія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Італія) розроблено і впроваджено 
власні адаптовані системи оцінки стійкості фінансової системи. Так, наприклад, Банк Англії проводить 
розгорнуте дослідження стійкості фінансової системи, використовуючи при цьому не лише показники, які 
відображають різноманітні параметри функціонування банків та інших фінансових посередників, а й 
макроекономічні індикатори, зокрема, у сфері грошово-кредитного регулювання, платіжного балансу, 
динаміки інвестицій і заощаджень. При цьому центральний банк Англії використовує такі методики як 
RАТЕ і ТRАМ.  

У Німеччині методика оцінювання стійкості фінансової системи (ВАКІS) базується на застосуванні 
коефіцієнтного аналізу індикаторів функціонування банківського сектору і включає в себе понад 50 
показників, які дають можливість виявити та оцінити різні види ризиків, притаманних банківській системі. 

Для Норвегії характерним є застосування структурної моделі оцінювання стійкості фінансової 
системи, яка дає можливість сформувати загальний прогноз, що, у свою чергу, дозволяє більш адекватно 
оцінити кредитоспроможність позичальника (як фізичної, так і юридичної особи), а також отримати 
інформацію щодо якості кредитного портфеля банку. Дана методика також передбачає існування окремого 
блоку, що здійснює систематизацію підприємств залежно від рівня ризику на основі таких показників як 
частка самофінансування, забезпеченість власним капіталом і ліквідність. Слід відзначити, що звіт за 
результатами моделювання ґрунтується на дослідженні трендових значень показників стійкості фінансової 
системи. 

Методика оцінювання стійкості фінансової системи Австрії зорієнтована на показники, що 
відображають параметри розвитку та функціонування банківського сектору. Так, об’єктом дослідження 
виступають трендові показники рентабельності, достатності капіталу та ліквідності. Безпосередньо звіт про 
рівень стійкості банківського сектору базується на оцінюванні впливу ринкових ризиків на банківську 
систему, показниках стабільності корпорацій, домогосподарств та інших нефінансових установ. До 
показників, що відображають фінансову стійкість господарюючих суб’єктів і домогосподарств належать: 
індекс зростання заборгованості, динаміка збільшення підприємств-банкротів, динаміка емісії акцій, питома 
вага домогосподарств на фінансовому ринку тощо. 

Модель оцінювання стійкості фінансової системи Фінляндії базується на застосуванні наступних 
індикаторів: показники рентабельності, рівня витрат і доходів, адекватності капіталу, якості позик та 
індикатор збільшення економічних ризиків, які, у свою чергу, використовуються як у рамках оперативного, 
так і стратегічного аналізу. 

Італійська модель оцінювання фінансової стійкості також передбачає дослідження стійкості саме 
банківської системи із застосуванням дистанційного аналізу, який дозволяє охарактеризувати поточний стан 
системи, а також провести імітацію впливу зовнішніх шоків, таких як непередбачуваний відтік депозитів, 
збільшення частки простроченої заборгованості клієнтів.  

Французька модель оцінювання стійкості фінансової системи передбачає використання 
індивідуального стандартизованого аналізу, що дозволяє здійснювати за такими компонентами: 

- показники, що характеризують окремі аспекти пруденційного регулювання (ліквідність, 
адекватність капіталу тощо); 

- індикатори якості активів; 
- параметри, що характеризують рівень ринкового ризику, рентабельність діяльності 

(операційний дохід, рентабельність активів та ін.); 
- якісні індикатори (ефективність менеджменту, внутрішнього контролю, склад засновників). 
Модель оцінювання стійкості фінансової системи, розроблена Центральним банком Нідерландів 

передбачає аналіз десяти видів ризиків, що можуть мати деструктивний вплив на депозитну установу 
(кредитний, процентний, ціновий, інформаційний, операційний ризики, нормативний ризик, ризик втрати 
репутації) і трьох категорій контролю за ризиками (внутрішній контроль, організаційний фактор, 
менеджмент).  

Таким чином, можна відмітити, що системи оцінювання стійкості фінансового сектору для різних 
країн мають свої особливості. І хоча інформаційна наповненість та аналітичні інструменти дещо 
відрізняються, основна мета є подібною – отримати інформацію про діяльність окремих суб’єктів, на основі 
якої здійснити ідентифікацію стану фінансової системи та загроз її стабільності як з позиції зовнішніх, так і 
внутрішніх факторів. Дослідження різноманітних моделей оцінювання стійкості фінансової системи 
дозволяє підсумувати, що для деяких країн характерною є спрощена модель, що відображає лише параметри 
функціонування банківського сектору (Австрія, Італія тощо), тоді як для інших країн більш притаманним є 
розгорнутий аналіз, який передбачає дослідження і ряду важливих макроекономічних показників. 

Українська модель оцінювання стійкості фінансової системи належить до другої групи і розроблена 
на основі рекомендацій МВФ. Слід відзначити, що методика МВФ передбачає застосування 40 індикаторів 
фінансової стійкості, з яких 25 індикаторів для сектору депозитних корпорацій (із яких 12 основних) і 15 
індикаторів для клієнтів сектору депозитних корпорацій, у тому числі: інші фінансові корпорації (2 
індикатора), не фінансові корпорації (5 індикаторів), домашні господарства (2 індикатора), ліквідність ринку 
(2 індикатора) і ринки нерухомості (4 індикатора). 
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У свою чергу, на сьогоднішній день Національним банком України щоквартально формується звіт 
щодо стану стійкості фінансової системи, який передбачає аналіз показників стійкості сектору депозитних 
корпорацій (банків) з яких 12 основних і 12 рекомендованих. Однак, у даному контексті справедливо 
зазначити, що діяльність НБУ у сфері оцінювання стійкості фінансової системи має низку недоліків, а тому 
досить часто розгорнуті звіти щодо стану фінансової системи публікуються не регулятором, а окремими 
рейтинговими агентствами. Враховуючи те, що вітчизняна фінансова система знаходиться на етапі свого 
становлення та ще не сформувалась, основним завданням є визначення факторів, що впливають на її 
тенденції переважним чином. 

Сьогодні, індекси фінансової стійкості є тільки одним із вихідних елементів аналізу. Істотного 
значення набувають також: показники, що дають більш широку картину економічної і фінансової ситуації, а 
саме рівень інфляції, стан зовнішньоекономічної позиції, ціни активів, зростання кредиту; нормативно-
правові основи регулювання економіки; структура фінансової системи та міцність фінансової 
інфраструктури. 

Для визначення здатності індикаторів фінансової стійкості своєчасно сигналізувати про майбутні 
стреси у фінансовому секторі України і формування в ньому дисбалансів проаналізуємо ці індикатори.  

По-перше, розглянемо базові індикатори фінансової стійкості. Перелік показників базового набору 
індикаторів фінансової стійкості свідчить, що головна увага зосереджена на аналізі фінансового стану та 
вразливості депозитних установ. До базових індикаторів включено показники, що характеризують 
достатність капіталу, якість активів, прибуток і рентабельність, чутливість до ринкових ризиків. У табл. 1 
подано основні індикатори фінансової стійкості. 

 
Таблиця 1 

Базові індикатори фінансової стійкості в Україні за 2006–2012 рр. 
Показники 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Норма прибутку на активи 0,2 0,3 0,92 -4,38 -0,2 0,3 
Норма прибутку на капітал 5,2 4,5 7,29 -32,25 1,1 1,7 
Відношення недіючих кредитів до сукупних валових 
кредитів 

59,76 48,12 2,68 10,7 13,8 13,8 

Відношення валютних кредитів до сукупних валових 
кредитів 

52,35 53,08 60,32 55,19 38,7 39,52 

Відношення валютних зобов’язань до сукупних 
зобов’язань 

51,10 49,77 51,3 58,73 49,6 50,14 

Відношення депозитів клієнтів до сукупних валових 
кредитів 

91,0 71,0 60,0 43,0 59,77 66,0 

 
У щорічній динаміці індикатора – відношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів – 

чітко видно реакцію українських банків на заходи НБУ, спрямовані на покращення якості кредитних 
портфелів банківських установ.  Так, після дуже високої частки проблемних кредитів у 2006 р. (майже 60%) 
їх рівень стабілізовано до 13,8% у 2013 р. Динаміка норм прибутку на активи та капітал свідчить про значні  
втрати банків під час кризи та про тривалий період відновлення.  

Важливими для України вважаються показники, які характеризують кредитну активність банків. 
Серед цих показників доречно виділити два взаємопов’язаних індикаторів: відношення валютних кредитів 
до сукупних валових кредитів та відношення валютних зобов’язань до сукупних зобов’язань. Важливість 
моніторингу вищезазначених індикаторів обумовлена значними ризиками, які виникають внаслідок 
нездатності позичальників  обслуговувати свої зобов’язання, що виражені в іноземній валюті, через її 
відсутність або девальвація гривні. За недостатніх ресурсів іноземної валюти зростання їх активності в 
сегмент валютного кредитування збільшує у банків небезпеку збитків, пов’язаних із коливанням валютного 
курсу. Динаміка наведених індикаторів свідчить, що у 2008 р. такі загрози були реальними. Частка 
валютних кредитів в загальній структурі наданих банками кредитів була на рівні 60% і тільки втручання 
НБУ і заборона валютного кредитування покращили ситуацію – у 2013 р. їх частка дорівнювала 39,5%. 

 Серед проблем, які формували ризики для функціонування українських банків у період 2008–2010 
рр., варто відзначити негативну тенденцію до зниження співвідношення депозитів  клієнта та сукупних 
кредитів. Аналізуючи індикатори фінансової стійкості, простежується зниження їх співвідношення. Це 
свідчить про те, що існує залежність від нестійких коштів для покриття неліквідних активів у портфелі 
банків, а за нестачі ліквідності ризик неліквідності стає вищим. Динаміка цього індикатора фінансової 
стійкості протягом 2006–2013 рр. доводить, що найбільш гострою ситуація була у 2009 р. – 43%, а у 2013 р. 
– 66,0%.    

По-друге, розглянемо індикатори фінансової стійкості небанківських фінансових установ. У табл. 2 
наведено порівняльний аналіз банківського сектору з небанківськими фінансовими установами. 
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Таблиця 2 
Динаміка індикаторів фінансової стійкості небанківських  

фінансових установ України за 2010–2012 рр. 

Показники 2010 2011 2012 
Абсолютне 
відхилення 

2012 р. від 2010 р. 
Сукупні фінансові активи банківських і 
небанківських фінансових установ, млн грн., у т.ч. 

385,9 663,5 1035,0 +649,1 

- активи банків, млн грн. 
 їх частка, % 

353,1 
91,5 

619,0 
93,3 

973,3 
94,0 

+620,2 
+2,5 

- активи небанківських фінансових установ, млн грн. 
 їх частка, % 

32,8 
8,5 

44,5 
6,7 

61,7 
6,0 

+28,9 
-2,5 

 
Проводячи аналіз даних таблиці 2, зазначимо, що протягом 2010–2012 рр. було повне превалювання 

банківського сектору серед фінансових установ. Крім цього, за структурою та динамікою свого розвитку 
небанківські фінансові установи мали слабкий вплив на стабільність фінансового сектору економіки 
України до шоків. Тому системні ризики, які збільшили вразливість фінансового сектору до кризових явищ, 
сконцентрувалися в банківському секторі. 

Висновки. Індикатори фінансової стійкості МВФ дають змогу здійснювати моніторинг розвитку 
фінансового сектору країни. Аналіз стійкості фінансової системи передбачає розрахунок великої кількості 
показників, які мають враховувати особливості національного становлення. В умовах трансформаційних 
процесів вітчизняної економіки дослідження ступеня стійкості фінансової системи набуває особливо 
важливого значення, зважаючи на неодмінні циклічні зміни в її розвитку. При цьому пріоритетним 
завданням виступає правильне визначення вектору, за яким необхідно досліджувати стійкість фінансової 
системи. 

 
Література 

 
1. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової 

системи : інформаційно-аналітичні матеріали / за ред. В.І. Міщенко, О.І. Кіреєва, М.М. Шаповалової. – К. : 
Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97 с. 

2. Бєлова І. Визначення фінансової стабільності України / І. Бєлова, С. Башлай // Вісник НБУ. – 
2013. – № 7. – С. 25–31. 

3. Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності 
банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник НБУ. – 2013. – № 9. – С. 35–40. 

4. Стійкість фінансових ринків України та механізм її забезпечення / [О.І. Барановський, В.Г. 
Барановський, Є.О.Бублик та ін.] ; за ред. О.І. Барановського. – К. : НАН України, 2010. – 492 с. 

 
References 

 
1. Mishhenko, V.I., Kireev, O.I., & Shapovalova, M.M. (Eds.) (2005). Organizational and methodical approaches to the 

implementation of the NBU assess the stability of the financial system (Informational materials). Kyiv: Research Center National Bank (in Ukr.). 
2. Belova, I., & Bashlay, S. (2013). Defining Financial stability of Ukraine. Visnyk NBU  (National Bank Bulletin), 7, 25-31 (in 

Ukr.). 
3. Kovalenko, V., & Garkusha, Yu. (2013). Theoretical and methodological approaches to the assessment of the  financial stability of 

the banking system. Visnyk NBU  (National Bank Bulletin), 9, 35-40 (in Ukr.). 
4. Baranovskyi, O.I., Baranovska, V. G., & Bublyk, Ye. O. (2010). The stability of the financial markets of Ukraine and its 

mechanisms to ensure. Kyiv: Ukrainian National Academy of Sciences (in Ukr.). 

 
Рецензія/Peer review : 1.4.2015 р. Надрукована/Printed :12.5.2015 р. 

Рецензент: д.е.н., проф., Бондаренко В.М. 
 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  165

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ  
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ 

 
УДК 658.7:656.2 

А.В. КУЗЬМЕНКО 
Українська державна академія залізничного транспорту  (м. Харків) 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 
 
В  статті  визнано,  що  розвиток транспортнологістичної  інфраструктури може  виступати  одним  із 

напрямків  покращення  діяльності  залізничного  транспорту  країни.  Вивчення  внутрішнього  та  зовнішнього 
середовища  Укрзалізниці  дозволило  встановити  ряд  факторів,  що  стримують  покращення  транспортно
логістичного  обслуговування  та  обумовлюють  низький  рівень  розвитку  об’єктів  транспортнологістичної 
інфраструктури  залізниць.  На  основі  цього  розкрито  концепцію  розвитку  транспортнологістичної 
інфраструктури  залізничного  транспорту  України  шляхом  визначення  мети  і  завдань,  принципів  та  заходів 
розвитку транспортнологістичної інфраструктури залізниць. 

Ключові слова: концепція, транспортнологістична інфраструктура, залізничний транспорт, розвиток. 
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TRANSPORT LOGISTICS RAILWAY INFRASTRUCTURE UKRAINE 

 
Abstract. The paper acknowledged that the development of transport and  logistics  infrastructure can act to  improve one of the 

areas of railway transport of the country. Analysis of Railway Transport and defined the state of implementation of existing programs of the 
industry. This  led to the conclusion of a significant backlog of real action of the planned measures. The study of the  internal and external 
environment of rail transport allowed establishing a number of  factors hindering the  improvement of transport and  logistics services and 
lead to poor development of transport and logistics infrastructure of railways. Based on this concept disclosed to the transport and logistics 
infrastructure  of  rail  transport Ukraine,  the main purpose  of which  is  formulated as  identify ways and means  to  ensure  the qualitative 
improvement of the status and structure of the transport and logistics infrastructure of railways to improve the quality of customer service 
transportation  services  industry  and  competitiveness  in  the  global  market  of  transport  logistics  services.  Determined  idea  Concept, 
objectives, principles and measures of transport and logistics infrastructure of railways. 

Keywords: concept, transport and logistics infrastructure, railways, development. 
 
Актуальність теми дослідження. Реалізація європейського вектору інтеграції створює 

передумови для залучення нашої держави до світових торгівельних процесів та інтенсифікації 
товаротранспортних потоків через України, а, відповідно, й реалізації транзитного потенціалу країни, 
покращення техніко-технологічних можливостей підприємств залізниць. Існування таких тенденцій 
визначає в якості основного напрямку покращення діяльності залізничного транспорту країни – підвищення 
рівня якості транспортно-логістичного обслуговування за рахунок розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури залізниць. Адже в умовах зростання обсягу транзитних вантажів та посилення конкуренції з 
боку інших видів транспортну, світовий досвід довів, що саме розвиток транспортно-логістичної 
інфраструктури є запорукою збереження конкурентних переваг та забезпечення стійкого розвитку 
залізничного транспорту. З огляду на стан та тенденції розвитку Укрзалізниці, та враховуючи світові 
стандарти якості транспортно-логістичного обслуговування, проблема розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури залізниць набуває важливого значення в науково-дослідному та практичному аспектах. 

Аналіз останніх досліджень. Актуальність питання розвитку залізничного транспорту України та 
формування його транспортно-логістичної інфраструктури підтверджується величезною кількістю наукових 
розробок в цьому напрямку. Серед відомих науковців, праці яких присвячені проблемам розвитку 
залізничного транспорту, розбудові його транспортно-логістичної мережі та відродженню транзитного 
потенціалу галузі, можна виділити таких вчених, як Є.С. Альошинський, Т.В. Бутько, В.Л. Дикань, О.Г. 
Дейнека, М.В. Корінь, Д.В. Ломотько, С.П. Міщенко, Ю.Є. Пащенко, Л.О. Позднякова, І.В. Токмакова, Н.В. 
Якименко та інші [1–8]. Разом з тим, потребують подальшого вивчення питання розробки концептуальних 
основ розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту України.  

Саме тому, метою даної статті є розробка концепції розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури залізничного транспорту України шляхом визначення мети і завдань, принципів та заходів 
розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Залізничний транспорт виступає важливою ланкою 
транспортного комплексу України, яка здійснює перевезення 209,63 млрд т-км вантажів і 35,62 млрд пас-км, 
а також забезпечує надходження до державного бюджету України 10% податкових платежів [9]. 

Формулювання концептуальних основ розвитку транспортно-логістичної інфраструктури 
залізничного транспорту вимагає з’ясування та оцінки існуючого стану галузі, виявлення потенційних 
можливостей розвитку її транспортно-логістичної інфраструктури. З метою їх встановлення виконаємо 
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища залізничного транспорту України, оцінивши показники 
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діяльності і стану галузі та виділивши проблеми і напрямки її подальшого розвитку.  
Говорячи про стан справ в галузі в цілому, можна з впевненістю констатувати, що останнім часом 

залізничний транспорт України переживає некращі часи. Володіючи величезними транспортним 
потужностями, обсяг вантажних перевезень залізниця зменшується з року в рік, а  в останні роки темпи його 
падіння носять погрожуючий характер для  стабільного функціонування галузі. Зокрема, за період в 5 років 
(табл. 1, 2) відбулося скорочення обсягів перевезення вантажів на 43 млн тонн та зменшення вантажообігу 
на 7 млрд т-км. Найбільше падіння обсягів вантажних перевезень, а, відповідно, й вантажообігу 
спостерігається в категорії транзит та внутрішні перевезення: у 2014 році розмір транзитних вантажів 
скоротився на 17 млн т у порівнянні з 2010 роком та склав 30 млн т, величина внутрішніх перевезень 
зменшилася на 55 млн т [10].  

 
Таблиця 1 

Перевезено вантажу, млн т [10] 
Залізничний транспорт 2010 2011 2012 2013 2014 
Усього, в тому числі 433 469 457 444 390 
- транзит 47 51 42 34 30 
- імпорт 30 32 35 35 36 
- експорт 118 131 141 146 141 
- внутрішні перевезення 238 255 240 229 183 

 
Таблиця 2 

Вантажообіг, млрд т-км [10] 
Залізничний транспорт 2010 2011 2012 2013 2014 
Усього, в тому числі 218 244 238 224 211 
- транзит 46 51 42 34 31 
- імпорт 14 17 19 18 19 
- експорт 77 87 93 94 94 
- внутрішні перевезення 80 89 84 79 67 

 
Це обумовлено як складною економічною та політичною ситуацією в країні, що супроводжується 

падінням обсягів промислового виробництва і завмиранням економічної діяльності в державі, так і 
викликано високим рівнем ризику незбереження вантажу в результаті відсутності належного класу 
складської інфраструктури, невідповідністю якості та масштабів обслуговування вантажопотоків, слабким 
технічним рівнем оснащення та розвитку об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури залізниць. 

Негативним для залізничного транспорту України є й той факт, що вже 5 років галузь працює на 
вичерпаних свій термін експлуатації транспортних потужностях. Зокрема, станом на 1 січня 2014 року 
рівень зносу основних фондів Укрзалізниці складає 78%, а балансова вартість повністю амортизованих 
активів, які ще й досі використовуються в процесі перевезень, досягла 18 287 736 тис. грн [10]. Така 
ситуація обумовлена тим, що темпи старіння, зокрема, тягового рухомого складу, та інших груп основних 
фондів Укрзалізниці значно перевищують темпи придбання їх новітніх зразків, внаслідок щорічного 
недостатнього фінансування сфери відтворення матеріально-технічної бази залізниць.  

Спроби покращити становище на залізничному транспорті України неодноразово здійснювалися на 
рівні керівників галузі та країни в цілому. Зокрема, наразі реалізуються Державна цільова програма 
реформування залізничного транспорту на період 2010–2019 років та Програма оновлення локомотивного 
парку залізниць України на 2012–2016 роки. Так, Державною цільовою програмою реформування 
залізничного транспорту визначено пріоритети розвитку галузі  та завдання й заходи щодо їх досягнення, а 
саме [11]: 

- удосконалення законодавства в сфері залізничного транспорту шляхом розроблення ряду 
проектів Законів України та нормативно-правових актів щодо удосконалення діяльності залізничного 
транспорту та державної підтримки галузі; 

- розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті за 
рахунок формування вертикально-інтегрованої системи господарського управління та утворення публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- створення умов для залучення інвестицій шляхом визначення інвестиційного рейтингу 
Укрзалізниці, запровадження державної підтримки пасажирських перевезень та ліквідації їх перехресного 
субсидіювання, компенсації збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів і перевезень за 
регульованими державою тарифами; 

- підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому 
ринку транспортних послуг за рахунок формування системи маркетингу залізничних послуг, утворення 
логістичного центру та розвитку мережі логістичних комплексів, підвищення ефективності корпоративного 
управління; 

- розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень; 
- підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності; 
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- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів; 
- підвищення рівня соціального захисту працівників галузі; 
- автоматизація управлінських та виробничих процесів.  
Проте реальний стан виконання визначених цією Програмою заходів дозволяє відзначити значне 

відставання від запланованих дій. Наразі фактично виконано завдання в частині організаційного 
забезпечення процесу реформування галузі, однак залишають нереалізованими заходи, що спрямовані на 
вирішення найболючіших проблем залізничного транспорту, а саме модернізацію матеріально-технічної 
бази залізниць, розвиток їх транспортно-логістичної інфраструктури. Адже, незважаючи на формування в 
складі Укрзалізниці  ДП «Український Державний  центр транспортного сервісу «Ліски» з головним 
терміналом в м. Києві та відкриття ряду філій на Південній (м. Харків),  Донецькій (м. Луганськ, м. 
Донецьк), Придніпровській (м. Дніпропетровськ), Одеські (м. Одеса) залізницях і створення 
перевантажувального комплексу на Львівській залізниці в м. Чоп, наразі не спостерігається значного 
покращення рівня якості обслуговування та організації вантажних перевезень [12].  

З проведено аналізу внутрішнього середовища залізничного транспорту доцільно зробити висновок, 
що покращення транспортно-логістичного обслуговування та низький рівень розвитку об’єктів транспортно-
логістичної інфраструктури залізниць, стримується такими загрозами, які носять галузевий (внутрішній) 
характер: 

- відстала (морально застаріла та фізично зношена) транспортна і складська інфраструктура; 
- відсутність в Укрзалізниці вільних коштів для оновлення та модернізації матеріально-технічної 

бази галузі; 
- низький рівень використання єдиних наскрізних логістичних технологій в організації 

мультимодальних та інтермодальних перевезеннях вантажів в міжнародному сполученні; 
- недостатній рівень кваліфікації персоналу в області логістики та управління ланцюгами 

постачань, відсутність компетентних логіст-менеджерів на залізничному транспорті; 
- низький рівень розвитку міжфункціональної та міжорганізаційної координації, низький рівень 

взаємодії з іншими видами транспорту, партнерами та клієнтами; 
- недосконалість та низький рівень гнучкості існуючої системи планування вантажопереробки та 

складування для забезпечення максимальної операційної ефективності; 
- відсутність спеціалізованої корпоративної системи інформаційного забезпечення; 
- низький рівень автоматизації процесів виконання вантажних операцій; 
- невідповідність якість послуг залізничного транспорту вимогам споживачам та світовим 

тенденціям розвитку транспортно-логістичного бізнесу(відсутність логістичного підходу до організації 
вантажних перевезень); 

- складність процедур організації та недостатня швидкість вантажних перевезень, тощо.  
Величезний вплив на діяльність залізничного транспорту, а, відповідно, й на стан його транспортно-

логістичної інфраструктури здійснюють фактори зовнішнього середовища. Говорячи про зовнішнє 
середовище залізничного транспорту, беззаперечно мова повинна вестися про його конкурентів, а саме всі 
види транспорту, які наявні в Україні. Однак, якщо розглядати зовнішнє середовище галузі в аспекті його 
транспортно-логістичної інфраструктури, то мова йтиметься, в першу чергу, про ті складові, які створюють 
умови для її розвитку. До числа основних факторів зовнішнього середовища, які як позитивно, так і 
негативно впливають на розвиток транспортно-логістичної інфраструктури залізниць, слід виділити: 

- посилення кризових ситуацій в економіці країни, що призвело до скорочення обсягів 
перевезення вантажів; 

- відсутність законодавчої бази з питань регулювання логістичної діяльності, повільне 
удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності залізничного транспорту; 

- відсутність ефективних механізмів інвестування в розвиток транспортно-логістичної 
інфраструктури, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства; 

- низький рівень державного фінансування проектів розвитку галузі; 
- відсутність державних гарантій для інфраструктурних позабюджетних джерел інвестування; 
- посилення конкуренції на внутрішньому (особливо з боку автомобільного транспорту) та 

зовнішніх ринках; 
- низький рейтинг на світовому транспортному ринку. 
Дослідивши фактори зовнішнього та внутрішнього середовища залізничного транспорту, необхідно 

відзначити, що існуюче становище в галузі характеризується наявністю низки проблем, які носять 
системний характер та вимагають терміново реалізації ряду заходів, які б сприяли покращення умов 
функціонування залізниць і забезпечити розвиток їх транспортно-логістичної інфраструктури.  

Саме тому, вважаємо необхідним при розробці концептуальних основ розвитку транспортно-
логістичної інфраструктури залізничного транспорту визначити мету і завдання, принципи та заходи, а також 
представити рівні суб’єктів забезпечення та стимулювання її розвитку. В загальному вигляді Концепцію 
розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту подано на рисунку 1. 

Метою розробки Концепції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного 
транспорту України є визначення шляхів та засобів забезпечення якісного вдосконалення стану та структури 
транспортно-логістичної інфраструктури залізниць задля покращення якості обслуговування споживачів 
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транспортних послуг та підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку транспортно-
логістичних послуг. 

 

 

 

 
Рис. 1. Концепція розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту 

 
Основна ідея даної Концепції базується на такому: 
- транспортно-логістична інфраструктура є інструментом реалізації процесів інноваційного 

розвитку залізничного транспорту; 
- транспортно-логістична інфраструктура є стимулюючим фактором активізації інвестиційних 

процесів в галузі; 
- транспортно-логістична інфраструктура сприяє зростанню масштабів діяльності залізничного 

транспорту в сфері організації вантажних перевезень; 
- транспортно-логістична інфраструктура створює інфраструктурну основу для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств реального сектору економіки та розвитку вітчизняного ринку 
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транспортно-логістичних послуг; 
- транспортно-логістична інфраструктура створює умови для стійкого розвитку Укрзалізниці та 

перетворення залізничного транспорту в єдиного транспортно-логістичного оператора країни. 
Відповідно до цього основними завданнями даної Концепції є: 
1. Оптимізація та забезпечення якісного вдосконалення стану і структури транспортно-логістичної 

інфраструктури залізничного транспорту, наближення стандартів її функціонування до європейських 
нормативів транспортно-логістичного обслуговування; 

2. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, створення умов для зростання експорту транспортних послуг за рахунок підвищення якості 
обслуговування транзитних та внутрішніх вантажних перевезень, зростання швидкості, скорочення часу та 
зниження операційних витрат підприємств залізниць на виконання вантажних операцій; 

3. Створення умов для розвитку сервісного обслуговування товаротранспортних потоків за рахунок 
впровадження інноваційних транспортних та логістичних технологій; 

4. Залучення додаткових обсягів вантажів та зміна структури вантажних перевезень в бік 
збільшення долі високодохідних вантажів та зростання завантаження об’єктів транспортної інфраструктури; 

5. Підвищення інвестиційної привабливості залізничного транспорту; 
6. Створення сучасної ефективної системи обслуговування товаротранспортних потоків 

міжнародного рівня та інтеграція залізничного транспорту України в європейську транспортну систему. 
Для досягнення поставлених завдань необхідно забезпечити  реалізацію комплексу наступних заходів: 
- здійснити впровадження в експлуатацію нових типів рухомого складу, які б забезпечували 

вищу швидкість транспортування та зниження енергоємності транспортного процесу; 
- забезпечити ліквідацію «вузьких місць», що обумовлюють обмеження швидкості руху; 
- модернізувати та технічно переоснастити існуючі об’єкти складського господарства та 

інфраструктури транспорту; 
- удосконалити діяльність існуючих транспортно-логістичних центрів та забезпечити подальше 

формування опорної мережі шляхом створення не тільки нових центрів, але й розвитку вантажопереробних 
терміналів, термінально-складських комплексів багатофункціонального призначення; 

- розробити єдину технологічну основу управління транспортно-логістичними операціями; 
- сприяти удосконаленню митного адміністрування транзитних вантажів за рахунок створення митно-

логістичних терміналів з виконання митних операції по декларуванню та випуску за межі країни вантажів; 
- забезпечити формування корпоративної інтегрованої системи інформаційного забезпечення для 

управління та контролю за транспортно-логістичними процесами на всій мережі ТЛЦ тощо. 
Теоретична розробка питань розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного 

транспорту України потребує встановлення основних принципів, що складуть базис для досягнення якісних 
змін. Науковцями пропонується широкий набір принципів розвитку залізничного транспорту, його послуг та 
інфраструктури. Такий автор як Р. Сущенко основними принципами розвитку залізничного транспорту 
пропонує вважати упорядкування системи державного регулювання, прискорену модернізацію  
транспортної інфраструктури  та розширення мережі міжнародних залізничних комунікацій [13]. Т.В. 
Малєєва, А.О. Смирнов пропонують такі принципи розвитку послуг підприємств залізничного транспорту, 
як цілісність, інтегративність та  необхідність різноманітності[14, с. 89-90]. На основі висвітленого у [15] 
авторського розуміння маркетингово-логістичного підходу до розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури залізниць, автор статті пропонує в основу Концепції розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури залізниць покласти наступну систему принципів: збалансованості і розвитку, системності та 
комплексності, партнерства та координації, якості та орієнтації на користувача; інноваційності та 
інтероперабельності. 

Важливим принципом розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізниць є спільна з 
Укрзалізницею участь в цьому процесі держави та інших соціальних структур, що дозволяє мобілізувати ресурси 
для вирішення ключових проблем галузі, в тому числі і забезпечення її інфраструктурного розвитку. Ця 
співпраця держави повинна проявлятися не тільки в фінансуванні інвестиційних цільових програм розвитку, 
наданні державних гарантій та кредитів для залучення інвестицій, а, в першу чергу, створенні правової основи 
для стабільного функціонування галузі, державних замовлень на виконання вантажних перевезень.  

Висновок. Отже, запропонована концепція розвитку транспортно-логістичної інфраструктури 
залізниць є основою для якісного вдосконалення стану та структури інфраструктури Укрзалізниці і виступає 
методологічним базисом для розробки відповідного програмного документу. Її реалізація сприятиме не 
тільки створенню ефективної транспортно-логістичної інфраструктури в країни, але й забезпечить 
залучення додаткових обсягів транзитних вантажів, підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У  роботі  досліджено  тип  взаємозв’язків  між  структурними  елементами  системи  управління 

підприємства. Визначено місце і роль маркетингової товарної стратегії для функціонування кожної з підсистем 
підприємства. Встановлено, що маркетингова товарна стратегія підприємства відображає управлінські рішення 
щодо виробництва та реалізації споживчих товарів на ринку. Розроблено модель штучної системи маркетингової 
товарної стратегії. 

Ключові  слова:  система  управління  підприємством,  підсистема,  товар,  маркетингова  товарна 
стратегія, модель штучної системи. 
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PLACE AND ROLE OF ENTERPRISE MARKETING COMMODITY STRATEGY 
 
Abstract – The aim  of  the  research –  to  study business management  system and  to  identify  the  importance of  the marketing 

commodity strategy in it. The type of relationships between the structural elements of the enterprise control system is investigated. The role 
of  the goods  for  the operation of each of  the enterprise  subsystems  is  identified.  It  is  found  that  the marketing  strategy of  the enterprise 
reflects the commodity management decisions regarding the production and sale of consumer goods in the market. The model of an artificial 
system of marketing commodity strategy is presented. The model describes the interaction of strategy and subsystems with micro and macro 
marketing factors.  

Thus, it is found that the marketing strategy of the general mercantile program of action to continually improve the effectiveness 
of the company in the long and short periods, what ensures the products sustainability on the consumer market. 

Keywords: enterprise management system, subsystem, product, marketing commodity strategy, the model of an artificial system. 
 
Вступ. Інтеграція України у світовий економічний простір актуалізує питання забезпечення стійкого 

розвитку суб’єктів господарювання. Одним з механізмів забезпечення стійкої ринкової позиції підприємства 
в системі його управління є розробка маркетингової товарної стратегії, її адаптація до специфіки діяльності 
підприємства і реалізація. Мета реалізації стратегії – формування оптимального товарного портфелю, що 
дозволяє максимально задовольнити споживчі потреби.  

Аналіз досліджень та публікацій. Серед наукових розробок та публікацій вітчизняних і зарубіжних 
вчених дослідженням питання щодо здійснення ефективної товарної стратегії займалися І. Ансофф, 
Л. Балабанова [2], П. Друкер, Ф. Котлер, Н. Криковцева [5], С. Маджаро, І. Фоломкіна [2]. Проте, не 
зменшуючи значення здійснених досліджень у заданому напрямку, варто відзначити, що визначення місця 
та ролі маркетингової товарної стратегії в системі управління підприємством й досі залишається 
недостатньо висвітленим і потребує теоретичного обґрунтування. 

Мета статті полягає у дослідженні системи управління підприємством та виявленні значущості 
маркетингової товарної стратегії в ній. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці існують різні бізнес-моделі управління 
підприємствами, однак слід зазначити, що структура системи управління підприємств – однакова. При 
дослідженні літературних джерел [1, 3, 4, 6] було виявлено, що структурними елементами системи 
управління підприємства виступають підсистеми, а саме: виробнича, фінансово-економічна, інноваційна, 
інвестиційна, маркетингова та організаційна (рис. 1).  

Згідно з рис. 1 підсистеми мають тісний взаємозв’язок з маркетинговою товарною стратегію 
підприємства, а, отже, з товаром, що виробляється. Так, виробнича підсистема головним чином залежить від 
портфелю замовлень товарів, ринковий попит на який формують кінцеві споживачі. Тобто номенклатура, 
асортимент товарів визначається з огляду на потреби ринку, на підставі яких у подальшому складають план 
збуту продукції. Планування виробництва товарів визначає генеральний напрямок перспективного росту 
підприємства. 

У свою чергу, залежність обсягу реалізації товарів від витрат виробничих ресурсів на всіх рівнях у 
найбільш загальному вигляді можна описати виробничою функцією (1) [4, c.27]: 

),...,,( 21 nxxxfY  , (1)

де  Y  – обсяг реалізації товарів; nxxx ,...,, 21  – витрати відповідних видів ресурсів. 

Згідно формули 1 витрати на ресурси визначають обсяг реалізації товарів. Однак ця формула не 
суперечитиме дійсності лише за умови еластичного попиту на ринку. В іншому випадку – обсяги продажу 
товарів, наприклад, брендових, не залежатимуть від ціни, тим більше витрати ресурсів у цьому випадку 
можуть бути значно меншими. Все буде залежати від переваг споживачів до товару.  

Отже, можна зробити висновок, що планування виробництва товарів підприємства здійснюється у 
відповідності до максимального задоволення споживчих переваг до товару на ринку. 

Споживчі переваги залежать від наявності або відсутності певних характеристик товару. Однак слід 
зауважити, що не завжди споживачі купують товар, що має найвищу оцінку над товарами-субститутами за 
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показником якості. За даними [5, c.39] якість товару може бути уявною для споживача.  
 

 
Рис. 1. Маркетингова товарна стратегія у системі управління підприємством 

Джерело: розроблено автором 
 
Тому правильний вибір інструментів маркетинг-міксу потребує систематичного проведення 

маркетингових досліджень, де етапами виступають аналіз маркетингового мікро- та макросередовищ, 
моніторинг кон’юнктури ринку, оцінка конкурентоспроможності товару та реалізація маркетингових 
заходів. Підприємства в умовах жорсткої конкуренції повинні виробляти товари визначеної номенклатури і 
асортименту у кількості, що потребує ринок.  

Таким чином, від маркетингової діяльності залежить рівень сприйняття підприємства. Ця діяльність 
впливає на обсяги господарської діяльності підприємства, формування його іміджу у споживачів, рівень 
фінансового стану.  

Комунікаційна, збутова та цінова політики у комплексі з товарною є єдиним механізмом, що 
забезпечує підтримку товару на різних етапах його життєвого циклу. Тому можна стверджувати про 
взаємообумовленість маркетингових підсистеми підприємства та товарної стратегії.  

Наступною підсистемою підприємства, що потребує розгляду є інвестиційна.  
В умовах високих темпів зміни потреб споживачів на ринку відбувається швидке старіння товарів – 

спостерігається скорочення її життєвого циклу. Тому виникає необхідність оновлення або розробки та 
запуску нового товару у виробництво. 

У всіх випадках реалізації маркетингової товарної стратегії відносно вдосконалення товару, 
розробки і впровадження нового товару – стратегія пов’язана зі значними витратами підприємства. Саме 
тому новаторська ідея попередньо вивчається та обґрунтовується, будується прогноз майбутнього попиту на 
продукцію, пропонується та проводиться розрахунок ефективності інвестицій. Товар розглядається у якості 
інвестиційного проекту.  

Слід зазначити, що окупність інвестицій у розробку або модернізацію нового товару на 
підприємстві досягається лише за умови відповідності товару вимогам споживача – товар здійснює прямий 
вплив на інвестиційну підсистему підприємства.  

У свою чергу розробка нового товару – складний процес, який вимагає істотних витрат і включає 
декілька етапів: генерація ідей; добір (фільтрація) ідей; розробка концепції; перевірка концепції; 
економічний аналіз; розробка товару; пробний маркетинг; комерційна реалізація. Для реалізації кожного 
етапу потрібні інвестиції з боку підприємства – це свідчить про вплив інвестиційної діяльності на 
маркетингову товарну стратегію. 

У сучасних умовах функціонування підприємств інноваційна підсистема є одним із важелів 
формування його конкурентоспроможності. Разом з тим, враховуючи значний рівень ризику та необхідність 
фінансових витрат, які супроводжують інноваційну діяльність. Інноваційна підсистема підприємства має 
безпосереднє відношення до товару, що виробляє підприємство. Вона спрямована на формування 
оптимального товарного портфелю. Що стосується маркетингової товарної стратегії, то в залежності від 
того який товар виробляє підприємство, такий напрям розвитку і буде мати інноваційна підсистема. 

Фінансово-економічна підсистема підприємства сприяє формуванню ресурсного потенціалу будь-
якого суб’єкта господарювання, зростанню його продуктивності, забезпечує постійне накопичення власного 
капіталу, стабілізує фінансовий стан, дає змогу сформувати стійку стратегію подальшого розвитку. 

До завдань фінансово-економічної підсистеми підприємства відносять максимізацію прибутку 
підприємства при заданому рівні фінансового ризику, мінімізацію рівня фінансового ризику при заданому 
рівні прибутку та постійну фінансову рівновагу підприємства у процесі його розвитку [6, c.50]. Виконання 
наведених завдань можливе за умови забезпечення стабільного обсягу продажів підприємства, що певним 
чином залежить від товару, що випускає підприємство на ринок. Лише за умови наявності товару, що 
користується попитом на споживчому ринку можливе здійснення ефективного управління фінансово-
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економічною діяльністю суб’єкта господарювання. 
Залежно від характеристик товару, що відбиваються на попиті кінцевих споживачів, фінансово-

економічна підсистема підприємства забезпечує його платоспроможність та фінансову стійкість. 
Організаційна підсистема підприємства є інструментом що становить ядро промислового 

підприємства. В залежності від типу організаційної структури підприємства відбувається процес управління. 
Також структура кадрового потенціалу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства шляхом 
накопичення корпоративних знань та рівня кваліфікації працівників. Від рівня розвитку кадрів залежить 
прийняття стратегічних рішень щодо вибору відповідної маркетингової товарної стратегії. Це, у свою чергу, 
впливає на спроможність раціонального функціонування підприємства. Треба зазначити, що в залежності 
від типу та особливостей товару, що виробляє підприємство формується організаційна структура 
підприємства та визначається кількість робочих місць. Тому можна зробити висновок про прямий вплив 
організаційної підсистеми на маркетингову товарну стратегію та навпаки.  

Таким чином, проаналізувавши взаємозв’язки між підсистемами підприємства та маркетинговою 
товарною стратегією можна зробити висновок, що маркетингова товарна стратегія виступає стрижнем у 
системі управління підприємства. На основі рішення щодо товару здійснюються зміни у підсистемах 
підприємства. 

Взаємодія маркетингової товарної стратегії та підсистем підприємства здійснюється засобами 
прямого та зворотного каналів зв’язку. Механізм взаємодії маркетингової товарної стратегії можна 
представити у вигляді моделі штучної системи (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель штучної системи маркетингової товарної стратегії у системі управління підприємством 

 
За даними рис. 2 структурними елементами штучної моделі виступають маркетингова товарна 

стратегія ( А ) та система управління підприємством ( В ). У свою чергу множині 
 ';';';';';' 654321 bbbbbbВ  , де ',...,' 61 bb  – зважена оцінка відповідної підсистеми підприємства (2): 
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А  та В  через вхідний канал сприймають імпульс із мікросередовища підприємства ( Z ), що 
формують фактори безпосереднього та опосередкованого впливу.  

Як видно на рисунку 2 А  також сприймає через вхідний канал імпульс із макросередовища ( 1Y ), що 

формують PEST-чинники, це у свою чергу відбивається на В . Також важливим аспектом є спроможність А  
через канал зворотного зв’язку сприймати імпульси, що стосуються власного стану ( А ) та стану системи 
управління підприємством ( В ) у вигляді Х . Не менш важливим у моделі є той факт, що структурні 
елементи А  і В  можуть самостійно виробляти імпульси 2Y , 3Y  та надсилати їх у зовнішнє середовище. 

Такий процес відбувається узгоджено.  
Слід зауважити, що значення 1Y  та Z  виступають зваженими оцінками, тобто методика їх 

розрахунку аналогічна розрахунку В . Особливістю виступає перелік чинників мікро-та макросередовища, 
що формують результативні значення. Якщо до складу макросередовища входять чотири групи чинників, а 
саме: політико-правові, економічні, соціально-демографічні та техніко-технологічні, то мікросередовище 
складається з двох частин: факторів безпосереднього оточення (споживачі, постачальники, конкуренти, 
контактні аудиторії, посередники) та факторів внутрішнього середовища підприємства (організація 
управління, маркетинг, фінанси, технологія, персонал, організаційна культура і імідж, дослідження і 
розробки). 
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Таким чином, зображено основні канали зв’язку між маркетинговою товарною стратегією та 
підсистемами підприємства та описано механізм їх дії. 

Висновки. Отже, у роботі наведено схему, де відображено маркетингову товарну стратегію у 
системі управління підприємством. Визначено, що між товаром та підсистемами управління підприємством 
існують прямі та зворотні зв’язки. Розроблено модель штучної системи маркетингової товарної стратегії де 
описано взаємодію стратегії та підсистем з урахуванням факторів маркетингового мікро- та 
макросередовищ. Встановлено, що маркетингова товарна стратегія є генеральною програмою дій із 
постійного підвищення результативності діяльності підприємства у довгостроковий та короткостроковий 
періоди часу, чим забезпечує стійкість його позицій. Саме тому подальші дослідження будуть спрямовані на 
вивчення процесу вибору маркетингової товарної стратегії підприємства. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНИХ ВНЗ 

 
В  статті  сформульовані  основні  етапи  побудови  економетричної  моделі  розвитку  освітніх  послуг 

національних ВНЗ. Проведено декомпозицію загальної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ залежно 
від  потреб  сегментів  споживачів  послуг  сфери  вищої  освіти.  Формалізовано  подання  економетричної  моделі 
розвитку  освітніх  послуг  національного  ВНЗ  у  вигляді  функції  попиту.  Представлено  специфікацію 
економетричної  моделі  розвитку  освітніх  послуг  національного  ВНЗ  в  аналітичній  формі  багатофакторного 
рівняння  регресії  адитивного  виду.  Проаналізовано  освітню  діяльність  чотирьох  національних  ВНЗ  у  різних 
географічних регіонах України на основі сформованих матриць статистичних даних. Побудовано рівняння регресії 
для  кожного  ВНЗ  та  обґрунтовано  ступень  залежності  доходів  кожного  національного  ВНЗ  від  цільового 
сегменту задоволення потреб споживачів освітніх послуг. 

Ключові  слова: маркетингові  дослідження,  компетенції,  споживачі  освітніх  послуг,  дохід  від  реалізації 
освітніх  послуг,  задоволення  потреб,  максимізація  цінності  бренду,  економетричне  моделювання,  рівняння 
регресії. 
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MODELLING THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES     NATIONAL UNIVERSITIES 
 
The main stages of building an econometric model of educational services development of national universities are  formulated. 

The decomposition of a general model of educational services development of national universities, depending on the requirements of the 
segments  of  consumers  of  higher  education  has  been  performed.  Representation  of  an  econometric  model  of  educational  services 
development  a  national  university  as  a  function  of  demand  has  been  formalized.  Specification  of  the  econometric model  of  educational 
services development a national university  in the analytical  form of multivariate regression equation of the  form of the additive has been 
submitted. The educational activity of the four national universities in different geographical regions of Ukraine has been analyzed based on 
generated matrices  of  statistical data. Regression  equation  for  each  institution has been  constructed and degree  of dependence  of  each 
national university income from the target segment meets the demands of consumers of educational services has been justified. 

Keywords:  market  research,  consumers  of  educational  services,  income  from  selling  educational  services,  meet  the  needs, 
maximizing brand value, econometric modelling, the regression equation. 

 
Вступ 
Процеси глобалізації, злиття і поглинання призводять до перебудови багатьох ринків, в тому числі і 

ринку освітніх послуг. До основних системних ознак глобалізації ринку освітніх послуг слід віднести 
інформаційну й комунікативну революцію, зростання транснаціональних наукових і навчальних мереж 
зв’язків, інтеграцію світової економіки та конкуренцію ринків. Спільний вплив цих факторів сприяє 
створенню нового імперативу діяльності учасників ринку освітніх послуг, що передбачає необхідність 
швидкого реагування на виникаючі потреби всіх сегментів споживачів освітніх послуг, що взаємодіють з 
ВНЗ упродовж освітнього циклу. Це означає, що одним з ключових чинників успіху сучасного університету 
стає його забезпеченість маркетинговою інформацією про сучасні потреби споживачів освітніх послуг через 
організацію і проведення маркетингових досліджень.  

Національні ВНЗ, що орієнтовані на імператив швидкого реагування на виникаючі потреби всіх 
сегментів споживачів освітніх послуг, які прагнуть утримувати покупця освітніх послуг в фокусі своєї 
основної діяльності, повинні розробляти власні нетрадиційні процедури маркетингового впливу на мінливі 
запити споживачів. До одного з інструментів, здатних виявляти тенденції і прогнозувати закономірності 
зміни індикаторів конкурентоспроможності ВНЗ в залежності від зміни пріоритетів у задоволенні потреб 
споживачів освітніх послуг упродовж життєвого циклу взаємодії з ВНЗ, слід віднести економетричне 
(економіко-математичне) моделювання. 

Дослідженню питань економетричного моделювання та прогнозування розвитку ринків освітніх 
послуг, визначенню потреби ринків праці в спеціалістах різного рівня освіти присвячено праці як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Зокрема, серед вітчизняних дослідників слід відмітити праці Б.М. 
Данилишина, В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук, Н.М. Слівінської, С.В. Опецької та ін. Серед російських вчених 
заслуговують на увагу праці С.Ю. Алашеєва, В.Н. Васильєва, А.А. Вершиніна, В.А. Гуртова, Т.К. Корякіної, 
Н.Н. Муравйової, Т.Г. Кутейніциної, Н.Ю. Посталюк, Е.А. Пітухіна, М.В. Суровова. Активно впроваджують 
в економетричне моделювання методи нелінійної динаміки зарубіжні вчені В. Б. Занг, С. П. Курдюмов, Г. Г. 
Малинецький та вітчизняні вчені О. І. Ляшенко, Л. Н. Сергєєва, В. М. Тимохін та інші. Огляд праць 
провідних вчених показав, що загалом основна ідея економетричного моделювання в маркетингових 
дослідженнях для прогнозування тенденцій розвитку ринків полягає в побудові моделі попиту, що залежить 
від різних факторів. При цьому обчислення прогнозного значення обсягу попиту на освітні послуги 
здійснюється на основі прогнозних значень таких факторів попиту, як ціна освітньої послуги, рівень 
добробуту споживачів освітніх послуг, їх купівельна спроможність, ступінь новизни (насиченості) освітніх 
послуг національних ВНЗ, конкуренція у галузі надання освітніх послуг. 
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Експериментальна частина 
Слід відмітити, що першою необхідною сходинкою у напрямках стратегічного маркетингу 

національних ВНЗ, підставою для визначення ємності ринку освітніх послуг та вибору пріоритетних сфер 
застосування ринкової активності ВНЗ є сегментація ринку. Передбачувана в ході сегментації ринку 
інформаційно-аналітична робота є об'ємною і багатоплановою, але в результаті дозволяє вийти на 
можливість розробки і здійснення оптимальної маркетингової стратегії і тактики поведінки на ринку. Досвід 
провідних зарубіжних ВНЗ свідчить, що одним з основних напрямків підвищення ефективності ринку 
освітніх послуг в умовах глобалізації є організація підприємницької діяльності ВНЗ. Зокрема, в суспільстві 
знань до університетської місії «надання освіти» додаються «виробництво нового знання» шляхом 
проведення наукових досліджень і «комерціалізація нового знання» через трансфер технологій і створення 
інноваційних компаній. У зв’язку з цим провідні світові університети спрямовують навчання на 
стимулювання майбутньої підприємницької діяльності своїх випускників. Світовий досвід вказує на те, що 
центральною ланкою діяльності підприємницького університету стає комерціалізація результатів науково-
дослідницької роботи та захист інтелектуальної власності університетів. Отже, для максимізації цінності 
бренду національних ВНЗ необхідно враховувати не тільки потреби сегментів споживачів освітніх послуг, 
що задовольняються упродовж процесу надання освіти, а також і потреби споживачів освітніх послуг, що 
виникають внаслідок виробництва ними нового знання при проведенні наукових досліджень. 

За такого підходу виникає необхідність у побудові економетричної моделі розвитку освітніх послуг 
національних ВНЗ, що дозволяє відшукати пріоритетні сфери застосування маркетингового впливу на 
ринкову активність вітчизняних національних ВНЗ як підприємницьких університетів. Така економетрична 
модель для конкретного ВНЗ може бути використана як інформаційна основа для виявлення маркетингових 
можливостей розвитку освітніх послуг, розробки інноваційної маркетингової програми модернізації освіти 
ВНЗ, розробки маркетингових стратегій розвитку якості освітніх послуг, розвитку партнерств бізнесу та 
ВНЗ, розвитку ринку праці. 

Виділимо основні етапи побудови економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних 
ВНЗ для індивідуалізації їх цілепокладання та максимізації цінності бренду:  

- постановка задачі моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ та формування 
матриць статистичних даних;   

- ідентифікація незалежних змінних економетричної моделі шляхом визначення сили, суттєвості 
(невипадковості) і автономності впливу кожного з факторів на залежну змінну, оцінка мультиколінеарності 
факторів;  

- специфікація економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ;  
- оцінювання параметрів рівняння регресії на основі визначення рівня залежності залежної 

(ендогенної) змінної у від незалежних (екзогенних) змінних x;  
- розробка і систематизація на підставі економетричної моделі нормативів 

конкурентоспроможності для формування інноваційної маркетингової програми національних ВНЗ. 
Варто зауважити, що цільовий ринок національних ВНЗ є різнорідним, споживачами освітніх 

послуг виступають різні групи специфічного споживання (сегменти), які особливим чином вибудовують 
свої взаємини з ВНЗ на різних етапах отримання освітніх послуг. Загалом існуючий сьогодні процес 
взаємодії вітчизняних національних ВНЗ з одним і тим ж споживачем реалізується у три основні етапи: 

1 етап – організація набору на навчання та задоволення потреби споживача - абітурієнта;  
2 етап – надання основних і додаткових освітніх послуг та задоволення потреби споживача – 

студента;  
3 етап – сприяння працевлаштуванню випускників та задоволення потреби споживача – 

роботодавця.  
Слід відмітити, що за такого підходу не враховуються потреби випускників у визнанні набутих 

ними у ході навчання професійних компетенцій. З метою постановки задачі моделювання розвитку освітніх 
послуг вітчизняних національних ВНЗ в умовах глобалізації пропонуємо врахувати світовий досвід у 
напрямку організації підприємницької діяльності ВНЗ та провести декомпозицію загальної моделі розвитку 
освітніх послуг національних ВНЗ залежно від задоволення потреб чотирьох сегментів споживачів послуг 
сфери вищої освіти (табл. 1). 

З метою уможливлення фокусування на цільовому сегменті, що забезпечуватиме максимальне 
одержання унікальної конкурентної переваги, рекомендуємо формалізувати подання економетричної моделі 
розвитку освітніх послуг національного ВНЗ у такій функції попиту (формула 1): 

D = f (A, S, W, R), (1)
де  D – прогнозне значення попиту на освітні послуги національного ВНЗ; 

А – прогнозне значення попиту абітурієнтів на спеціальності національного ВНЗ; 
S – прогнозне значення попиту студентів на якісні навчальні програми національного ВНЗ; 
W – прогнозне значення попиту випускників національного ВНЗ на реалізацію професійних 

компетенцій та комерціалізацію результатів дипломних та дисертаційних досліджень; 
R – прогнозне значення попиту роботодавців у частці ринку освітніх послуг національного ВНЗ. 
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Таблиця 1 
Декомпозиція моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ 

Сегменти 
споживачів освітніх 

послуг 
Потреби споживачів освітніх послуг 

Характеристика компоненти 
моделі розвитку освітніх послуг 

національних ВНЗ 

Абітурієнти та 
батьки 

Вибір спеціальності 
Вибір ВНЗ 
Придбання соціального статусу 
Придбання високооплачуваної професії 

Студенти та слухачі 

Актуальність отриманих знань 
Якість освітніх навчальних програм 
Використання інноваційних освітніх 
технологій 

Розвиток освітніх послуг з метою 
індивідуального розвитку 
особистості 

Випускники 

Практична реалізація професійних 
компетенцій 
Можливість працевлаштування за 
отриманою спеціальністю 
Підвищення кваліфікації 
Отримання можливостей кар’єрного 
зростання 

Розвиток освітніх послуг з метою 
впровадження отриманих знань та 
досягнень науки у бізнес 

Роботодавці 

Найм компетентних працівників з 
розвинутими діловими якостями 
Просування бренду роботодавця серед 
нового покоління ринку праці 

Розвиток освітніх послуг з метою 
усунення дефіциту кадрів 

 
Оскільки основним показником, що характеризує обсяг попиту на освітні послуги національних 

ВНЗ є обсяги доходу від реалізації послуг за ринковими цінами всім сегментам споживачів, для 
економетричного моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ пропонуємо використовувати 
масив наступних змінних, що узагальнюється у спеціальній таблиці  (табл. 2) 

 
Таблиця 2 

Формулювання інформаційної бази економетричної моделі розвитку освітніх послуг національного 
ВНЗ 

Цільові аудиторії (сегменти) споживачів освітніх послуг Обсяги попиту на 
освітні послуги Абітурієнти Студенти Випускники Роботодавці 
Масив змінних економетричного моделювання потреб сегментів споживачів освітніх послуг 

Дохід від 
реалізації 

освітніх послуг, 
млн грн. 

Кількість поданих 
заяв на 

спеціальності, од. 

Кількість 
студентів, осіб 

Обсяг 
виконаних 
науково-
дослідних 
робіт, тис. 

грн. 

Кількість 
бюджетних 
місць, од. 

Період 

Y Х1 Х2 Х3 Х4 
 
Специфікацію економетричної моделі розвитку освітніх послуг національного ВНЗ проведемо в 

аналітичній формі багатофакторного рівняння регресії адитивного виду (формула 2): 
4

0 t 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1

Y a i i t t t t
i

aX a aX a X a X a X


       , (2)

де Y – обсяг попиту на освітні послуги національного ВНЗ, результативна ознака; 
Х1 – кількість  поданих заяв на спеціальності, од., 
Х2 – кількість  студентів (контингент), осіб, 
Х3 – обсяг виконаних науково-дослідних робіт, тис. грн., 
Х4 – кількість  бюджетних місць, од.; 
 ai – невідомі параметри моделі, які необхідно оцінити; коефіцієнти рівняння множинної регресії, 

що показують ступінь середньої зміни результативного показника при зміні відповідного фактору на 
одиницю.  

Для прогнозування тенденцій розвитку освітніх послуг окремого національного ВНЗ та 
забезпечення вибору ним оптимального сценарію розвитку, проаналізуємо освітню діяльність чотирьох 
національних ВНЗ у різних географічних регіонах України за даними статистичного спостереження за 
останні 12 років: Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, 
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Одеського національного економічного університету. 
В результаті проведеного регресійного аналізу з використанням засобів Excel побудуємо рівняння 

регресії для кожного ВНЗ, тобто встановимо ймовірність залежності доходів кожного національного ВНЗ 
від зміни пріоритетів у задоволенні потреб абітурієнтів на спеціальності, потреб студентів на навчальні 
програми, потреб випускників на реалізацію професійних компетенцій та комерціалізацію результатів 
дипломних та дисертаційних досліджень та потреб роботодавців (табл. 3) 

 
Таблиця 3 

Назва національного ВНЗ Рівняння регресії 
Київський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана 

Y = 57804, 00 + 2,38 X1  –  1,93 X2 +16,62X3+3,12X4 

Харківський національний університет ім. 
В.Н.Каразіна 

Y = 125474,46 + 1,50X1  –  13,26X2 +1,47X3 +6,43X4 

Чернівецький національний університет ім. 
Ю.Федьковича 

Y = 71684, 94 - 0,13X1  –  4,98 X2 +19,40X3+0,67X4 

Одеський національний економічний університет Y = 12191, 63 + 1,09 X1  –  1,56 X2 +13,05X3+4,91X4 
 
Інтерпретацію коефіцієнтів рівнянь регресії узагальнимо у табл. 4. 
 

Таблиця 4 
Тенденції розвитку освітніх послуг національних ВНЗ  
залежно від зміни потреб різних сегментів їх споживачів  

Зміна доходу від реалізації освітніх послуг національного 
ВНЗ при задоволенні потреб, в тис. грн. 

Назва національного ВНЗ 

Зміна доходу, яка 
обумовлена всіма 

іншими 
факторами 

1-го 
абітурієнта 

1-го 
студента 

1-го 
випускника 

1-го 
роботодавця

Київський національний 
економічний університет 
ім. В.Гетьмана 

+57 804,00 +2,38 - 1,93 +16,62 +3,12 

Харківський національний 
університет ім. 
В.Н.Каразіна 

+125 474,46 +1,5 -13,26 +1,47 +6,43 

Чернівецький 
національний університет 
ім. Ю.Федьковича 

+71 684,94 -0,13 -4,98 +19,4 +0,67 

Одеський національний 
економічний університет 

+12 191,63 +1,09 -1,56 +13,05 +4,91 

 
Наведені у табл. 4 дані показують, що по кожному національному ВНЗ під час задоволення потреб 

такої групи споживачів, як студенти відбувається зменшення доходів від реалізації освітніх послуг (зокрема, 
в КНЕУ на -1,93 тис. грн), що насамперед зумовлено зростанням витрат на забезпечення якості навчальних 
програм. При цьому, розрахунки свідчать, що найбільші резерви збільшення доходів національних ВНЗ 
необхідно шукати за таким сегментом споживачів, як випускники шляхом пошуку можливостей 
задоволення їх потреб у комерціалізації результатів дипломних та дисертаційних досліджень (зокрема, в 
КНЕУ збільшення фінансування науково-дослідних робіт на 1 тис. грн забезпечує зростання доходу на 
+16,62 тис. грн). 

Висновки 
В суспільстві знань до університетської місії «надання освіти» додаються «виробництво нового 

знання» шляхом проведення наукових досліджень і «комерціалізація нового знання» через трансфер 
технологій і створення інноваційних компаній. У зв’язку з цим вітчизняні університети повинні здійснювати 
маркетинговий вплив на стимулювання майбутньої підприємницької діяльності своїх випускників. 

З метою уможливлення індивідуалізації цілепокладання національного ВНЗ у напрямку 
максимізації цінності його бренду, а також для пошуку фокус-групи маркетингового впливу серед цільових 
сегментів споживачів освітніх послуг, доцільно формалізувати подання економетричної моделі розвитку 
освітніх послуг національного ВНЗ у функції попиту з врахуванням потреб запропонованих чотирьох груп 
цільових сегментів споживачів. Побудовані рівняння регресії уможливлюють прогнозування зміни 
конкурентоспроможності та ринкової активності кожного національного ВНЗ залежно від зміни пріоритетів 
у реагуванні на потреби абітурієнтів, студентів, випускників та роботодавців.  
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АВІАЦІЙНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

В СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНОСТІ РОЗВИТКУ  
МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
У  статті  розкрито  вплив  сучасного  авіаційного  ринку  та  інституціоналізації  процесів  розвитку  та 

реалізації  авіаційних  ринкових  інновацій,  що  характеризується  пріоритетною  роллю  в  їх  структурі 
технологічного чинника і інноваційних авіаційних технологій, які виступають як інституціоналізовані, що мають 
певну міру  новизни на цьому авіаційному ринку,  в  цій  сфері  діяльності,  в  цьому  виробничому процесі,  знання, що 
проявляють  економічну  ефективність  в  результаті  кожного  окремого  «приватного  акту  інституціоналізації 
розвитку та реалізації інновацій» і їх сукупності і націлені на створення ринкових цінностей. Це ж визначає їх як 
об'єкт  розвитку та  реалізації  інновацій,  а  суб'єктами  розвитку та  реалізації  інновацій  визнаються ті  агенти 
авіаційного  ринку,  які  здійснюють  маркетинг  розвитку  та  реалізації  авіаційних  ринкових  інновацій,  як 
цілеспрямовану  діяльність  на  авіаційному ринку  інновацій.  В той же  час,  аналіз  вторинної  інформації  дозволив 
виявити ряд аспектів, позитивними серед яких слід визнати зростання числа створених за останні роки інновацій 
в  авіаційній  галузі  України,  розвиток  їх  пропозиції  з  боку  не  лише  авіаційних  виробництв,  але  і  сфери 
інжинірингових авіаційних послуг,  зростання долі авіаційних нанотехнологій,  співвідношення експорту  і  імпорту 
інноваційних  авіаційних  технологій  став  збалансованим.  Негативними  тенденціями  слід  визнати  скорочення 
чисельності підрозділів авіаційної галузі України, що займаються розвитком та реалізацією інновацій і науковими 
розробками, низька доля інноваційної авіаційної продукції у складі відвантаженої авіаційної продукції. В авіаційній 
галузі України, згідно з даними маркетингової інформації, кількість патентів лідирує по відношенню до придбання, 
що  свідчить  про  потенціал  авіаційної  галузі  України.  Неоднозначним  фактом  є  переважання  авіаційних 
технологічних  інновацій  над  авіаційними  продуктовими,  яке  з  одного  боку  ілюструє  позитивну  динаміку,  що 
дозволяє зробити висновок про розвиток модернізаційних процесів, а з іншої – показує, що на авіаринку авіаційних 
товарів і авіаційних послуг, через їх низьку інновативність, як і раніше не конкурентоздатна. Висновки, зроблені в 
результаті маркетингової  інформації, дозволяють судити про те, що модернізація національної економіки стає 
можливою  у  тому  випадку,  якщо  суб'єкти  матимуть  в  розпорядженні  відповідні  стимули  до  розвитку  та 
реалізації інновацій і методологію з її розвитку. 

Ключові слова: авіаційний сектор, маркетингова стратегія, інновація.  
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THE AVIATION SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE STRUCTURE  

OF THE DEVELOPMENT PRIORITY OF MARKETING AND INNOVATION SYSTEM OF UKRAINE 
 
The article deals with  the  influence of modern aviation market and  institutionalize  the development and  implementation of 

aviation market innovation, characterized by a priority role in their structure and technological innovation factor aviation technologies that 
serve as  institutionalized with a degree  of novelty  in  this aviation market  in  this  field,  this manufacturing process,  knowledge,  showing 
economic  efficiency as a  result of  each  "private act of  institutionalization and  implementation of  innovations" and  their population and 
aimed  at  creating market  values.  It  also  defines  them  as  object  the  development  and  implementation  of  innovation,  and  subjects  the 
development and implementation of innovations recognized aviation market those agents who carry out marketing and implementation of 
aviation market  innovations  as  purposeful  activity  in  the  aviation market  innovation.  However,  analysis  of  secondary  data  revealed  a 
number of aspects,  including positive should be recognized:  the  increasing number created  in  the  last years of  innovation  in  the aviation 
industry of Ukraine, development of proposals from not only aviation industries, but also areas of engineering aviation services, increase in 
the  share  air  nanotechnology,  the  ratio  of  exports  and  imports  innovative  aviation  technology  was  balanced.  Negative  trends  should 
recognize the reduction of the aviation industry Ukraine units engaged in the development and implementation of innovation and scientific 
development,  the  low  share  of  innovative  aviation  products  shipped  as  part  of  aviation  products.  In  the  aviation  industry  of  Ukraine, 
according to marketing information, the number of patents in the lead with respect to the acquisition, which demonstrates the potential of 
the aviation industry in Ukraine. Ambiguous fact is the prevalence of aviation technology innovation over aviation grocery, which on the one 
hand shows the positive trend that suggests the development of modernization processes, on the other  shows that the aviation market of 
aviation  products  and  aviation  services,  because  of  their  low  innovative  as  still  not  competitive. The  conclusions  reached  as  a  result  of 
marketing  information  to  judge  that  the modernization  of  the national  economy  is possible  in  the  event  that  the agents have available 
appropriate incentives for the development and implementation of innovation and methodology development. 

Keywords: aviation sector, marketing strategy, innovation. 
 
Постановка проблеми. Розвиток маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі 

України (МСІРАГУ) повинен ґрунтуватися на відповідному маркетинговому дослідженні, яке припускає 
вивчення особливостей авіаринку інновацій. Очевидно, що дослідження, первинних даних тут 
представляється неможливим, внаслідок того, що авіаринок з точки зору покупців не стабільний, оскільки 
авіаринкова інновація має на увазі часовий характер прояву і потреби в інноваціях на авіаринку виникають у 
міру їх дослідження і формування спеціальних маркетингових кампаній. Крім того, потреби в інноваціях 
виникають і у міру появи їх (інновацій) на авіаринку. Не можна досліджувати авіаринок просто на предмет 
бажання придбати інновації – ці дані нічого не дадуть, оскільки інновації різноманітні, вони можуть 
пропонуватися різним авіаринкам і задовольняти різні потреби. У зв'язку з цим маркетингові дослідження як 
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частина МСІРАГУ маються на увазі в конкретному виді, вони конкретизуються або під цей проект, або 
орієнтуючись на цю інноваційну ідею. 

Проведення маркетингового дослідження авіаринку інновацій в цій роботі пов'язане, по-перше, з 
суб'єктно-об'єктним підходом, що дозволяє, встановити особливості і форми функціонування авіаринку 
інновацій і його суб'єктні взаємодії, що надалі стає основою для уточнення природи цього авіаринку і 
проведення дослідження в конкретних проектах розвитку та реалізації інновацій (РРІ), де і будуть визначені 
відповідні (конкретні) форми і методи реалізації маркетингових досліджень. По-друге, маркетингові 
дослідження обумовлені вивченням вторинної інформації – за статистичними даними по Україні та світу 
(проводиться аналіз структури пропозиції і попиту на авіаінновації). 

У зв'язку з цим необхідно уточнити об'єкти РРІ. Такими об'єктами виступають авіаринкові 
інновації, які підрозділяються на дві основні групи, — авіаринкові інновації — авіатовари і авіаринкові 
інновації — авіатехнології (інноваційні авіатехнології). Одночасно авіаринкові інновації виступають і в 
якості об'єкту маркетингового дослідження. 

Аналіз публікацій. Авіаринкові інновації як об'єкти РРІ об'єднують в собі множинність 
об'єктивних і суб'єктивних складових, що визначають зрештою формування цих авіаринкових цінностей [4, 
6, 9, 10]. Їх природа визначається різноманіттям варіацій комбінування ресурсів, інститутів, компетенцій, 
чинників, потреб, інтересів, мотивів і відповідно, різноманіттям вражень, що справляються ними [2, 12]. Усе 
це визначає складність авіаринкових інновацій як об'єктів дослідження, в доповнення до того ж обумовлену 
рядом теоретичних невідповідностей [1, 3, 7]. 

Таким чином, фіксується суть авіаринкових інновацій: під ними слід розуміти ті, що мають певну 
міру новизну, інституціоналізовані знання, що є динамічним ринковим інститутом, формування якого, 
являється, по-перше, природною, об'єктивною реакцією авіаринку на зміни в його кон'юнктурі, а по-друге, 
результатом пошуку суб'єктами авіаринку способів оптимізації трансакційних витрат і отримання ними 
залишкового доходу (надприбутку інноватора) [5, 8]. Така взаємообумовленість інновацій і авіаринку, 
визначає в якості об'єкту дослідження авіаринкову інновацію, яка при цьому розуміється як об'єкт РРІ [11]. 

Ціллю статті є визначення концептуальної і глобальної пріоритетної ролі національного 
авіаційного сектору в структурі маркетиного-інноваційної системи України.  

Виклад основного матеріалу. Зміст авіаринкових інновацій слід розглядати в контексті тенденцій, 
що об'єктивно складаються в сучасному, світі. До таких тенденцій відносяться, по-перше, посилення 
інституціоналізації РРІ, що, з одного боку, свідчить про завершення в сучасній економіці процесів 
інституціоналізації авіаринкових інновацій як авіатоварів (1), і РРІ як інституту авіаринку (2). З іншого боку, 
посилення процесів інституціоналізації РР авіаринкових інновацій, інтегруючи в собі безліч приватних 
ефективних актів РРІ реалізації проектів МПКІ, здійснюваних окремими новаторами (такими, як Б. Гейтц), 
характеризує появу інноваційної форми, існування авіагалузі в сучасних умовах, для яких концепція 
безперервної РРІ і маркетинговий підхід до управління стають спочатку умовами, а потім нормами і 
правилами досягнення успіху на авіаринку. 

По-друге, підвищуються вимоги до гарантій ефективності авіаринкових інновацій, що обумовлює 
розвиток інституціональних форм соціалізації суспільства і бізнесу. 

По-третє, відбувається скорочення життєвого циклу будь-якої інновації на тлі збільшення темпу їх 
розробки, чому сприяють зміни в споживчій поведінці, як на авіаринках, а також поліпшення освіти і як 
наслідок, ріст знань і компетенцій фахівців, зайнятих не лише у авіавиробничій, але і в посередницькій 
діяльності. 

По-четверте, зростає роль маркетингу в процесі РРІ і відбувається відособлення МРРРІ, його 
інституціоналізація як підходу, що гарантує ринковий успіх, до проектування РР авіаринкових інновацій. 

І, нарешті, по-п'яте, відбувається розширення структури авіаринкових інновацій, до яких 
залучаються збутові, маркетингові, управлінські, логістичні, не кажучи вже про інформаційні технології. 
Останні давно лідирують в темпах розвитку процесів РРІ, хоча до цього і відстають в інституціоналізації 
правових норм, що регулюють їх, в частині захисту прав інтелектуальної власності. 

Крім того, посилюються темпи розвитку нових бізнес-моделей, в яких інновації, з одного боку, 
стають ключовими чинниками успіху, а з іншої — ілюструють розвиток практик РРІ у бізнес-моделях 
(наприклад, франчайзингова бізнес модель). На тлі збільшення числа видів авіаринкових інновацій як 
об'єктів РРІ і об'єктів маркетингу розвитку та реалізації ринкових інновацій (МРРРІ) і бізнес-процесів, 
авіатовари стають усе більш технологічними, внаслідок чого технологічна складова будь-якої інновації 
набуває пріоритетного значення. Ця тенденція, в сукупності, з іншими, дозволяє визначити, що в сучасній 
економіці зміст інновацій визначається, передусім, їх технологічністю і як наслідок, пріоритезацією в їх 
структурі авіаринкових інновацій — авіатехнологій (інноваційних авіатехнологій). Іншими словами, 
найбільш значимими, в умовах існуючого різноманіття авіаринкових інновацій виступають ті, що мають 
системотворчий характер інноваційні авіатехнології (інноваційна авіатехнологія (ІАТ)). 

Найбільша значущість технологічного аспекту, що між тим придбаває в сучасних умовах, в 
інноваціях, фактично розглядалася, але спеціально не виділялася раніше. Так, якщо перегрупувати 
запропоновану Й. Шумпетером класифікацію інновацій, виділивши, три основні групи: інновації – 
авіатовари (1), інновації бізнес-моделі (3, 5) і авіатехнології (2, 4), можна зробити два важливі висновки. По-
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перше, інновації бізнес-моделі мають технологічний зміст, оскільки характеризують нові ринкові і 
управлінські підходи, які вимагають реалізації певної організаційно-управлінської технології (Боінг), що 
доводить їх технологічну природу. По-друге, інституціоналізація ринкового звернення ІАТ і технологічний 
зміст будь-яких інновацій в сучасній економіці, не лише фіксують цей факт (технологічного змісту), але і 
постулювали, що будь-яка авіаринкова інновація по сукупності, «включених» в нього технологій і 
технологій, потрібних для їх споживання («технологія споживання» по К.Ланкастеру, є технологією (ІАТ). 

Точка зору, згідно якої ІАТ грають пріоритетну роль і мають системотворчий характер і 
обумовлена, принаймні, двома аспектами, перший з яких виходить з особливостей ІАТ і специфіки їх прояву 
в сучасній економіці. З одного боку, це визначається природою ІАТ і такими їх якостями, як «проникаючий» 
характер, трансформаційний потенціал і можливість «включення» в інші авіатовари, авіапослуги, 
авіапроекти, бізнес-моделі і авіатехнології, а з іншої – обумовлено природою і сучасної економіки, для якої 
характерні, як вказані вище риси підвищення технологічності, так і вимоги, що збільшуються до швидкості 
розвитку та реалізації (РР) авіаринкових інновацій (і маркетинго-інноваційної діяльність (МІД) в цілому) в 
області технологічного розвитку на будь-якому рівні економічної системи. 

Другий аспект визначений об'єктивними змінами на авіаринку, коли сам авіаринок (споживачі) 
встановлюють усе більш високі критерії до технологічності авіатоварів, авіапослуг, авіапроцесів. В 
результаті, усі авіатовари, авіапроцеси, ідей набувають на сучасному авіаринку технологічний зміст і 
технологічні форми. У зв'язку з цим в дисертації ІАТ приділяється особлива увага. Авторська концепція 
ринкового підходу до РРІ, що трактувала як спосіб формування авіаринків також визначає пріоритет 
технологічної складової цього процесу, обумовленого закономірностями інституціоналізації сучасного 
авіаринку. Крім того, менш вивченим, але об'єктивним і перспективним напрямом розвитку ряду наук, 
передусім, маркетингу (і МРРРІ), а також теорії інновацій, теорії РРІ, являється постановка питання про 
ринкове звернення ІАТ. 

Суб'єктно-об'єктний підхід до маркетингового дослідження авіаринку інновацій припускає і 
дослідження особливостей суб'єктів цього авіаринку і суб'єктів РРІ. Основним суб'єктом РРІ з боку 
пропозиції признається авіаційна галузь України (АГУ), здійснююча МРРРІ. Вони може бути представлена, 
по-перше, спеціалізованим на МРРРІ суб'єктом технологічна фірма (ТФ), що зробила вибір на користь 
продажу авіаринкової інновації (ІТ) проти самостійного їх споживання, а по-друге, суб'єктом, 
неспеціалізованим на розробці інновацій ІАТ: АГУ, що розробила інновацію (ІАТ) і прийняла рішення 
відмовитися від споживання інновації і реалізувати проект МРРРІ з метою отримання прибутку або 
досягнення ряду специфічних цілей, таких як диверсифікація, формування нових бізнес-моделей. Обидва 
суб'єкти, представляючи сторону пропозиції, по-перше, зробили вибір на користь Sale (продаж) в дилемі 
Sale or Use; по-друге, можуть вважатися інноваційною АГУ, оскільки вона здійснює маркетинг РРІ на 
авіаринку інновацій. Інноваційною визнаються АГУ, якщо виступаючі на авіаринку інновацій на стороні 
попиту, прийняли яке-небудь з рішень в дилемі Make or Buy. 

Визначення ІАТ, пропоноване в даній роботі виходить з їх (технологій) інноваційної природи: під 
ними розуміються інституціоналізовані знання про способи і методи авіавиробництва, звернення і розподіли 
благ, що приносять численні позитивні ефекти своїм споживачам і що мають здатність утворювати нові 
авіаринкові, авіавиробничі і громадські інститути. Інші слова ІАТ (на відміну від винаходів, нововведень, 
нововведень, новацій) мають інституціональну якість ставати об'єктом РРІ, яка, по-перше, своєю ринковою, 
природою забезпечує їх (ІАТ) затребуваність, а, по-друге, визначає можливості для розвитку МРРРІ: 

Визначення суті і змісту авіаринкових інновацій встановлює вимоги визначення їх структури, яка 
проявляє себе в трьох моментах. По-перше, виділяються критерії, що структурують авіаінновації: 

1. Критерій, що комерціалізується відносно даної бізнес-моделі, АГУ, авіаринку. 
2. Критерій сфери: відносно типу (виду, роду) потреб, за призначенням. 
3. Критерій типу авіаринку: авіаринки продавця/покупця, розвинені/нерозвинені, розширювані/не 

розширювані, авіаринки масового попиту або авіаринки одиничних угод, спеціалізовані або, що мають на 
увазі міжгалузевий/міжринковий трансфер. 

4. Критерій технологічності авіаринкової інновації. 
5. Критерій міри новизни: відносно авіаринку, авіагалузі, потреби, авіаринкової інновації. 
6. Критерій гнучкості авіаринкової інновації (міра, що адаптується до різних авіапроцесів, 

авіаринків, АГУ). 
7. Критерій дії на ланцюжки цінностей. 
По-друге, не можна заперечувати того, що хоча бізнес-процеси і авіаринкові інновації-авіатовари і 

мають технологічну природу, форми РРІ та інституціоналізації інновацій-товарів не завжди співпадають з 
формами РРІ та інституціоналізації ІАТ. Існування цієї диференціації визначається двома взаємозв'язаними 
аспектами, перший з яких вказує на відмінності в реалізації ринкового етапу РРІ у формах РРІ, а також в 
тому, що бізнес-процеси досить рідко комерціалізуються в чистому вигляді (за виключенням, 
франчайзингу), а другий аспект, тісно пов'язаний з першим, дозволяє розділяти «чисті» і «вбудовані» форми 
РРІ. Таким чином, головним критерієм цієї диференціації є факт інституціоналізації, РРІ за допомогою 
ринкових інститутів. Так, в, класифікації відбиваються «вбудовані» форми ІАТ, коли вони, не звертаючись 
на спеціалізований авіаринок (авіаринку інновацій), виступають технологією самої РРІ, як процес 
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формування нових авіаринків, при цьому, здійснюється. 
По-третє, на підставі встановленої пріоритетності технологій в структурі авіаринкових інновацій і в 

процесі РРІ, пов'язаної з ростом технологічності авіатоварів і ростом технологічності ланцюжків цінностей, 
впливу технологічного чинника на виробництво авіатоварів і авіапослуг, визначається і структура ринкових 
інновацій (ІАТ на основі аспектів їх багато вимірності ), які можна систематизувати наступним образом. 

1. Залежно від натурально-речової форми прояву: а) матеріалізована; б) не матеріалізована (ноу-хау, 
вбудована). 

2. За призначенням: а) виробнича; б) невиробнича (умовно-виробнича). 
3. За характером походження: а) революційна (радикальна); б) еволюційна (що покращує, 

інкрементна, приросна і покращена). 
4. Залежно від форми і етапу історичного розвитку: а)натуральна, така, що здійснюється по сталим 

технологіям людської діяльності (здобуття освіти (але не освітнього процесу), передачі знань, торгівля, 
транспортування і т. д.); б) проста — функції людини реалізуються спільно з машинами, пов'язана із 
зародженням і розвитком капіталу; в) індустріальна: пов'язана з відособленням науки в самостійну галузь — 
процес суверенізації технології. Найбільш развинутою формою стає а)проектна (завдання — дослідження — 
проект — реалізація); б) самостійна — характеризується їх відособленням від інших чинників виробництва, 
цілеспрямованістю як управлінського процесу і означає реалізацію МРРРІ. 

5. Залежно від чинників авіавиробництва, що активізуються : а) машинна; б) технічна; в) трудова; г) 
інституціональна; д) підприємницька; е) фінансова; ж) технологій створення і обігу капіталу і т. д. 

6. За формою реалізації, у відтворювальному процесі: а) проектна (усвідомлена): самостійна або 
включена у авіавиробничі ресурси технологія; б) по етапах і змісті відтворювального процесу: пов'язана з 
постачанням, вибором ресурсів і їх комбінацією, а також по окремих етапах процесу відтворення: 
авіавиробництво, обмін, розподіл, споживання; в) що має відтворювальну динаміку; г) що не має 
відтворювальної динаміки. 

7. По наявності аналогів : а) конкурентна; б) неконкурентна. 
8. Залежно від самостійності: а) самостійна; б)обслуговуюча (супроводжуюча) інші авіаринкові 

інновації. 
9. Залежно від міри новизни і рутинізованості: а)інноваційна; б) преференційно рутинізована; в) 

дифузіально-рутинізована; г) паритетно-рутинізована; д) мережева; е) рутинна; ж) абсолютно рутинізована. 
10. Залежно від рівня: а) громадська: технології організації взаємодії суспільства і авіабізнесу, 

громадські засади, моральні норми і правила і т. д.; б) укладна – визначена діючим соціально-економічним і 
авіатехнологічним устроєм; в) загальнолюдська: спосіб« життя людства і громадського світоустрою»; г) 
економічно значима: пов'язана з процесом відтворення; д) соціальна; е) політична; ж) культурна і т. д. 

11. В залежності від фази життєвого циклу: а) нові; б), що прогресують; в) ключові; г) базові; д) що 
витісняється. 

12. Залежно від впливу на діючі авіаринки, сферу авіавиробництва і відповідно до авіастратегій 
(авторська класифікація): а) «ключові»: освоєні АГУ, прогресивні маловідомі авіатехнології, що 
забезпечують АГУ конкурентоспроможність і лідируюче положення на даний момент («хайтек-продукти»); 
б) «базові»: добре відпрацьовані і широко відомі сучасні авіатехнології, що забезпечують АГУ прийнятну 
якість авіапродукції; в) «що виникають»: що знаходяться ще на стадії експериментів, але в перспективі 
здатні забезпечити хороші позиції в зміні конкурентної бази; г), що «закривають» галузі, робочі місця. 

13. Залежно від здатності «розривати» ланцюжки цінностей: що а), що перериває: близька до 
радикальної інновації за характером змін і реакції на них; б) що не перериває: модернізація існуючої. 

14. Залежно від значимості: а) базисні; б), що покращують; в) псевдо інновації (частково 
покращуючи існуючі авіапроцеси). 

15. Залежно від спрямованості: а) що розширюють (глибоке проникнення в різні авіаринки наявних 
базисних інновацій); б) що раціоналізували (видозміни); в) замінюючі, але засновані на виконанні тієї ж 
функції. 

16. Залежно від місця реалізації: а) в галузі виникнення; б) в галузі впровадження; в) в галузі 
споживання. 

17. Залежно від глибини зміни: а) що регенерують: регенерація первинних властивостей системи, 
збереження і оновлення їх існуючих функцій; в) пов'язані зі зміною кількісних властивостей системи; в) 
пов'язані з перегрупуванням складових частин системи з метою поліпшення їх функціонування; г) 
адаптивні: пов'язані з адаптивними змінами елементів авіавиробничої системи з метою пристосування один 
до одного; д) пов'язаних із створення нових варіантів: прості якісні зміни, що виходять за рамки простих 
адаптивних змін; е) пов'язаних з формуванням нових поколінь авіатехніки, авіатехнологій: міняються усі або 
більшість властивостей системи, але базова концепція зберігається; ж) пов'язаних із створенням нових видів 
авіатехнологій: новий вид – якісна зміна первинних властивостей системи, первинній концепції без зміни 
функціонального принципу; і) пов'язаних зі створенням нових авіатехнологій: новий ряд – вища зміна у 
функціональних властивостях системи, яке міняє їх функціональний принцип. 

18. Залежно від розробника: а) розроблені силами АГУ; розроблені зовнішніми силами. 
19. Залежно від масштабів поширення: а) локальні інновації, що розвивають наявні базисні 
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авіатехнології; б) галузевих інновації, що стала основою для нової галузі; в) глобальних інновації, яка 
знаходить застосування в усіх галузях. 

20. Потреб, що за характером задовольняються: а) задовольняють нові потреби; б) існуючі потреби. 
21. Залежно від міри новизни: а) на основі нового наукового відкриття; б) на основі нового способу 

застосування до давно відкритих явищ. 
22. Залежно від часу виходу на авіаринок: а) інновації-лідери; б) інновації-послідовники. 
23. Залежно від причини виникнення: а) реактивні (АГУ, що забезпечують виживання, як реакція на 

нововведення, здійснені конкурентом); б) стратегічні (впровадження має попереджуючий характер з метою 
отримання конкурентних переваг в перспективі). 

24. Залежно від сфери застосування: а) технічні; б) технологічні; в) організаційно-управлінські; г) 
інформаційні; д) соціальні – спрямовані на поліпшення умов праці, рішення проблем охорони здоров'я, 
утворення і культури. 

25. Залежно від характеру роботи на авіаринках, розміру АГ і її здатності реагувати на авіаринок: а) 
«підтримувальні авіатехнології»: розвиваються великими авіакомпаніями, прагнучими утримати свій 
авіаринок і існуючих споживачів, постійно удосконалюючи авіатовар; б) «підривних технології»: що 
забезпечують нижчу якість авіапродукту за основними технічними характеристиками; в найближчому 
майбутньому, але що при цьому приносять на авіаринок абсолютно нові пропозиції і поступово витісняючи 
існуючі авіатовари. 

26. Залежно від глибини змін фізичних або сприйманих окремих характеристик авіатовару: а) 
оригінальні інновації: з переважаючими істотними ознаками новизни, по конструкції, новим елементам, 
принципу дії, характеристикам, які можна віднести до радикальних інноваційних авіапродуктів; б) 
«оновлені»: при збереженні базових характеристик, змінюються деякі фізичні параметри – це результат 
вертикальних маркетингових авіатехнологій; в) авіатовари з новим позиціонуванням: змінені тільки 
сприймані характеристики, що також може бути результатом вертикальної маркетинговою авіатехнологии. 

27. За характером інноваційної дії: а) оригінальні інновації; б) інновації-дженерики. 
28. У взаємозв'язку із структурою техногенного середовища: а) «авіавиробничі матеріальні 

авіатехнології« (гарматні авіатехнології — первісне суспільство, машинні технології — індустріальна епоха; 
автоматизовані технології, середина XX століття); б) «виробничо-матеріальні авіатехнології»; в) виробничо-
біологічні технології призначені для зміни біосферних об'єктів в ході людської діяльності (аграрні 
технології — неолітична революція, селекційні технології — індустріальний період, генетичні технології — 
кінець XX століття); г) виробничо-нематеріальні, або інформаційних авіатехнології — призначаються для 
створення символьно-знакового віддзеркалення людської діяльності, його передачі. 

Ця класифікація, звичайно, охоплює не усі види авіаринкових інновацій (ІАТ), проте саме ці 
критерії, що стали основою для угрупування, дозволяють розкрити об'єкт РРІ. 

Маркетингове дослідження структури об'єкту дослідження відбиває динаміка РР ринкових 
інновацій АГУ в українській економіці. 

Аналіз структури інновацій в АГУза 2004–2014 роки дозволив виявити наступні тенденції: 
По-перше, скорочується, число організацій, що займаються інноваційною авіадіяльністю, число 

яких в 1992 році складало 4555, в 2000 – 4099, а в 2014– 3666 організацій. Зменшення, що відзначилося за 
досліджений період, на 24% пов'язане і із скороченням чисельності персоналу, зайнятого науковими 
дослідженнями і розробками, більш ніж на 50%, а в їх структурі найзначніше зниження сталося в 
технічному персоналі (у 3 рази), хоча в абсолютних показниках найбільше знизилася кількість дослідників 
(з 15 до 7,3 тис. чоловік), причому темп скорочення числа зайнятих в цій сфері, що знизився в 2006–2014 
роках до рівня щорічного зниження до 100 чоловік, знову підвищився в 2007–2008 рр. коли в 2008 року 
число зайнятих в цій сфері зменшилося на 291 чол. 

В той же час число організацій, що здійснювали авіатехнологічні інновації в АГУ, складало в 2008 
році — 2490, а в 2014 – 2448. 

По-друге, незважаючи на зниження числа організацій, позитивну динаміку мають показники числа 
створених авіатехнологій, чисельність яких коливається в межах 700–900 одиниць авіатехнологій в 2004–
2014 роках, з найбільшим значенням в 2011 році (897 одиниць), одночасно з цим росте і число нових 
авіатехнологій, які склали в 2014 році 757 одиниць. В той же час, за досліджений період, число нових для 
України авіатехнологій збільшилося в два рази. 

По-третє, структура передових авіатехнологій досить стабільна і характеризує їх істотну перевагу у 
сфері авіавиробництва і обробки: до 80%, і проектування і інжинірингу – до 37% в загальному обсязі усіх 
створених авіатехнологій. 

Якісною зміною в структурі передових авіатехнологій, їх доля збільшилася з 8,5% до 13% у 
структурі передових авіатехнологій і в 2010 році піднялася з четвертого на третє місце серед інших 
технологій. Хоча в числі використовуваних передових виробничих авіатехнологій, доля нанотехнологій в 
2010 р. склала усього 0,13%, а найбільша частина таких технологій (38,4%) належить авіазв'язку і 
авіауправлінню, друге місце ділять застосовані авіатехнології в проектуванні і інжинірингу (27%) і майже 
26% у авіавиробництві, обробці і зборці. 

По-четверте, співвідношення експорту і імпорту в області торгівлі авіатехнологіями із іншими 
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країнами відбиває цікаву динаміку. Так, число угод по експорту, перевищувало на 7% аналогічне число по 
імпорту, але при цьому вартість предмета угоди по імпорту на 14% більше, ніж по експорту, перевищуючи 
перший на 426,5 млн дол. США, зате виплата засобів по імпорту в 2,6 рази більше ніж надходження від 
експорту. Така різноспрямована динаміка може свідчити про недостатній правовий захист вітчизняної 
інтелектуальної власності. 

По-п'яте, доля організацій, що здійснювали авіатехнологічні інновації, в загальному числі 
організацій дуже низька і не перевищувала в останні три роки 9,6%. Лідерами в цьому аспекті виступають: 
виробники авіаелектроустаткування, електронного і оптичного авіаустаткування і авіатранспортних засобів. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Авіапроектування та іжиніринг Авіавиробництво, обробка та збір

Авіатранспортування Авіаапаратура 

Авіазв'язок та управління Авіауправління та контроль
 

Рис. 1. Структура створених передових інновацій в АГУ в 2007–2014 рр. 

 
По-шосте, витрати на авіатехнологічні інновації, відбивають наступну динаміку (рис. 1), що 

характеризується ростом витрат на ІАТ тільки в оброблювальних авіавиробництвах за рахунок росту 
абсолютних показників авіавиробництва і виробництва готових авіавиробів в три рази або на 51860,2 млн 
грн в 2014 році в порівнянні з 2012 роком. 
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Рис. 2. Витрати на авіатехнологічні інновації АГУ, млн грн. 

 
По-сьоме, обсяг інноваційних авіатоварів, авіаробіт і авіапослуг від загального обсягу 

відвантажених авіатоварів в цілому по економіці за 2012-2014 рр. ледве перевищував 5%, хоча АГУ в цілому 
показала позитивну динаміку: лідерами стали авіапідприємства АГУ, спеціалізовані на виробництві 
авіатранспортних засобів і авіаустаткування, середньорічні показники інноваційної авіапродукції яких (у 
складі інновацій) наближаються до 20% (22,1%, 18,4% і 17,9%, відповідно, в 2012, 2013, 2014 р.), а також на 
розбудові авіаінфраструктури (у 2012 році), а також в 2011 року – майже 12%. 

Так, за даними АГУ в 2011–2014 роках, незважаючи на ріст витрат на інновації, кількість 
підрозділів АГУ, що комерціалізують їх скорочувалась. Так, в 2014 році витрати на інновації склали 6757 
млн грн, що майже в 3 рази більше, ніж в 2011 році, а кількість інноваційно-активних підрозділів АГУ 
скоротилася на дев'ять (рис. 3) і їх доля склала 11% проти 16%. 
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Рис. 3. Динаміка співвідношення інноваційно-активних та інноваційно неактивних підрозділів АГУ в 2011–2014 рр. 

 
У структурі витрат на ІАТ велику частку займає придбання авіамашин і авіаустаткування, потім 

придбання програмних засобів, виробниче проектування, дизайн і інші роботи, не пов'язані з науковими 
дослідженнями, а також навчання і підготовка персоналу. АГУ більше розміщували заявок на отримання 
прав на інтелектуальну власність, чим придбавали їх (патенти, ліцензії, промислові зразки і корисні моделі). 

Інтерес представляє ще і структурне співвідношення кількості витрат, пов'язаних з РРІ, створених 
власними силами і за допомогою сторонніх організацій. Так, 60% витрат на інновації складають витрати на 
оплату робіт і послуг сторонніх організацій, при тому, що 8,43% досліджених організацій мають науково-
дослідні і проектно-конструкторські підрозділи, із загальною чисельністю працівників в 2555 чоловік, з 
яких, згідно з галузевим розподілом 97,8% працюють в промисловості; 0,67% у сфері виробництва і 
розподілу електроенергії; 2,1% — у сфері інформаційних технологій і обчислювальної техніки. 

Позитивним є факт того, що велика частина коштів на інновації вирушає в сферу авіавиробництва з 
переважанням авіатехнологічних інновацій над авіапродуктовими в співвідношенні 68% проти 32%. Проте 
інноваційну авіапродукцію випускали тільки 1,5% з обстежених підрозділів АГУ. Не менш гнітючою є і 
статистика про долю інноваційних авіапродуктів в обсязі відвантажених авіатоварів, які склав 0,65% в 
цілому по економіці України. По структурі лідером по відвантажених інноваційних авіатоварах є підрозділи 
АГУ, спеціалізовані на виробництві авіагуми і пластмасових авіавиробів (43,7% від обсягу усіх 
інноваційних авіатоварів), а мінімальну кількість інноваційних авіатоварів показують оптова торгівля (0,6%) 
і виробництво авіаелектроустаткування (0,4%). 

Позитивнішу картину дає динаміка інновацій, здійснених впродовж останніх трьох років. Доля 
авіатоварів, знову впроваджених у авіавиробництво, піддалися значним технологічно змінам і 
удосконаленням в 2014 році складала лише 2,12% від кількості таких же товарів, впроваджених упродовж 
останніх трьох років. 

Незважаючи на таку, досить позитивну динаміку, проблеми, існуючі у АГУ, потребують рішення 
саме за рахунок МІД. По-перше, в АГУ як і раніше відзначається висока собівартість витрат на виробництво 
авіапродукції. По-друге, низькі темпи модернізації авіавиробництва, що не дозволяє багатьом підрозділам 
АГУ випускати авіапродукцію, що відповідає міжнародним стандартам. По-третє, зберігається висока доля 
енергетичної складової в економіці АГУ і існує гостра необхідність проведення реконструкції на 
енергетичних потужностях. По-четверте, потрібно здійснення низки інноваційних заходів. По-п'яте, гостро 
стоїть питання забезпечення високої якості і екологічної безпеки застосування інноваційних авіатехнологій. 
По-шосте, недостатньо високі темпи перекладу авіавиробництв на нові види конкурентоздатної 
авіапродукції, які мають попит і забезпечують підвищення прибуткової частини бюджету. 

Джерелами для реалізації вказаних тенденцій, протиріч і проблем АГУ є, звичайно, активізація 
МІД, особливо, стимулювання розвитку інституціональної інфраструктури авіаринку інновацій. 

АГУ, незважаючи на ряд проблем, має досить життєздатні джерела, інноваційного розвитку. 
Зокрема, в 2014 році в АГУ був створений Центр трансферу авіатехнологій, що має макрорегіональний 
характер. До його завдань увійшли: створення мережі і з шести подібних центрів в інших регіонах світу; 
підготовка електронного і друкарського каталогу інноваційної авіапродукції; створення міжнаціонального 
центру РРІ розробок; формування пілотних проектів авіавиробництва експорто-орієнтованої авіапродукції. 
Крім того в 2012 році на наукові дослідження і розробки в АГУ, області було спрямовано 1,6 млрд. грн. (ріст 
на 43,5%). 

Незважаючи на достатню кількість професійних кадрів, АГУ як і раніше потребує інновацій. Крім 
того, очевидно вузьке розуміння бізнесом можливостей і реальних проблем інноваційного розвитку. Так, 
спираючись на результати статистичного огляду по АГУ, можна зробити висновки, по-перше, про низьку 
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мотивацію ряду підрозділів АГУ "в інноваційній діяльності і про слабке представлення у досліджуваних 
виробників про методи РР ринкових інновацій і по-друге, про відсутність інноваційної грамотності, що 
свідчить про те, що багато хто з підрозділів АГУ взагалі не усвідомлює необхідність інновацій і можливі 
перешкоди на шляху до їх РР. Безумовно, дефіцит власних грошових коштів на інноваційну діяльність, 
висока вартість інновацій, нестача фінансової підтримки з боку держави, а також високий економічний 
ризик від РРІ, виділені як чотири найважливіших по впливу на розвиток інноваційної діяльності АГУ, є 
дуже важливими і такими, що багато в чому визначають розвиток МІД в АГУ, проте, це не системотворчі 
чинники. Системотворчим чинникам досліджена АГУ віддала другорядну роль. Йдеться про такі чинники, 
як недолік кваліфікованого персоналу, розміщений на сьоме місце, низький інноваційний потенціал АГУ 
(дев'яте місце), а особливо недолік інформації про потреби авіаринку в нових авіатоварах, нерозвиненість 
інноваційної інфраструктури, недолік інформації про нові авіатехнології, поміщені, відповідно, на десяте, 
одинадцяте і дванадцяте місця. Більше того, розвиненість інноваційної інфраструктури, нормативно-
правової бази, високий інноваційний потенціал і наявність кваліфікованих робітників, наявність інформації 
про авіаринки збуту є найважливішими умовами МІА. Оцінка ж їх в якості другорядних означає відсутність 
технологічної і інноваційної конкуренції у дослідженої АГУ, а також уявлень у них про можливість 
отримання цих переваг за рахунок інноваційного розвитку. 

Очевидно, що низька інноваційна активність викликана відсутністю, з одного боку, мотивації до 
інновацій, про що свідчить розподіл балів, а з іншої — характеризує відсутність або слабо виражену дію 
механізмів РРІ. Рекомендації по поліпшенню ситуації в АГУ ми детально розкрили в роботах. 

Висновки. Резюмуючи сказане, відмітимо, маркетингове дослідження авіаринку інновацій у зв'язку 
з концептуальним і глобальним характером цього авіаринку не може використовувати первинну 
інформацію, оскільки вони для цього авіаринку, тим більше безвідносно конкретизації об'єкту дослідження 
(авіаринку, авіагалузі, потреби, що задовольняється з його допомогою), не може бути достовірною. Тому 
для проведення відповідного маркетингового дослідження застосовується суб'єктно-об'єктний підхід і аналіз 
вторинної інформації, що отримується із статистичних джерел. Між тим, проблема ідентифікації ринкових 
інновацій як об'єкту РРІ назріла. Здатність авіаринкових інновацій (на відміну від винаходу) 
комерціалізуватися, визначає їх суть, що полягає в тому, що вони є інституціоналізовані знаннями, що 
отримали економічне значення в результаті РРІ. Сучасний авіаринок і інституціоналізація процесів РР 
авіаринкових інновацій, визначають і зміст інновацій, що характеризується пріоритетною роллю в їх 
структурі технологічного чинника і інноваційних авіатехнологій, які виступають як інституціоналізовані, що 
мають певну міру новизни на цьому авіаринку, в цій сфері діяльності, в цьому виробничому процесі, знання, 
що проявляють економічну ефективність в результаті кожного окремого «приватного акту 
інституціоналізації РРІ» і їх сукупності і націлені на створення ринкових цінностей. Це ж визначає їх як 
об'єкт РРІ, а суб'єктами РРІ визнаються ті агенти авіаринку, які здійснюють маркетинг РР авіаринкових 
інновацій, як цілеспрямовану діяльність на авіаринку інновацій. В той же час, аналіз вторинної інформації 
дозволив виявити ряд аспектів, позитивними серед яких слід визнати: зростання числа створених за останні 
роки в АГУ інновацій, розвиток їх пропозиції з боку не лише оброблювальних авіавиробництв, але і сфери 
інжинірингових авіапослуг, зростання долі авіананотехнологій, співвідношення експорту і імпорту 
інноваційних авіатехнологій став збалансованим. Негативними тенденціями слід визнати скорочення 
чисельності підрозділів АГУ, що займаються РР інновацій і науковими розробками, низька доля 
інноваційної авіапродукції у складі відвантаженої авіапродукції. В АГУ, згідно з даними вторинної 
маркетингової інформації, кількість патентів лідирує по відношенню до придбання, що свідчить про 
потенціал АГУ. Неоднозначним фактом є переважання авіатехнологічних інновацій над авіапродуктовими, 
яке з одного боку ілюструє позитивну динаміку, що дозволяє зробити висновок про розвиток 
модернізаційних процесів, а з іншої – показує, що на авіаринку авіатоварів і авіапослуг, через їх низьку 
інновативність, як і раніше не конкурентоздатна. Висновки, зроблені в результаті вторинної маркетингової 
інформації, дозволяють судити про те, що модернізація національної економіки стає можливою у тому 
випадку, якщо суб'єкти матимуть в розпорядженні відповідні стимули до РРІ і методологію з її розвитку. 
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ЕТИКА В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ 

 
Питання  етичності та моральності маркетингової  комунікаційної  політики  підприємства  є  особливо 

актуальними  сьогодні  в  усіх  країнах.  Основними  чинниками, що  визначають  їх,  є  рівень  виховання та  культура, 
особливості  навчання  студентів  маркетологів,  дотримання  права  споживачів  на  інформацію  про  продукцію 
тощо. Часткове вирішення цих питань лежить у площині внутрішньої законодавчої бази держав. Використання 
соціальноетичного напрямку комунікаційної діяльності підприємства обмежує, однак, можливості підприємств у 
виборі  засобів  просування  продукції,  оскільки  передбачає  використання  комплексу  маркетингових  комунікацій 
відповідно до державних програм збереження здоров’я нації та забезпечення соціальної відповідальності компаній. 

Ключові  слова:  маркетингові  комунікації,  етичність  комунікаційної  діяльності  підприємства,  ділова 
культура, соціальноетичне просування, маркетингові обіцянки. 
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ETHICS IN MARKETING COMMUNICATIONS 
 
Abstract  –  The  questions  of  ethics  and morality marketing  communications  company  are  particularly  relevant  today  in  all 

countries. The main  factors that determine the  level of education and culture, especially the training of students marketers of the right of 
consumers to product  information and more. Partial resolution of these  issues  lies  in the  internal  legal  framework of States. Using social
ethical direction of the enterprise communication limits however the possibility of enterprises in the choice of means product promotion, as it 
involves the use of complex marketing communications according to state health programs  for the preservation of the nation and ensure 
social responsibility of companies. 
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Постановка проблеми 

Важливою складовою соціально-відповідального маркетингу є проблема морального порядку 
маркетингової комунікаційної політики підприємств, її етичності та відповідальності перед існуючими й 
потенційними споживачами. Суть проблеми зводиться до твердження, згідно з яким часто вигідність 
маркетингових комунікацій для бізнесу є не завжди бездоганною для споживачів чи суспільства загалом. 
Інколи ця проблема зумовлена професійністю маркетологів та їхніми моральними характеристиками. Часто 
для уникнення негативної суб’єктивності маркетологів компанії розробляють корпоративні норми етики та 
правила маркетингової комунікаційної політики. Ці питання є важливими для всіх країн, і України зокрема. 

Аналіз досліджень і публікацій 
Питанням ефективності маркетингових комунікацій присвячено ряд праць вітчизняних та іноземних 

науковців, зокрема таких як Акімов Д., Амбер Т., Войчак А., Голодець Б., Котлер Ф., Марданова Е., Осентон 
Т., Примак Т., Шишкіна М., Річард С. та ін. Залежно від предмета своїх інтересів, науковці підходили до 
вивчення моральності та етичності маркетингових комунікацій з різних позицій, однак питання щодо 
застосування комунікацій із соціально-етичною орієнтацією діяльності українськими підприємствами, 
потребує глибшого вивчення. 

Мета та завдання публікації 
Основна мета дослідження проведення аналізу етичних принципів в діловому спілкуванні під час 

здійснення маркетингової комунікаційної політики підприємств, зокрема в Україні. 
До основних завдань досліджень віднесемо: 
- з’ясування сутності проблеми застосування етики в сучасних маркетингових комунікаціях; 
- пошук чинників формування етичних уявлень підприємств; 
- пошук напрямів подальшого розвитку етичних вимог у маркетинговій комунікаційній політиці 

підприємств; 
- визначення ролі держави в забезпеченні соціально-етичної складової комунікацій на 

підприємстві; 
- дослідження особливостей дотримання моральності в маркетингових комунікаціях 

вітчизняними підприємствами; 
- визначення впливу культури (соціальної, ділової, корпоративної тощо) на рівень етичності 

маркетингової комунікаційної політики підприємств.  
Виклад основного матеріалу 

Маркетингові комунікації є процесом передачі інформації про товар чи послугу цільовій аудиторії з 
наданням уявлення про загальну стратегію фірми через інформацію про благо, його ціну й особливості 
продажу. Маркетингова комунікаційна політика спрямована на інформування, переконування, нагадування 
споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, створення позитивного іміджу компанії та надання 
продукції підприємства додаткової цінності в очах споживачів [2, с.10]. 

Важливим питанням комунікаційного процесу передавання інформації до споживачів є його 
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етичність, достовірність і відповідність певним встановленим правилам поведінки. Етикет є особливою 
мовою спілкування, що дає змогу підтримувати суверенітет кожного суб’єкта, досягати взаєморозуміння та 
взаємоповаги, формувати ауру людської культури. 

Попри те, що бізнес є складним і жорстким видом діяльності, цивілізований бізнес пом’якшує це 
тонким налаштуванням правил поведінки, які не дозволяють конкуренції припинитися в економічний 
боротьбі та допомагають реалізувати спільний інтерес і отримувати взаємну вигоду, знайти вихід зі 
складних, конфліктних ситуацій, зберігаючи при цьому честь фірми й особисту гідність. Таким чином, 
сучасне підприємництво вимагає наявності неписаних законів, правил гри, моральних переконань і 
принципів поведінки, найважливішими з яких є благородство, надійність, порядність, солідарність, що 
можна назвати коротко культурою або етикетом бізнес-діяльності. 

Важливими у маркетинговій комунікаційній політиці підприємства сьогодні є принципи, якими 
повинні керуватись компанії та менеджери з маркетингу в питаннях етики. Існує два підходи до визначення 
принципів. Згідно з першим, будь-які дії, що допускаються вільним ринком і не заборонені законодавством 
є припустимими для вищої ефективності комунікацій: компанії та їхні менеджери не зобов’язані 
замислюватися про моральний аспект прийнятих рішень. 

За другим підходом, кожна компанія та менеджер з маркетингу повинні виробити для себе певні 
норми соціальної відповідальності й етики в маркетинговій комунікаційній політиці. Якщо компанія 
дотримується принципу діяльності на благо всього суспільства, то кожен її менеджер повинен не тільки 
діяти в рамках закону та прийнятих норм ділової практики, а й демонструвати глибоку особисту порядність, 
корпоративну свідомість і турботу про благополуччя споживача. 

У будь-якому випадку, рівень етичності маркетингових комунікацій та їх ефективність тісно 
пов’язані зі знаннями про споживачів, їх поведінку, спонукальні мотиви, бажання і потреби. Такі знання, за 
умови відсутності порушень кримінальних та адміністративних порядків, свободи в думках і діях 
споживачів, сприяють перемогам власних комунікацій над конкурентними. 

Яскравим прикладом важливості цього є масштабний характер маркетингових війн на світовому 
ринку між компаніями «Coca Cola» і «Pepsi». Останні їхні судові справи пов’язані з рекламними 
відеороликами, що принижують свого конкурента, вказуючи на власну перевагу [6]. Це вказує на низький 
рівень етичності маркетингових комунікацій відомих компаній по відношенню до конкуренції та 
споживачів. Водночас, нехтування етичними нормами зумовлює значні витрати на судові справи, скандали, 
інтриги, що ставить під загрозу репутацію компанії, її  імідж. 

Ключовим чинником високого рівня етичності маркетингової комунікаційної діяльності 
підприємств є рівень виховання та культура. За таких умов, питання навчання студентів-маркетологів має 
ключове значення: процес навчання повинен ураховувати засвоєння розуміння етичних норм поведінки в 
маркетингу. Попри визначення бізнесу як жорсткої діяльності, сучасний етап розвитку ринкової економіки 
вказує на необхідність використання соціально-етичної складової в маркетинговій діяльності кожного 
підприємства. Багато розвинених країн світу враховують ці норми при розробленні законодавства, 
стандартів якості, виробництва тощо. 

В маркетинговій комунікаційній політиці сучасного підприємства важливим є дотримання права 
споживачів на інформацію про продукцію: зобов’язання підприємств надавати своїм споживачам повну і 
достовірну інформацію про свої товари та послуги. У більшості країн це право закріплено на законодавчому 
рівні (наприклад, Закон України «Про захист прав споживачів»). Часто функцію донесення інформації про 
продукти беруть на себе громадські організації. Так, в Україні існує громадська організація із захисту прав 
споживачів «Науково-дослідний Центр Незалежних Споживчих Експертиз «Тест». «Тест» є також членом 
ряду відомих міжнародних організацій захисту споживачів. 

Основною діяльністю Центру «Тест» є проведення освітніх програм для споживачів із наданням 
об’єктивної та свіжої інформації через проведення різного роду тестувань, досліджень якості й безпеки 
товарів і послуг. Робота центру здійснюється на підставі [5]: 

1. Конституції України. 
2. Закону України «Про захист прав споживачів». 
3. Закону України «Про об’єднання громадян». 
4. Закону України «Про інформацію». 
5. Міжнародної (Codex Stan, EC, International organizations), української та російської нормативних 

документацій (методичні вказівки, ГОСТ, ДСТУ, ТУУ, ГСТУ, СТТУ тощо). 
Через порушення моралі (наприклад, застосування 25-го кадру тощо) в маркетингових комунікаціях 

часто до етичності спонукає внутрішнє законодавство деяких країн. Це проявляється у створенні певних 
обмежень і розробленні деяких правил гри в комунікаційній політиці підприємств. Значною мірою, рівень 
моральності й етичності маркетингової комунікаційної політики підприємств визначається Міжнародною 
торговою Палатою і Комісією з маркетингу, реклами та розподілу. Так, у США нормативно-правові акти 
забороняють використання комунікацій, що впливають на підсвідомість людей, виходячи з необхідності 
захисту [3, с.261-262]: 

- виробників від недобросовісної конкуренції; 
- споживачів від недобросовісної практики; 
- суспільства  від егоїстичних посягань виробників. 
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В Україні нормативно-правова база є недостатньо розвинена в сфері маркетингових комунікацій. 
Тому варто відзначити ряд характеристик, яким мають відповідати ефективні й соціально-етичні 
маркетингові комунікації вітчизняних компаній, зокрема: 

- чесність і правдивість комунікації; 
- посилання на думки незацікавлених осіб з можливістю чіткої ідентифікації повідомлення; 
- захист прав особистості та гарантування безпеки користування товаром; 
- заборона підривати репутацію іншої фірми чи особи та використовувати недобросовісну 

конкуренцію; 
- неможливість імітування комунікацій інших компаній. 
На етичність поведінки в маркетинговій комунікаційній політиці підприємства впливає ряд 

параметрів: 
1. Соціальна культура та етичні норми суспільства. 
2. Ділова культура і практика виробництва. 
3. Корпоративна культура й очікування організації. 
4. Норми етичної поведінки компанії. 
Очевидно, що соціальна культура (міра узгодженості волі і свідомості людини із природними 

законами соціального життя людей [1]) є основою розуміння моральності маркетингової комунікаційної 
політики фірми в суспільстві. 

Ділова культура пов’язана з ефективними правилами гри, встановленням умовної границі поміж 
конкурентоспроможністю та неетичністю поведінки, правилами проведення ділових операції. 

Корпоративна культура характеризується набором цінностей та ідей, які сприймаються і 
поділяються членами організації. 

Норми етичної поведінки компанії визначені етичними засадами та правилами поведінки, 
прийнятими всередині організації. 

Високий рівень етичності маркетингової комунікаційної політики підприємства стає додатковим 
каналом покращення відносин із громадськістю та виступає ефективним механізмом саморегулювання, що 
допомагає фірмі уникнути надмірного втручання з боку держави. Часто компанії, що відповідають сучасним 
ринковим вимогам з метою підвищення рівня етичності маркетингової діяльності приймають етичні 
кодекси. Вони, однак, не є запорукою етичності маркетингової поведінки підприємства. Водночас етичні 
кодекси сприяють швидшому пристосуванню господарської діяльності підприємства до змін ринкових умов 
і маркетингового середовища. 

На нашу думку, існує пряма залежність між високим рівнем етичності маркетингової 
комунікаційної політики фірми, розумінням місії підприємства й стратегічних шляхів розвитку 
господарської діяльності. Наявність такої залежності часто є ключовим чинником ухвалення персоналом 
ефективних маркетингових рішень з погляду самого підприємства та суспільства загалом. 

Аналіз досвіду діяльності вітчизняних компаній вказує на ще одну важливу залежність етичності 
маркетингових комунікацій: очікування керівництва підприємства, маркетингові обіцянки, реальна 
спроможність компанії. Надавання на ринку маркетингових обіцянок, яких неможливо дотриматись через 
недостатність ресурсів чи навичок персоналу є вкрай негативним явищем для довгострокової діяльності 
фірми. Для уникнення такої ситуації, менеджмент (особливо вищий) будь-якої компанії повинен чітко 
формулювати реалістичні цілі та докладати максимум зусиль для підвищення професіоналізму та 
задоволення свого персоналу, з метою швидкого подолання розриву між очікуваннями та можливостями. 

Таким чином, можемо стверджувати про наявність концепції етичності маркетингової 
комунікаційної політики підприємства в бізнесі, яка ґрунтується на твердженні відповідності ринкового 
шляху підприємства моральним нормам і довгостроковим інтересам суспільства. Прибуток фірми, рівень 
задоволення потреб споживачів, урахування інтересів суспільства є ключовими узагальненими постулатами 
маркетингових комунікацій підприємства. 

Попри те, що ефект маркетингових комунікацій відображається досягненням рівня певних 
економічних показників, така діяльність є доволі складною та творчою за своїм змістом. Довготривалість дії 
цього ефекту головно залежить від ставлення маркетологів до споживачів, яке проявляється через: 
правдивість комунікацій, їх соціальну значимість, актуальність, моральність. Звідси випливає, що питання 
задоволення особистого інтересу (найважливішого мотиву згідно А.Сміта) підприємця за умов ринку 
обов’язково пролягає через реалізацію інтересу покупця. 

Ефективна, соціально-етична маркетингова комунікаційна політика підприємства має 
багатосторонню дію. По-перше, пов’язана з рухом інформації до споживача з метою інформування про 
товари, послуги, компанію. По-друге, ґрунтується на отриманні зворотних сигналів від споживачів для 
кращого задоволення потреб споживачів. По-третє, стимулює споживання завдяки створенні «суспільства 
споживання» через: зменшення часу на пошук та обслуговування придбаних товарів, збільшення потоку 
інформації з розвитком інформаційно-комунікаційних систем. 

Орієнтація маркетингу на соціально-етичну концепцію зумовлює зміни в маркетингові 
комунікаційній політиці кожного підприємства. Часто в комунікаціях з’являється соціальна складова для 
підтримання взаємодії суспільства та культурного розвитку країни сформованих культурним рівнем і 
менталітетом комунікаційних формах. Водночас варто відзначити, що соціально-етичний напрямок 
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діяльності обмежує можливості підприємств у виборі засобів просування продукції, оскільки передбачає 
використання комплексу маркетингових комунікацій відповідно до державних програм збереження здоров’я 
нації та забезпечення соціальної відповідальності компаній [4, с.216]. 

В Україні, особливо в час економічної кризи та військових дій, соціально-етичні маркетингові 
комунікації мають певні особливості. Використання соціально-етичного просування, орієнтованого на 
вирішення суспільних проблем, формування цінностей у споживанні продукції, які не суперечать 
моральним нормам поведінки у певному суспільстві створює позитивну репутацію учасникам ринку та 
забезпечує конкурентоспроможність підприємств. Проте за умови зниження реального рівня доходів 
населення для більшості споживачів ключовими є наявність товару та його ціна, тому менше уваги 
зосереджується на якості та комунікаційних інструментах. Підприємства намагаються мінімізувати 
внутрішні витрати для отримання додаткових можливостей у конкурентній боротьбі. Тому маркетингові 
комунікації стають більш жорсткими, часто за рахунок зниження етичності та моральності в повідомленнях. 

Однак, важливим критерієм утримання своєї частки ринку сьогодні є підвищення довіри споживачів 
до діяльності самого підприємства. Ряд засобів маркетингових комунікацій, зокрема паблік рілейшенз, 
ярмарки, брендинг тощо, є ефективними помічниками цього процесу. 

 
Висновки 

Сутність етичності маркетингової комунікаційної політики підприємства зводиться до постійного 
вдосконалення маркетингових рішень і дій крізь призму моральності, цінностей та принципів властивих 
цільовому ринку та суспільству загалом. 

Соціально-етичні проблеми маркетингових комунікацій є особливо актуальними сьогодні для 
вітчизняної та світової економіки. Постійне зростання актуальності протягом останнього десятиріччя вказує 
на необхідність враховувати ці проблеми та не загострювати їх через професійне управління і наявність 
адекватних морально-етичних якостей у значної кількості працівників на підприємстві. Виробництво та 
застосування соціально-етичних маркетингових комунікацій у маркетинговій політиці підприємства один із 
ключових чинників забезпечення довготривалої стійкої позиції на ринку та зростання рівня прибутковості 
підприємства. 
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УДК 339. 727. 22: 664 (477.85) 

А.М. ТОМАШЕВСЬКА 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВА  

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Харчова  промисловість,  внаслідок  швидкого  обертання  оборотного  капіталу,  є  інвестиційно

привабливою галуззю регіону,  де  зайнято більше чверті всіх штатних працівників промисловості,  виробляється 
більше  третини  загально  обласного  обсягу  виробництва.  Зараз  за  харчовою  промисловістю  області  іноземні 
інвестиції  складають  більшу  частку  ніж  обсяги  внутрішнього  інвестування.  Залучення  іноземних  інвесторів  є 
обмеженим,  що  визначається  ступенем  політичного  та  економічного  ризиків  в  країні.  На  сьогодні  потрібна 
радикальна перебудова інвестиційної політики в регіоні, оскільки зменшення ролі держави в цьому процесі не було 
компенсовано можливостями ринкової самоорганізації інвестиційних процесів.  

 Ключові  слова:  харчова  промисловість,  регіональна  економіка,  іноземні  інвестиції,  інвестиційний 
клімат, інвестиційна привабливість, прямі інвестиції. 
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FOREIGN INVESTMENTS IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF CHERNIVTSI REGION 
 
Abstract   Food  industry, owing to the rapid rotation of circulating capital  is an  investment attractive of the region, employing 

more than a quarter of all fulltime employees of an industry, more than a third of the total output is produced there. It includes oils and fats, 
meat processing, dairy, milk, alcoholic beverage, bakery industries. Attraction of foreign investors is limited, it is determined by the degree of 
political  and  economic  risks  in  the  country.  Greater  share  of  invested  funds  in  the  food  industry  enterprises  are  in  beersoft  drink  and 
confectionery production, as the most profitable. Today there is a necessity in a radical restructuring of the investment policy in the region, 
as the decrease of government’s role in this process has not been compensated by the opportunities of market selfinvestment processes.  

Keywords:  food  industry,  regional  economy,  foreign  investments,  investment  climate,  investment  attractiveness,  direct 
investments. 

 
Вступ 

Харчова промисловість – один із пріоритетних напрямів економіки Чернівецької області. Саме від 
розвитку й діяльності харчової промисловості залежать обсяги продовольчого ринку, зайнятість населення, 
наявність споживчих товарів громадян. В харчовій промисловості області склалася ситуація, що потребує 
постійного збільшення інвестиційних ресурсів, а можливості задоволення таких потреб поступово 
зменшується. Причиною такого несприятливого стану можна вважати нехтування фінансовими чинниками 
ринкового середовища, та політичний стан в країні. 

 Державне регулювання розвитку пріоритетних галузей є ефективним методом підвищення їхньої 
віддачі і здійснює комплексний вплив на розвиток соціально – економічної моделі країни [5, с. 232]. 

 У країні в основному сформовано законодавчу та нормативно-правову базу інвестиційної 
діяльності. Разом з тим у харчовій промисловості, де приватизаційні процеси майже завершилися, держава 
має створювати інвестиційний клімат і підвищувати інвестиційну активність [3, с. 5–9]. 

 Харчова промисловість за сучасних умов не зможе ефективно функціонувати без 
протекціоністських заходів з боку держави. Конче необхідна державна програма з модернізації виробництва 
та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, яка повинна реалізовуватися за рахунок 
коштів митних зборів, податкових відрахувань від продажу відповідної продукції, вкладів виробників та 
коштів приватних інвесторів. З метою скорочення втрат сільськогосподарської продукції і підвищення 
стимулювання комплексної переробки сировини на підприємствах харчової промисловості та перероблення 
сільськогосподарської продукції, доцільно звільнити від податку на додану вартість, або ж мінімізувати 
його, для всіх видів продукції, яка виробляється із вторинної сировини [5, с. 232]. 

Постановка задачі: 
- визначити причини зниження інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості 

області; 
- визначити фактори, що стимулюють інвестиційну діяльність в харчовій промисловості регіону. 
- розробити систему заходів, які здатні позитивно вплинути на інвестиційну політику 

приваблення іноземних інвесторів у харчову промисловість Чернівецької області.  
Аналіз досліджень та публікацій: дослідження питань інвестування харчової промисловості 

завжди знаходилось в центрі уваги І.В. Абрамовича [1], Л.В. Дейнеко [2], Т.Л. Мостенської [4], В.В. Прядка 
[5]. Разом з тим питання фінансування підприємств харчової промисловості на регіональному рівні за 
рахунок іноземних інвестицій досліджено недостатньо. 
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Експериментальна частина 
Харчова промисловість – один із найбільших реципієнтів іноземних інвестицій в економіку 

України. Кошти залучаються в харчову промисловість шляхом створення спільних підприємств, 
використання кредитних ресурсів розвинутих країн. Вибору джерела інвестування передує розробка і 
реалізація політики оптимального поєднання власних, залучених і позичених коштів, залучення капіталу на 
найвигідніших умовах [6, с. 36–42]. 

 Як відомо, підприємствам з виробництва продуктів харчування постачає сировину сільське 
господарство. Через існуючі труднощі у вирощуванні сировини багато підприємств харчової промисловості 
мають проблеми із забезпеченням виробництва достатньою кількістю продукції належної якості. Внаслідок 
цього нині спостерігається «невідповідність продукції стандартам якості і використання при виробництві 
харчових продуктів добавок, замінників тощо», що погіршує конкурентоспроможність продукції на 
зовнішніх ринках. 

 В сучасний період ефективне функціонування та інтенсивний розвиток харчової промисловості 
можливі за таких умов: існування системи стабільного забезпечення продовольчою сировиною як 
визначального чинника розвитку підприємств; наявності сучасної матеріально-технічної бази підприємств; 
відносному зростанні платоспроможного попиту споживачів, тобто поєднанні фізичної доступності 
продуктів харчування з економічною; випуску конкурентоспроможних продуктів харчування, що 
враховують потреби вітчизняного та зарубіжних продовольчих ринків.  

Регіональний розвиток харчової промисловості являє собою трансформацію територіальних 
організацій виробництва продуктів харчування, спрямовану на забезпечення задоволення потреб населення 
країни й окремих її регіонів з науково обґрунтованими нормами їх споживання і формування потужного 
експортного потенціалу продовольчих товарів на основі раціонального використання природно-ресурсного 
та виробничого потенціалу. 

Сучасний регіональний розвиток харчової промисловості в Україні не в повній мірі відповідає 
законам територіальної організації суспільного виробництва, однією з головних вимог яких є досягнення 
раціонального використання природного, людського, виробничого, науково-технічного й технологічного 
потенціалів території, що забезпечує отримання значних обсягів виробництва харчових продуктів високої 
якості [2, с. 23]. 

 Необхідною передумовою досягнення темпів економічного зростання в харчовій промисловості 
Чернівецької області, високої якості та конкурентоспроможності продукції є створення такої матеріально-
технічної бази, яка б за своїм техніко-технологічним рівнем відповідала європейським стандартам. 
Незважаючи на те, що окремі галузі харчової промисловості (виробництво соків і безалкогольних напоїв, 
мінеральної води, кондитерська) вийшли в лідери за темпами модернізації виробництва, технічний рівень 
значної кількості харчових та переробних підприємств не відповідає вимогам сьогодення.  

 Для оздоровлення регіональної економіки необхідно залучати інвестиційний капітал у її 
пріоритетні галузі. Можна стверджувати, що в регіоні панує попит на іноземні інвестиції в харчовій 
промисловості, тому що саме ця галузь має неабиякий потенціал, що підтверджується кількістю підприємств 
харчової промисловості та високим рівнем професійної підготовки працівників.  

 Залучення іноземних інвестицій в економіку регіону носить сталий характер але мало місце 
припинення інвестування практично всіх підприємств харчової промисловості упродовж 1991–2000 років в 
результаті негативних процесів у розвитку продуктивних сил галузі , появи неякісних продовольчих товарів, 
що надходили у вигляді імпорту, погіршення життєвого рівня населення області.  

 Основними причинами зниження інвестиційної активності в харчовій промисловості були тривалий 
економічний спад, інфляційні процеси скорочення інвестиційних витрат бюджету при зростанні 
фінансування інвестицій із власних і залучених коштів підприємств, нестійкий фінансовий стан підприємств 
харчової промисловості, відсутність державної інвестиційної стратегії, недосконалість законодавства [1, с. 
49–51]. 

 Найбільш інвестиційно-привабливими галузями харчової промисловості регіону є кондитерська, з 
виробництва ковбасних виробів, хлібобулочних та макаронних виробів, виробництва безалкогольних напоїв. 

 Інвестиції в економіку області надходять з багатьох країн світу так в 2007 році найбільше 
іноземного капіталу (окрім інших країн) надійшло з Великої Британії – 7678,5 тис. дол. США, в 2008 – з 
Кіпру на суму 8959,7 тис. дол. США і у всі подальші роки залишається лідером (табл. 1). Найменше прямих 
інвестицій надійшло з Болгарії, Греції, Молдови, Російської Федерації. [7, с. 247–249]. Навіть за умов 
економічної й фінансової кризи, що охопила і Чернівецьку область, харчова промисловість регіону 
приваблює іноземних інвесторів завдяки високому потенціалу розвитку.  

На кінець 2013 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в промисловість області становив 
69724,9 тис. дол. США з розрахунку на одну особу – 76,9 дол. США. В харчову промисловість залучено 
20064,2 тис. дол. США або 28,7 % від загального обсягу. 

 У 2012 році порівняно з 2013 прямих інвестицій в економіку області було залучено на 5447,1 тис. 
дол. США менше (табл. 2), проте частка інвестицій в харчову промисловість була більшою на 1,2% від 
загальної суми інвестицій.  

 Як видно зі статистичних даних (табл. 3) [7, с. 95–98] за період аналізу найбільша частка прямих 
іноземних інвестицій в харчову промисловість від загального обсягу складала 29,9% в 2012 році і найменша 
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– 15,9% у 2007. 
Таблиця 1 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці  
Чернівецької області з країн світу (тис. дол. США). 

Обсяги прямих інвестицій на початок року 
Назва країни 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього 36809,6 51236,1 60099,3 61777,5 61920,5 61661,2 69794,9 
Кіпр 875,0 8959,7 5916,0 5708,1 5616,8 5962,8 22243,4 
Туреччина 625,5 1768,6 4843,6 5327,9 5672,1 5547,5 4883,6 
Італія 4028,2 4132,2 4786,2 4776,9 4693,8 4244,2 3909,7 
Ізраїль 3865,3 3960,8 3712,5 3594,6 3457,7 3401,5 3521,5 
Німеччина 3167,5 3806,1 3455,4 3969,5 3659,4 3250,2 3097,3 
Франція 1028,7 1038,2 981,8 974,2 2982,8 2895,2 3098,0 
Румунія 219,4 1991,6 2900,1 2833,6 2746,5 2890,7 3805,5 
США 3475,3 3539,8 2586,3 2598,7 2456,0 2483,0 1473,6 
Велика Британія 7678,5 2665,7 1802,0 1774,4 1599,9 1721,5 8950,5 
Польща 127,7 127,9 1242,8 1250,4 1223,2 1229,5 1317,4 
Нідерланди 1109,3 1210,7 969,4 1036,0 908,4 928,6 470,4 
Російська Федерація 579,1 362,8 428,7 501,2 628,3 717,0 633,1 
Молдова 228,4 329,0 281,6 276,5 267,1 267,8 189,2 
Болгарія 120,8 203,5 196,5 198,9 181,4 177,2  
Азербайджан - - - - - 118,7  
Греція 123,7 219,8 202,0 246,8 216,9 114,3 179,8 
Чехія - - - 403,8 28,1 305,2 484,1 
Інші країни 9557,2 16919,7 25794.4 26709,8 25614,7 25957,7 9266,6 

 
 

Таблиця 2 
Обсяги залучення прямих інвестицій у харчовій  

промисловості області (тис. дол. США) на кінець періоду 
роки  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього прямих інвестицій в економіку 
області 

51243,8 60104,8 61948,0 62320,6 61881,3 64277,8 69724,9

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

8149,2 17837,7 17982,8 18498,8 18975,3 19213,9 20064,2

 
Таблиця 3 

Частка прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість  
Чернівецької області від загального обсягу інвестицій (тис. дол. США) на кінець періоду 

роки  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього прямих інвестицій в 
економіку області, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів, % 

15,9 29,7 29,0 29,7 30,7 29,9 28,7 

 
За даними Управління статистики Чернівецької області й проведеного аналізу, надходження прямих 

іноземних інвестицій в підприємства харчової промисловості регіону з кожним роком збільшувалася, проте 
частка від загального обсягу в 2013 році зменшилася. 

Інтенсифікація інвестиційних процесів, спрямованих на оновлення виробництва з метою 
поліпшення якості, зростання конкурентоспроможності продукції й прибутковості підприємств, сприяє 
економічному й соціальному розвитку, підвищенню життєвого рівня населення прикордонного регіону. 

Однією з умов ефективної діяльності підприємств харчової промисловості Чернівецької області в 
процесі трансформації відносин власності має бути свобода вибору різних форм господарювання. 

 
Висновки 

Аналіз основних тенденцій розвитку харчової промисловості області за останні роки та результати 
проведеного аналізу дозволяють зробити такі висновки: 

- розвиток підприємств харчової промисловості області має загальноукраїнські тенденції, 
залежить від загальноекономічної ситуації, стану сировинної бази та купівельної спроможності населення; 

- сильними сторонами галузі в регіоні є сприятливі природно – кліматичні умови для розвитку 
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сільського господарства, що є основою для забезпечення сировинними ресурсами галузі, зручне географічне 
розташування з розвиненою системою транспортних мереж, що дає можливість розширювати експортно – 
імпортні зв’язки, наявність кваліфікованого трудового і управлінського потенціалу регіону; 

Подальше збільшення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості області 
напряму залежить від державного регулювання інвестиційної діяльності, яке має здійснюватися створенням 
сприятливих умов для її розвитку й безпосередню участь у ній. 

Основними напрямками покращення інвестиційної привабливості регіону виступають: 
- забезпечення державного сприяння іноземних інвестицій шляхом забезпечення свободи 

інвестиційної діяльності, відкритості фондового інвестування; 
- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості 

інвестування; 
- підвищення пріоритетного статусу іноземного інвестора;  
- досягнення повноцінного функціонування товарних ринків, що виражається у наявності 

конкуренції серед постачальників, відсутності монополістичних зловживань; 
- сприянню розвитку фондового ринку з метою активізації здійснення портфельних інвестицій 

іноземними інвесторами; 
- забезпечення прозорості податкової системи держави та зниження податків (або надання 

податкових канікул) на спільні проекти з іноземними підприємствами, що дасть змогу запозичити не тільки 
додаткові кошти, а й іноземний досвід діяльності підприємств харчової промисловості. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ,  
АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ РИНКІВ 

 
УДК 330.111 

К.М. ОГДАНСЬКИЙ 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 

 
ОЦІНКА РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

 
Стаття  ставить  проблему  визначення  й  розкриває  теоретикометодологічну  сутність  економічної 

динаміки.  Обґрунтовано  концепцію  економічної  динаміки  і  конструкт  її  складових.  Констатуючи  обмеженість 
парадигми  забезпечення  економічної,  а  водночас  і  суспільної  динаміки  виключно  на  підвалинах  економічного 
зростання,  дослідження  пов’язує  перспективи  суспільного  поступу  з  такою  формою  динаміки  економічних 
процесів,  як  «розвиток».  Визначено  тлумаченнями,  адекватними  часу,  такі  форми  економічної  динаміки,  як 
«економічне  зростання»  й  «економічний  розвиток»,  з  наданням  характеристик  їх  опису.  Виходячи  з  перспектив 
домінування  у  перспективі  політики  забезпечення  економічного  розвитку,  який  визначається  параметрами 
ресурсовикористання,  визначено  деструкції  регулювання  процесів  використання  за  матеріальними  ресурсами. 
Розроблено метрологічні  основи  оцінки та  експлікації  змін  в  використанні  матеріальних  ресурсів  з  виділенням 
чинників та  секторів  впливу на  їх формування. Надано  оцінку  реальному  стану  з  використанням матеріальних 
ресурсів  в  національній  економіці  та  її  секторах  і  промисловим  комплексам  за  матеріалами  офіційної 
статистичної  звітності  за  2001–2012  рр.  з  визначенням  ніш  гальмування  та  формування  деструкцій  у 
економічній політиці.  

Ключові  слова:  економічна  динаміка,  форми,  розвиток,  метрологія,  оцінка,  деструктиви,  сектори  і 
комплекси економіки, перспективи.  
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ASSESSING THE LEVEL OF USE OF MATERIAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC DYNAMICS 

 
Abstract  The article examines the problem of determining the essence of economic dynamics. The article reveals the theoretical 

and methodological  nature  of  economic  dynamics.  Based  on  a  critical  assessment  of  practical material  and  on  the  basis  of  scientific 
developments  of  different  time  the  author  has  established  the  concept  of  economic  dynamics.  The  author  has  also  substantiated  its 
components. Developed metrological  framework  for the assessment of changes  in resource provision and use of resources. Were  identified 
factors influencing their formation. The assessment of the real state of economic growth and economic development. An assessment of their 
integral  level  based  on  official  statistical  reports  from  2001  to  2012. Were  defined  niche  braking  and  destruction  in  the  formation  of 
economic policy. 

Keywords: economic dynamics,  forms, development, metrology, evaluation, destructions, economic sectors, economy complexes, 
perspective. 

 
Постановка проблеми. Наприкінці ХХ ст. Україна задекларувала відповідно до рішень багатьох 

інших країн своє прагнення до забезпечення сталого розвитку на національних теренах. Термін «сталий 
розвиток» був запропонований на конференції ООН по природному середовищу і розвитку у 1992 році. За 
своєю сутністю він зводиться до підтримання такої специфіки функціонування суспільства, «…що 
задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби» [1, с. 26, 27]. Відповідно до цієї формули конструкцію сталого розвитку наповнюють 
такі складові як соціальна, екологічна і економічна. Соціальний аспект сталого розвитку пов'язаний зі 
спрямованістю на збереження стабільності соціальних систем через забезпечення справедливого розподілу 
благ і забезпечення тим самим цивілізаційних стандартів життя. Щодо екологічної складової то її 
призначенням вбачалося підтримання здатностей економічної системи до самовідновлення. Економічна 
специфіка реалізації «сталого розвитку» пов’язана з проблемою ресурсозабезпечення і, перш за все, з 
ресурсозбереженням. Безумовно, всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися і реалізовуватися 
одночасно й збалансовано. Проте національне поле запровадження концепції сталого розвитку не 
підтверджує утвердження сформованих теоретичних уявлень емпіричним досвідом. Доходи населення 
впродовж 1991–2012 рр. зменшилися в абсолютному вимірі і складали за обсягом вартість, яка була меншою 
від 1990 р. на 43,2 % [2]. Природно, що доходи не є пасивним елементом економіки, а формуються під 
впливом результатів економічної діяльності. Якщо знехтувати періодом з 1991 до 2000 рр., в якому 
об’єктивно проходили рецесійні процеси у виробничому сегменті економіки і зосередитися на часі 
зростання економіки, а саме 2000–2012 рр., то викиди забруднюючих речовин в середньому одним 
підприємством зросли загалом з 277 т до 514 т, або майже на 86,0 % [2]. І це при тому, що випуск товарів і 
послуг зріс у виокремлений період на 70,0 %. Проте загалом він складав у 2012 р. згідно даних Державної 
служби статистики України тільки 90,1 % від рівня 1990 р. [3]. 
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В особливій мірі відбиток трансформаційних перетворень й усіх деструкцій, пов’язаних з ними, 
несуть на собі економічні основи функціонування суспільства. У даному випадку ми досить щільно 
стикаємося з проблемою, яка в останні роки досить гостро дебатується на сторінках фахових наукових 
видань і пов’язується з динамікою економічних процесів. Природно, що коли мова заходить про «динаміку» 
як поняття, зокрема, і у спектрі його словосполучень, а саме «економічна динаміка», постає питання, що 
сааме ідентифікується з ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання теорії і методології економічної 
динаміки визначального характеру були поставлені до розробки ще у ХVІІІ столітті. Результати формування 
наукової думки відтворюють праці як зарубіжних, так і вчених на пострадянському просторі. Доробок 
українських вчених забезпечували І.Лукінов, М.Долішній, О.Алимов, В.Геєць, Ю.Пахомов, А.Чухно, 
М.Чумаченко, Б.Буркінський та ін. 

В незалежній Україні Президією НАН України було започатковано такий науковий напрямок, як 
«економічна динаміка» в силу істотного впливу сучасних трансформаційних процесів на її економіку [4]. В 
його контексті торувати проблемне поле економічної динаміки продовжують С.Біла та ін. [5] (питання 
стимулювання економічного зростання), С.Скрипченко [6] (моделі ендогенного зростання економіки), 
Т.Желюк [7] (джерела економічного зростання), О.Кропив’янська, І.Шапка та І.Кравчук [8] (форми 
економічної динаміки), О.Шкурупій [9] (чинники динаміки економіки), Н.Салатюк [10] (узагальнення 
проблем економічного зростання), О.Івашина [11] та Ю.Погорелов [12] (акцентуація уваги на такій формі 
економічної динаміки, як розвиток). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Може видатися дещо несподіваним, 
але вченими у своїй більшості розглядається така форма економічної динаміки як економічне зростання. 
Але нині дедалі очевиднішою стає неадекватність сучасним реаліям подібної обмеженості. До того ж, 
поступово приходить порозуміння того, що обмеженість рамками цієї парадигми вже не задовольняє 
потреби практики і економічної науки. Сьогодні не є новиною критичне ставлення до питань розширення 
масштабів діяльності. Світова спільнота в своїй більшості визнає, що людству не потрібне «зростання 
заради зростання» і, більш того, зростання за будь-яку ціну. У даному випадку ми досить щільно стикаємося 
з проблемою, яка в останні роки набула уваги під час розгляду суспільного стану та формування прогнозів 
щодо його змін в урядових документах й досить гостро дебатується на сторінках фахових наукових видань і 
пов’язується з такою формою динаміки економічних процесів як «розвиток», яке набагато різноманітніше і 
складніше в порозумінні і практичній реалізації від зростання.  

Постановка завдання. Керуючись приведеним застереженням, потрібно вести пошук відповіді на 
питання про те, що являє собою «економічна динаміка» та така її форма як «розвиток», якими 
характеристиками вони описуються, в чому полягає відмінність між «зростанням» і «розвитком» і які 
параметри розвитку слід прийняти в аналітиці до уваги щоби об’єктивно пояснити деструктивні аспекти 
суспільного поступу. Сьогоденна актуальність проблеми забезпечення балансу між зростанням і розвитком 
зумовлена також потребою в реалізації інноваційної моделі господарювання. Це об’єктивно необхідний і 
неминучий процес на будь-якому етапі розвитку, який потребує в силу складених обставин певного 
збагачення науки і практики новітніми теоретичними і науково-методичними розробками для усунення 
нагромаджених деструктивних явищ. 

Виклад основного матеріалу. Термін «економічна динаміка», перш за все, є складним 
словосполученням, яке утримує два по-різному тлумачних слова, а саме «економічна» і «динаміка». За 
аксіоматичними підходами термін «динаміка» означає «…стан руху, розвиток, зміну чого-небудь» [13, с. 
296]. Якщо звернутися до значеннєвих нюансів наповнюючих формулу слів, то «…рух є процесом…, в 
результаті якого відбувається зміна… предмета, явища; переходом від одного … стану до іншого» [14, с. 
222].  

Керуючись цією методологічною настановою спектр концептуальних поглядів на сутність поняття 
«динаміка» можна кваліфікувати як спрямований у просторі і часі процес, описуваний кількісними і 
якісними характеристиками. У цих координатах досить важливим аспектом є визначеність з сутністю 
кількісних і якісних змін. Якщо взяти наукові праці, які існують на сьогодні з проблем суспільної динаміки, 
то можна впевнено стверджувати про задіяння терміну «зростання» для кількісного позначення або оцінки, 
а поняття «розвиток» виключно для відтворення якості суспільного поступу.  

Опрацюванню базових методологічних принципів природи «економічного» сприяє розмежування 
С.Мочерним за змістом понять «економіка» і «економічний». Перше він пов’язує з економічною системою і 
процесами надання їй досконалішої форми, а другий – «… з незворотними закономірними змінами 
технологічного способу виробництва» [15, с. 283]. 

Орієнтуючись виключно на знаннєву базу з економічної теорії та дисциплін класичної й галузевої 
економіки, вважаємо, що термін «економіка» виступає в декількох іпостасях і являє собою або сукупність 
суспільно-виробничих відносин, або господарський комплекс країни, або мистецтво ведення господарства. 
За більш сучасними підходами економіку окреслюють як поле економічної діяльності [16, с. 38]. Щодо 
поняття«економічний», то воно, на наш погляд, як прикметник, акцентує увагу на об’єкті змін.  

Приведені аргументи щодо тлумачення складових категорії «економічна динаміка» дозволяють 
пов’язати її загалом з процесом закономірної зміни у часі та просторі кількісних і якісних параметрів 
економічної підсистеми, спрямованим на досягнення певного сукупного результату. Відповідно до цього 
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економічна динаміка за своєю архітектурою утримує і базується на кількісній і якісній субстанціях як в 
цілому, так і розрізі формуючих її напрямків. Стоячи на позиціях кількісного тлумачення категорії 
«зростання», вважаємо прийнятним на перехідний період тлумачити економічне зростання як доцільне 
розширення масштабів економічної діяльності з метою задоволення все зростаючих матеріальних і 
духовних потреб населення. Загальним для нього є часова характеристика і корельованість з нарощуванням 
виробництва. Власне це екстенсивне зростання економіки, сутність якого можна пояснити розширенням 
виробництва на основі кількісного збільшення факторів виробництва зі збереженням попередніх техніко-
економічних, освітніх, вікових та інших параметрів відповідних ресурсів.  

На наш погляд, розвиток як процес охоплює внутрішні структури і взаємозв’язки елементів у них, 
якісні зміни системи і їх прояви в різних напрямках, оцінює всі зрушення кількісного характеру з якісної 
сторони, враховує зміни зовнішнього середовища і його впливи. Російський вчений Л.Карсавін в унісон 
висловленому наголосив, що «…констатуючи розвиток, не слід упускати якісну рівноцінність моментів, але 
слід підкреслити і різну цінність їх залежно від наближення кожного з них до ідеалу» [17, с. 63]. По-різному 
можна сприймати застереження цього дослідника процесів розвитку. Перш за все розвиток на відміну від 
зростання ідентифікується з незворотними, спрямованими, закономірними змінами. При цьому фіксується 
лише певна закономірність щодо переходу з одного стану до іншого, а саме «перехід із одного якісного 
стану в інший більш досконалий». 

Відтак у першому наближенні економічний розвиток постає як незворотній, спрямований, 
закономірний процес якісних змін, пов'язаних з постійним переходом економіки в більш досконалі стани. 
Оскільки продуктивні сили є змістом суспільного способу виробництва, то саме їх якісна зміна визначає 
сутність економічного розвитку. Якщо бути більш конкретним, то фактично змістом продуктивних сил є 
безпосередньо людина, засоби виробництва, наука, інформація та інші елементи. Критерієм розвитку 
продуктивних сил, беззаперечно, є технічна будова виробництва або співвідношення між масою задіяних у 
виробничому процесі засобів виробництва і робітників. І це співвідношення не є суто кількісним, а 
відтворює обсяг благ створюваних одним робітником при зміні продуктивності засобів виробництва через їх 
поєднання, розширення зон обслуговування, упровадження нових зразків техніки, технології тощо. Проявом 
подібних змін стає відносно працівників зростання їх фондоозброєності, енергоозброєності, 
машиноозброєності, а по відношенню до виробництва зміна на краще ресурсовикористання і підтримання 
або нарощування на цій основі обсягів продукування товарів і послуг. Тому більш загальним і 
конкретизованим було б тлумачення економічного розвитку як незворотних, спрямованих, закономірних 
якісних змін в використанні продуктивних сил суспільства і досягненні на їх основі порівняно більшої на 
конкретному проміжку часу економії живої і уречевленої праці. 

Проведені нами на основі офіційної статистичної звітності розрахунки дозволяють стверджувати, 
що в період з 1994 р. по 2012 р. продуктивність праці найманих працівників в національній економіці у 
вартісному вимірі щорічно зростала на 0,576 в.п. Водночас було встановлено, що при вартісній оцінці 
результату використання найманої праці продуктивність праці завищується у 4 рази порівняно з 
відтворенням обсягу виробництва в умовно-натуральних одиницях. Показник фондовіддачі у 2012 р. за 
абсолютним значенням не перевищував 39,3 % його рівня у 1990 р. Щоб осмислити прийнятність сучасного 
рівня фондовіддачі основних засобів в Україні потрібно наголосити на тому, що за станом на кінець 1990 р. 
цей показник не перевищував 80,0 % від рівня США [18, с.66]. 

На відміну від динаміки продуктивності праці і фондовіддачі, яка закономірно в силу об’єктивних 
причин набула циклічного характеру, зміни частки затрат матеріально-сировинних і паливно-енергетичних 
ресурсів у випуску товарів і послуг носили порівняно стійкий характер. За нашими розрахунками частка 
проміжного споживання впродовж 1990–2012 рр. зросла тільки на 3,8 в.п. 

З цих розрахунків і власне змін в реаліях ресурсовикористання випливає досить принципова 
методологічна позиція. Вона стосується перспектив, які досить чітко намітив Й.Шумпетер при визначенні 
категорії «періодичність циклу». Зміст його констатації у цьому ракурсі і з врахуванням динаміки 
показників продуктивності праці і фондовіддачі зводиться до фактації того, що «…за кожним піднесенням 
настає депресія, а за кожною депресією піднесення» [19, с. 386]. При осмисленні висловленого відомим 
вченим можна прогнозувати ймовірність наявності поля реалізації регуляторними інституціями заходів по 
зміні на краще показників продуктивності праці і фондовіддачі. Щодо проміжного споживання, то політика 
його змін однозначно визнається стереотипною і невідповідною аксіоматичним принципам ринкового 
господарювання. 

Для виключення подальшої консервації основ залучення і використання матеріальних ресурсів у 
виробничій сфері економіки нами було досліджено ці процеси на часовому проміжку 2000–2012 рр. 

Аналіз результатів використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів у 
виробничі процеси на відміну від діагностики використання робочої сили і основних засобів є 
проблематичним в зв’язку з великим їх різноманіттям по натурально-речовому складу і відсутності 
інформаційної бази до їх узагальнення. Між тим така ситуація не звужує, а сприяє методологічному 
оновленню підходів до інформаційного збагачення форм прояву діяльності, які знаходяться за межами 
прямого обліку виробничого процесу.  

Реально мова йде про достатньою мірою не осмислений взаємозв’язок між результатом 
виробництва і використаними для його отримання сукупною, а не фрагментарно задіяною ресурсною 
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масою. Створення речового багатства неможливе без предметів праці, засобів виробництва і самої праці. 
Незаперечною істиною є констатація К. Маркса, за якою «…в процесі праці діяльність людини за 
допомогою засобів праці чинить наперед окреслену зміну предметів праці… Праця з’єдналася з предметом 
праці» [20, с. 386]. 

Якщо погодитися з приведеними вихідними постулатами, то можна впевнено стверджувати, що 
результат виробництва в силу об’єктивно існуючого балансу по вісі «ресурси – продукт» визначається 
такими ресурсними характеристиками як маса і рівень використання. Для порозуміння різноякісних але 
зовні схожих процесів ми спробували поглянути на них через призму математичного опису формування 
результату виробництва Q. Символічно без будь-якого ускладнення реалій формульну абстракцію як 
проміжну ланку між теоретизуванням і об’єктивною дійсністю можна подати через кількісно-якісні 
характеристики факторів виробництва наступним чином: 

а) через потенціал найманих працівників 
Q = π * Чнп,        (1) 

де  π – продуктивність праці найманих працівників; 
Чнп – кількість найманих працівників; 
б) через використання основних засобів 

Q = f * Фоз,       (2) 
де  f – фондовіддача; 

Фоз – вартість основних засобів; 
в) через використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів 

Q = m * Ммспе,        (3) 
де  m – матеріаловіддача; 

Ммспе – вартість використаних матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів. 
 Величина обсягу виробництва Q виступає у вигляді визначального показника, значення якого 

безпосередньо лімітують результати, отримувані у правій частині формул (1), (2) (3). В узагальненому 
вигляді цю констатацію абстрактно можна подати у вигляді 

Q = q (Чнп, Фоз, Ммспе, π,f,m)        (4) 
Відомо, що моделі (1)÷(4), як цілісна сукупність конструюються таким чином щоби за значеннями 

одних змінних факторів можна було визначати інші. Така інструментальна можливість використана нами 
для співставлення результатів використання різних факторів для формування обсягу виробництва. Операція 
прирівнювання в моделях (1)÷(3) означає, що змінні в їх правій частині приведені до спільної бази з 
величиною, яка стоїть у лівій частині цих рівнянь. Порівнянними стають величини безпосередньо однорідні 
або приведені до однорідності, а саме: 

π * Чнп = m * Ммспе         (5) 
або 

f * Фоз = m * Ммспе        (6) 
За даного підходу матеріаловіддача m може бути подана як певна комбінація формування і 

використання виробничих факторів і тим самим знімається питання про співставність правої і лівої частини 
формул (5) і (6). 

Визначення матеріаловіддачі m з рівняння (5) зводиться до  
m = (π * Чнп) / Ммспе = π / Ммспе

ч ,      (7) 
де  Ммспе

ч – вартість матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, яка припадає на одного 
найманого працівника. 

А з рівняння (6) розрахунок зводиться до 
m = (f * Фоз) / Ммспе = f / Ммспе

ф,      (8) 
де  Ммспе

ф – вартість матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, яка припадає на 
одиницю вартості основних засобів.  

Розрахунки показника матеріаловіддачі в динаміці в національній економіці в період з 1990 до 2012 
р. за формулами (7) і (8) з встановленням рівня розбіжності зведені у табл. 1.  

Аналіз даних табл. 1 дозволяє стверджувати про рецесійний характер змін показника 
матеріаловіддачі. Абсолютне його значення у 1990 р. мало ніби-то прийнятний характер і перевищувало 
1,188 грн з кожної гривні вартості залучених у виробництво матеріально-сировинних і паливно-
енергетичних ресурсів. Проте результати господарської діяльності 2012 р. були набагато гіршими від кінця 
90-х років ХХ століття, оскільки матеріаловіддача зменшилася до 0,727 грн. Якщо вести мову в площині 
ресурсовикористання, то негативні наслідки використання предметів праці можна пояснити поступкою 
динаміки продуктивності праці найманого працівника процесу залучення матеріальних ресурсів з 
розрахунку на особу працюючого Ммспе

ч. Таким же неадекватним принципам ринкового господарювання 
сприймається нарощування матеріальних ресурсів з розрахунку на одиницю вартості основних засобів 
Ммспе

ф у більшій мірі ніж їх фондовіддача.  
Не можна не помітити і реалій екстенсивного нарощування маси матеріальних ресурсів для 

здійснення виробництва продукції з 1712 млрд грн до 1939 млрд грн. 
Наведені у табл. 1 дані, в частині темпів росту показників ресурсовикористання, ставлять під сумнів 

класичні переваги ринкового господарювання з домінуванням приватної власності. 
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Таблиця 1 
Зміни показника матеріаловіддачі в динаміці в період 1990–2012 рр., у постійних цінах 2012 р. 

Рік 
Показники 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Вартість використаних 
матеріально-сировинних 
та паливно-енергетичних 
ресурсів, млрд грн. 

1712 1103 1231 1308 1478 1711 1807 1953 2186 2174 1698 1799 1924 1939 

Чисельність найманих 
працівників, млн осіб 

24,7 16,0 15,3 14,8 14,3 14,0 14,0 14,1 14,0 13,9 12,9 12,6 12,1 12,2 

Ммспе
ч , тис грн. на особу 69,4 68,7 80,6 88,4 103,2 121,8 129,0 138,8 156,1 156,0 131,1 143,1 159,1 159,2 

Продуктивність праці 
найманого працівника, 
тис грн. на особу 

82,4 54,7 62,8 68,3 77,2 88,3 91,0 97,2 105,4 108,1 99,1 106,3 116,2 115,7 

Матеріаловіддача 1,188 0,797 0,780 0,773 0,748 0,725 0,705 0,700 0,675 0,693 0,756 0,743 0,730 0,727 
Вартість основних 
фондів, млрд грн. 

5180 5838 5874 5936 6133 6392 6636 6967 7392 7770 7967 8148 8614 9148 

Ммспе
ф , грн 0,330 0,189 0,210 0,220 0,241 0,268 0,272 0,280 0,296 0,280 0,213 0,221 0,223 0,212 

Фондовіддача 0,392 0,15 0,163 0,17 0,18 0,194 0,192 0,196 0,2 0,194 0,161 0,164 0,163 0,154 
Матеріаловіддача 1,186 0,794 0,778 0,772 0,747 0,725 0,705 0,699 0,676 0,693 0,755 0,743 0,730 0,727 
Розбіжність 
розрахунку,% 

100,1 100,3 100,2 100,1 100,2 100,0 100,1 100,2 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Темп росту, % до 1990 р. 
Матеріаловіддача 100,0 67,0 65,6 65,1 63,0 61,1 59,4 59,0 57,0 58,5 63,7 62,7 61,5 61,3 
Фондовіддача 100,0 38,4 41,7 43,4 46,0 49,5 49,0 50,1 50,9 49,5 41,1 41,8 41,6 39,3 
Продуктивність праці 
найманого працівника, 
тис грн. на особу 

100,0 66,4 76,2 82,9 93,7 107,2 110,4 118,0 127,9 131,1 120,2 129,0 140,9 140,3 

Складено і розраховано автором за даними [2] 
 
Для осмислення цієї реальності звернемося до уже сформованих знань і переконань. Так, фундатор 

Київської політекономічної школи М. Бунге стверджував: «…економічний успіх можливий лише при наданні 
промисловості приватної діяльності» [21, с. 202]. Більше ніж століття по тому економіст «австрійської школи 
динаміки» Л. фон Мізес висловив думку, за якою саме приватна власність є неодмінним реквізитом цивілізації 
і сприяє оптимальному використанню ресурсів [22, с. 72]. Можна приводити подібну думку, висловлену й 
іншими вченими, проте переконатися у закладеній в них квінтесенції за табл. 1 неможливо. Зокрема, 
досліджуваний показник матеріаловіддачі зменшився в Україні впродовж 1990–2012 рр. на 38,7 в.п. Для того 
щоби оцінити негативи зменшення матеріаловіддачі слід послатися на результати досліджень ІМЕМВ АН 
СРСР, за якими на одиницю кінцевої продукції порівняно з продуцентами США вітчизняні виробники 
потребували в 1,6 разу більше сировини і матеріалів й в 2,1 разу більше енергії [18, с. 68]. 

Прагнучи пізнати суперечливі наслідки суспільно-економічних трансформацій маємо розглядати 
узагальнюючий показник як конструкт, який формується з результатів використання предметів праці у 
секторах національної економіки. Розпад узагальнюючого показника матеріаловіддачі на аналогічні його 
секторні значення наведено у табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Динаміка матеріаловіддачі по секторам національної економіки в період з 1990 до 2012 р. 
Рік Сектори 

економіки 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
І. Матеріаловіддача, грн./грн. 

Промисловість 0,643 0,441 0,396 0,396 0,376 0,342 0,371 0,393 0,385 0,387 0,408 0,385 0,367 0,378 
Сільське 
господарство 2,324 0,817 0,852 0,822 0,800 0,804 0,726 0,648 0,631 0,656 0,685 0,746 0,763 0,692 
Будівництво 1,803 0,793 0,713 0,693 0,667 0,652 0,536 0,450 0,413 0,304 0,375 0,495 0,446 0,257 
Сфера послуг 2,127 1,626 1,772 1,711 1,634 1,630 1,449 1,360 1,246 1,308 1,285 1,304 1,329 1,385 

ІІ. Темпи росту матеріаловіддачі, % до 1990 року 
Промисловість 100 68,6 61,6 61,6 58,5 53,2 57,7 61,1 59,9 60,2 63,5 59,9 57,1 58,8 
Сільське 
господарство 100 35,2 36,7 35,4 34,4 34,6 31,2 27,9 27,2 28,2 29,5 32,1 32,8 29,8 
Будівництво 100 44,0 39,5 38,4 37,0 36,2 29,7 25,0 22,9 16,9 20,8 27,5 24,7 14,3 
Сфера послуг 100 76,4 83,3 80,4 76,8 76,6 68,1 63,9 58,6 61,5 60,4 61,3 62,5 65,1 

ІІІ. Вклад секторів економіки у формування матеріаловіддачі національної економіки, грн./грн. 
Промисловість 0,410 0,250 0,239 0,238 0,227 0,207 0,218 0,222 0,211 0,209 0,203 0,202 0,195 0,193 
Сільське 
господарство 0,290 0,110 0,112 0,100 0,082 0,078 0,065 0,053 0,045 0,048 0,054 0,056 0,062 0,057 
Будівництво 0,096 0,029 0,028 0,026 0,028 0,030 0,026 0,027 0,028 0,021 0,018 0,022 0,021 0,020 
Сфера послуг 0,392 0,426 0,401 0,408 0,412 0,410 0,396 0,399 0,392 0,415 0,480 0,462 0,452 0,456 

ІV. Вклад секторів економіки у формування матеріаловіддачі національної економіки, % 
Промисловість 34,5 30,7 30,6 30,8 30,3 28,5 30,9 31,7 31,2 30,1 26,9 27,2 26,7 26,6 
Сільське 
господарство 24,4 13,5 14,4 13,0 10,9 10,8 9,2 7,5 6,6 6,9 7,2 7,6 8,5 7,9 
Будівництво 8,1 3,5 3,6 3,4 3,8 4,2 3,7 3,9 4,2 3,1 2,4 3,0 2,9 2,7 
Сфера послуг 33,0 52,3 51,4 52,8 55,0 56,5 56,2 56,9 58,0 59,9 63,5 62,2 61,9 62,8 

Складено і розраховано автором за даними [2] 
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Якщо спроектувати абсолютні значення секторних показників матеріаловіддачі на узагальнену 
матеріаловіддачу національної економіки, то вочевидь дістане прояв відсутності суто механічної 
взаємозалежності між ними. Йдеться про перевищення абсолютного значення показника матеріаловіддачі у 
таких секторах як сільське господарство, будівництво та сфера послуг його загальнонаціонального рівня 
впродовж 2000–2001 рр., а також будівництва, сільського господарства та сфери послуг – у 2002–2005 рр. та 
2010–2011 рр. У цьому зв’язку уявляється теоретично і практично важливим надати загальну 
характеристику змінам матеріаловіддачі по секторам економіки впродовж 1990–2012 рр. 

У будівельній індустрії матеріаловіддача в період з 1990 по 2012 рр. знизилася на 85,7 в.п., у 
сільському господарстві – на 70,2 в.п., у промисловості – на 41,2 в.п. і у сфері послуг – на 34,9 в.п. Звісно ці 
аналітичні дані відображають специфіку перехідного характеру економічних трансформацій, яка і 
позначається на результатах перетворень і формує ірраціональний механізм господарювання. Якщо 
виходити з того, що критерієм істини теорії ринкового господарювання являються результати її 
запровадження, то за наслідками двадцятидвохрічної практики перетворень слідує логічний висновок як про 
помилковість прийнятої теорії, так і щодо деструктивних методів її втілення. Відомо, що основним 
споживачем матеріально-сировинних ресурсів являються суб’єкти промислової діяльності. Проте 
розрахунки щодо встановлення вкладу кожного сектору економіки у загальнонаціональний показник 
матеріаловіддачі не підтверджують наявності подібного прояву (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вклад секторів національної економіки у національний показник матеріаловіддачі у 1990–2012 рр. 

Складено і розраховано автором за даними [2] 
 
Згідно з даними рис. 1 напередодні проголошення незалежності у 1990 р. найбільш вагомий вклад у 

формування загальнонаціонального показника матеріаловіддачі вносила промисловість (34,5 %), затим 
сфера послуг (33,0 %) і сільське господарство (24,4%), а наприкінці 2012 р. домінувати стала сфера послуг 
(62,8 %), а промисловість визначала вже на 7,9 в.п. менше. Підсумовуючи приведені зміни вкладу секторів 
економіки у загальний рівень матеріаловіддачі, можна пояснити порушення асиметричної рівноваги за ними 
переструктуруванням матеріальних потоків. Це слідує з реалій зменшення питомої ваги проміжного 
споживання у промисловості з 63,8 % до 51,2 % і навпаки її підвищення з 18,4 % до 32,9 % у сфері послуг. В 
розвиток пояснення колізій зі зменшенням вкладу промисловості у загальний рівень матеріаловіддачі є сенс 
привести і супутні зміни за продукуванням ВДВ, за якими в промислових галузях воно зменшилося на 46,6 
в.п. при зростанні ВДВ сфери послуг на 31,7 %. 

У цьому контексті слід окреслити поле суб’єктів промисловості, які відтворювали політику їх 
розвитку і власне визначали загальні результати господарювання у ній. Економічний простір промислової 
діяльності окреслюють добувна, обробна промисловості та постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря. Розраховані по ним показники матеріаловіддачі в абсолютних і відносних 
характеристиках в динаміці впродовж 2001–2012 рр. зведені у табл. 3. 

Згідно розрахунків обсяги проміжного споживання в обробній промисловості зросли з 603,2 млрд 
грн у 2001 р. до 817,7 млрд грн у 2012 р. і перевершували за станом на початок 2013 р. аналогічний показник 
сегменту постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 8,0 разів, а добувної 
промисловості – у 11,3 разу. Не потрібно докладати зусиль щодо аргументації рівня матеріаловіддачі в 
обробній промисловості. Вони зрозумілі з приведених даних навіть без залучення додатково отримуваних 
характеристик зважування. Природним при цьому сприймається і домінування обробної промисловості у 
вкладі у загальний рівень матеріаловіддачі промисловості (рис. 2). 

Звісно, що справа не в цих констатаціях. Головне в іншому. У дійсності, в кваліфікації розвитку за 
результатами використання предметів праці виділяються прояви не раціональних витоків, а ірраціональних. 
Йдеться також про формування інституцій та інститутів, які оконтурили не ринкову, а «параринкову» 
економіку з переведенням механізмів активізації господарської діяльності в умовну реальність. Методи, 
якими суб’єкти національної економіки продукують багатство стали незалежними від міри використання 
капіталу, предметів і залученої праці. 
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Таблиця 3 
Динаміка матеріаловіддачі у галузевих комплексах промисловості у 2001–2012 рр. 

Рік 
Комплекси 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
І. Вартість основних фондів, у порівнянних цінах 2012 року, млрд грн. 

Промисловість 1741,6 1813,9 1919,5 2243,7 2458,0 2950,5 3662,5 4388,7 6147,3 7057,1 6445,7 6778,8 
добувна 336,6 334,4 354,5 399,9 430,6 491,9 532,5 633,2 808,7 904,7 1179,3 977,0 
обробна 975,0 969,9 1016,2 1198,4 1322,8 1657,4 2031,2 2533,7 3892,0 4522,6 3721,6 2865,5 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 430,0 509,6 548,8 645,4 704,6 801,2 1098,8 1221,8 1446,6 1629,8 1544,8 2936,3 

ІІ. Проміжне споживання по промисловим комплексам, у фактичних цінах 
Промисловість 168,8 182,1 219,3 300,4 357 400,1 508,4 673 578,1 774,1 955,2 966 
добувна 14,9 14,4 15,6 19,2 23,2 24,1 25,9 37,2 37,8 52,2 70,9 70,5 
обробна 137,2 150,9 185,6 261,7 312,2 347,3 444,8 586,9 486,4 653,6 796,3 796,5 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 16,7 16,8 18,1 19,5 21,6 28,7 37,7 48,9 53,9 68,3 88 99 

ІІІ. Питома вага проміжного споживання по промисловим комплексам, % 
Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
добувна 8,83 7,91 7,11 6,39 6,50 6,02 5,09 5,53 6,54 6,74 7,42 7,30 
обробна 81,28 82,87 84,63 87,12 87,45 86,80 87,49 87,21 84,14 84,43 83,36 82,45 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 9,89 9,23 8,25 6,49 6,05 7,17 7,42 7,27 9,32 8,82 9,21 10,25 

ІV. Проміжне споживання по промисловим комплексам, у порівнянних цінах 2012 року, млрд. грн. 
Промисловість 742,1 786,3 891,5 1034,1 1062,8 1103,6 1194,7 1172,6 846,8 944,4 1021,7 991,7 
добувна 65,5 62,2 63,4 66,1 69,1 66,5 60,9 64,8 55,4 63,7 75,8 72,4 
обробна 603,2 651,6 754,5 900,9 929,4 958,0 1045,2 1022,6 712,5 797,4 851,7 817,7 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 73,4 72,5 73,6 67,1 64,3 79,2 88,6 85,2 79,0 83,3 94,1 101,6 

V. Проміжне споживання по промисловим комплексам з розрахунку на одиницю вартості основних засобів 
Промисловість 0,426 0,433 0,464 0,461 0,432 0,374 0,326 0,267 0,138 0,134 0,159 0,146 
добувна 0,195 0,186 0,179 0,165 0,160 0,135 0,114 0,102 0,068 0,070 0,064 0,074 
обробна 0,619 0,672 0,742 0,752 0,703 0,578 0,515 0,404 0,183 0,176 0,229 0,285 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 0,171 0,142 0,134 0,104 0,091 0,099 0,081 0,070 0,055 0,051 0,061 0,035 

VІ. Фондовіддача, грн./грн. 
Промисловість 0,147 0,149 0,155 0,150 0,166 0,186 0,193 0,242 0,174 0,269 0,289 0,234 
добувна 0,134 0,151 0,141 0,124 0,137 0,13 0,138 0,157 0,081 0,106 0,095 0,103 
обробна 0,194 0,21 0,225 0,212 0,216 0,191 0,164 0,119 0,059 0,049 0,056 0,076 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 

0,061 0,113 0,103 0,076 0,07 0,067 0,049 0,043 0,035 0,029 0,036 0,019 

VІІ. Матеріаловіддача, грн./грн. 
Промисловість 0,396 0,396 0,376 0,342 0,371 0,393 0,385 0,387 0,408 0,385 0,367 0,378 
добувна 0,689 0,812 0,788 0,750 0,854 0,962 1,207 1,534 1,183 1,506 1,477 1,390 
обробна 0,314 0,313 0,303 0,282 0,307 0,330 0,319 0,295 0,322 0,278 0,245 0,266 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 0,357 0,794 0,768 0,731 0,767 0,678 0,608 0,617 0,641 0,567 0,591 0,549 

VІІІ. Вклад промислових комплексів у формування матеріаловіддачі промисловості, грн./грн. 
добувна 0,061 0,064 0,056 0,048 0,056 0,058 0,062 0,085 0,077 0,102 0,11 0,101 
обробна 0,255 0,259 0,256 0,246 0,269 0,287 0,279 0,257 0,271 0,235 0,204 0,22 
Виробництво 
електроенергії, 
газу та води 

0,08 0,073 0,064 0,048 0,046 0,048 0,044 0,045 0,06 0,048 0,053 0,057 

Складено і розраховано автором за даними [2] 
 
За результатами вивчення динаміки економіки розвинених країн можна стверджувати, про 

проходження структурних змін в її секторах та видах економічної діяльності на базі покращення 
ресурсовикористання і ефективності господарювання. За їх досвідом логіка господарювання, спрямованого на 
розвиток економіки, має полягати у функціонуванні ланцюга «ефективність ресурсовикористання – 
ресурсозабезпечення – обсяги виробництва». На наш погляд, ігнорування визнаної розвиненою спільнотою 
моделі забезпечення розвитку через помилкове розуміння потенцій ринкової економіки як примітивного 
інституту збагачення затримало Україну на екстенсивному шляху суспільного поступу. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Репрезентовані результати 
дослідження є важливими не лише для теорії, а й для практики забезпечення підвищення ефективності 
використання матеріальних ресурсів в силу виокремлення інформаційного різноманіття щодо встановлення 
її рівня та тенденцій змін під впливом секторних пертурбацій з використанням предметів праці. Є всі 
підстави вважати, що саме введення в практику аналітичної роботи діагностики матеріаловіддачі наскрізним 
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чином від національної економіки загалом до промислових комплексів і галузей, зі змістовно розробленим 
до рівня якісної характеристики інструментарієм, надасть можливість конкретизувати і поглибити уявлення 
про сектори економіки як джерельну базу підтримання і зростання ефективності використання матеріальних 
ресурсів загалом і підвищення тим самим конкурентоспроможності економіки. Тільки промисловість 
спроможна модернізувати первинний сектор і власну сферу для нарощування продуктивності праці, 
зростання матеріаловіддачі і фондовіддачі, а також розвинути галузі сфери послуг, потенційно спрямованих 
на отримання порівняно вищої доданої вартості. Вочевидь, що проблеми забезпечення економічного 
розвитку на національних теренах пов’язуються з пом’якшенням, а то і усуненням тих негативних змін, які 
пройшли за роки ринкового реформування і привели до деіндустріалізації із-за вкрай низького рівня 
інновування в обробній промисловості, структурним деформаціям, відмови держави від ефективної 
регулюючої ролі.  

 

 
Рис. 2. Вклад промислових комплексів у показник матеріаловіддачі промисловості у 2001–2012 рр.,% 

Складено і розраховано автором за даними [2] 
 
В минуле має відійти система управління зорієнтована на сталі і практично незмінні об’єкти 

впливу. Більш того, сучасне управління потребує переорієнтації на сприйняття оточуючої дійсності у 
динамічному контексті, тобто актуальною стає установка на вивчення подій та процесів, і аж ніяк не речей 
та станів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ  

ВАРТОСТІ ТОВАРУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Стаття  присвячена  дослідженню  методики  встановлення  митної  вартості  товарів    з  урахуванням 

сучасних  умов  розвитку  міжнародної  торгівлі.  Розкрито  сутність  та  практичне  використання  відповідних 
методів  визначення  митної  вартості  товарів.  Звернена  увага  на  необхідність  більш  чіткого  обґрунтування 
самого  процесу  визначення  митної  вартості  товарів,  адже  основним  проблемним  питанням  сьогодення 
залишається  визначення  та  коригування  митної  вартості  товарів  під  час  митного  контролю  й  митного 
оформлення товарів. 

Ключові  слова: митна вартість, митний  контроль, міжнародна торгівля,   методи визначення митної 
вартості товарів, імпорт товарів, експорт товарів. 
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Постановка проблеми. Останнім часом відбуваються значні зміни в зовнішньоекономічній 

діяльності як України, так і всього світового суспільства. Ці зміни потребують більш якісного підходу до 
реалізації політики управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, особливо у 
сфері реалізації дієвого механізму управління митними платежами. Так, питання визначення вартості 
товарів, яка є основою для розрахунку митних платежів, завжди залежали від процесу розвитку міжнародної 
торгівлі і досі є приводом для дискусій у суспільстві. Крім того, ефективне митне регулювання діяльності 
підприємств ЗЕД може бути забезпеченим тільки за умов правильного застосування процедур стягнення 
мита, законодавчого закріплення класифікації товарів згідно з товарною номенклатурою ЗЕД та визначення 
митної вартості товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління митними платежами підприємств 
ЗЕД отримали належне відображення в наукових працях  вчених-економістів, проте, переважна більшість 
робіт зорієнтована на загальні тенденції розвитку і зовсім незначна увага приділяється проблемам, з якими 
стикаються підприємства ЗЕД в ході здійснення зовнішньоторговельних операцій. Потребує більш 
детального дослідження методика встановлення митної вартості товарів з урахуванням сучасних умов 
розвитку міжнародної торгівлі, адже основним проблемним питанням, на сьогодні, є визначення та 
коригування митної вартості товарів під час митного контролю та митного оформлення товарів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування процесу визначення митної вартості 
товарів.  

Виклад основного матеріалу. Основним документом, що регламентує питання визначення, 
декларування та контролю митної вартості товарів, є Митний кодекс України (МКУ), що набрав чинності з 
01.06.2012 року [1]. Порівняно із попереднім МКУ від 11.07.2002 p. № 92-IV, зазначає експерт з митної 
справи Н. Островська, існуючі визначення понять, порядок та методи визначення митної вартості товарів 
принципових змін не зазнали, оскільки ці норми базуються на положеннях міжнародної Угоди від 15.04.94 
р. “Про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року”. У чинному МКУ 
докладно викладено норми, які до 01.06.2012 року регламентувалися постановами Кабміну та наказами 
Держмитслужби, щодо заявлення (декларування) митної вартості товарів, контролю правильності її 
визначення, а також її коригування. Також, відповідно до ст.51 Митного кодексу, митна вартість товарів 
визначається декларантом з урахуванням митного режиму. І, декларант, має право самостійно обрати або 
змінити митний режим із переліку чотирнадцяти митних режимів, запроваджених розділом V МКУ [2, с.72]. 
Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України і декларуються в митному режимі 
імпорту, та товарів, що ввозяться на митну територію України і декларуються в інших митних режимах, що 
передбачають сплату митних платежів (крім транзиту), визначається із застосуванням одного з шести 
методів, встановлених ст. 57 МКУ [1, 3].  

Найважливішим моментом при визначенні митної вартості є правильне визначення коду товару 
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на 
Гармонізованій системі опису та кодування товарів і розроблена з урахуванням товарної номенклатури 
Митного тарифу України та визначальних для класифікації характеристик товару. В УКТЗЕД, зазначає С.О. 
Корецька у праці [4, с.45], товари систематизовано у 21 розділ, 97 товарних груп, підгрупи, товарні позиції, 
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субпозиції та підсубпозиції. У вантажній митній декларації товар кодують десятизначним цифровим кодом 
відповідно до УКТЗЕД, у якому перші дві цифри означають товарну групу товару, перші чотири - його 
товарну позицію, перші шість - код товару згідно з ГС, тобто для класифікації товарів у різних товарних 
позиціях використовують такі критерії: матеріали, з яких товари виготовлені; функції, що вони виконують; 
ступінь обробки цих товарів. Деякі товари можуть бути частинами і додатками інших товарів, що також 
враховано в товарній номенклатурі. Слід зауважити, що визначення коду за УКТЗЕД здійснює, відповідно 
до ст. 69 МКУ, декларант. На митний орган покладено лише функцію контролю правильності класифікації 
товарів згідно з УКТЗЕД, поданих до митного оформлення. У разі, коли виявлено неправильну 
класифікацію товару, митний орган має право самостійно класифікувати ці товари і рішення митних органів 
щодо класифікації цих товарів є обов'язковими. Декларант, уразі незгоди з рішенням митного органу, має 
право оскаржити його у порядку, визначеному главою 4 МКУ [5]. Висновки інших органів, установ та 
організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД при митному оформленні мають інформаційний 
або довідковий характер [4, с. 46]. 

Отже, згідно зі ст. 259 МКУ митна вартість товарів – це заявлена декларантом або визначена 
митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на 
момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень МКУ. Порядок і методи 
визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлено розділом 
III Митного кодексу.  

Ф. Верба звертає увагу на те, що при визначенні митної вартості товарів слід враховувати такі 
особливості: 

- товари, що ввозяться на митну територію України і декларуються в митному режимі імпорту 
(ст. 51 МКУ); 

- товари, що ввозяться на митну територію України і декларуються в інших митних режимах, які 
передбачають сплату митних платежів (крім транзиту) (ст. 65 МКУ); 

- товари, що ввозяться і декларуються в інших митних режимах, які не передбачають сплату 
митних платежів (ст. 65 МКУ); 

- товари, що вивозяться за межі митної території України (ст. 66 МКУ) [6, с. 48, 49]. 
Таким чином, у останніх двох випадках митною вартістю є ціна товару, зазначена у рахунку-

фактурі чи рахунку-проформі. У перших двох випадках, тобто для товарів, що ввозяться і декларуються в 
митному режимі імпорту та інших митних режимах, що передбачають сплату митних платежів, митна 
вартість товарів визначається відповідно до глави 9 МКУ. 

На основі проведеного дослідження, систематизуємо методи визначення митної вартості при 
імпорті й експорті товарів та представимо у (табл. 1).  

Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які 
імпортуються. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із 
перелічених у (табл. 1) методів (2–6 методи). При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо 
митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Методи 
віднімання та додавання вартості, відмічає А.А. Дубініна, можуть застосовуватися у будь-якій послідовності 
за розсудом декларанта [7]. 

 
Таблиця 1 

Методи визначення митної вартості при імпорті та експорті товарів 
Методи визначення митної вартості 

При імпорті товарів При експорті товарів 
1. За ціною угоди щодо товарів, які 
імпортуються (основний) 
2. За ціною угоди щодо ідентичних товарів 

1. Визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено 
або на основі ціни, яка підлягає сплаті за ці товари на 
момент перетинання митного кордону України 

3. За ціною угоди щодо подібних 
(аналогічних) товарів  
4. На основі віднімання вартості  
5. На основі додавання вартості 
6.  Резервний  

2. Визначається на основі ціни, підтвердженої 
комерційними, транспортними, банківськими, 
бухгалтерськими та іншими документами, що містять 
відомості про вартість товарів, які оцінюються, з 
урахуванням витрат на транспортування та страхування 
товарів до пункту перетинання митного кордону України 

 
У [6, с. 47] досить вдало розкрито особливості застосування методів визначення митної вартості 

відповідно до МКУ зі змінами та доповненнями 2013 року. А отже, встановлено  основний метод - за ціною 
договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), усі інші методи є другорядні: за 
ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; на основі 
віднімання вартості; на основі додавання вартості (обчислена вартість); резервний. І кожний наступний 
метод визначення митної вартості товарів застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не може 
бути визначена шляхом використання попереднього методу. 

Застосуванню другорядних методів передує процедура консультацій між митницею та декларантом 
з метою визначення основи вартості для застосування методів за ціною договору щодо ідентичних товарів 
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(другий метод) та за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів (третій метод). Під час таких 
консультацій митниця та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за умови 
додержання вимог щодо її конфіденційності. У випадку неможливості визначення митної вартості товарів 
шляхом застосування другого та третього методів, для її визначення за основу може братися або ціна, за 
якою ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні не пов’язаному із продавцем покупцю 
відповідно до методу на основі віднімання вартості (четвертий метод), або вартість товарів, обчислена 
відповідно до методу на основі додавання вартості (п’ятий метод). При цьому, четвертий та п’ятий методи, 
на прохання декларанта, можуть застосовуватися у будь-якій послідовності. Резервний метод (шостий 
метод) застосовується у разі, якщо неможливо застосувати жоден із перерахованих вище методів. 

Особливу увагу учасників ЗЕД і декларантів слід звернути на вимоги ст.57 МКУ стосовно 
послідовності застосування методів та доцільність консультацій перед застосуванням другорядних методів 
та дотримання конфіденційності інформації. Варто зауважити, що вимога проведення консультацій між 
митницею та декларантом, яке передує застосуванню другорядних методів визначення митної вартості 
товарів, фактично означає, що самостійно визначити митну вартість за другим - шостим методами декларант 
неправоздатний. 

Норми стосовно консультування з питань державної митної справи викладено у ст.21 МКУ, проте 
тема проведення консультації з метою обрання методу визначення митної вартості потребує окремого 
розгляду. 

Дослідження свідчать [2–11], що єдиним методом визначення митної вартості, який має право 
самодостатньо використовувати декларант, є основний (перший) метод (табл. 1). Декларант має бути 
обізнаний, що основний метод визначення митної вартості товарів базується на ціні товару, яка сплачена за 
товар повною мірою, а це значить, що вона має включати всі платежі, здійснені покупцем з метою 
придбання цього товару, незалежно від того, яким шляхом та в (за) який строк покупець розраховувався з 
продавцем товарів. 

Основний метод (табл. 1) визначення митної вартості товарів використовується, якщо відсутні, такі 
умови, встановлені частиною першою статті 58, МКУ: 

- які обмежують права покупця (імпортера) на використання імпортованих товарів; 
- які унеможливлюють визначення вартості цих товарів.; 
- які передбачають передачу частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу, 

розпорядження або використання товарів покупцем прямо чи опосередковано продавцеві, без відповідного 
коригування митної вартості з урахуванням положень частини десятої цієї статті; 

- покупець і продавець пов’язані між собою та ці відносини впливають на ціну товарів. 
Основний метод не застосовується за таких умов: 
1) якщо відсутній продаж оцінюваних товарів на експорт в Україну (частина четверта ст. 58 МКУ); 
2) наявність обмеження прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів (частина 

перша ст. 58 цього Кодексу); 
3) стосовно продажу оцінюваних товарів або їх ціни є умови або застереження, що 

унеможливлюють визначення вартості цих товарів (частина перша ст. 58 МКУ); 
4) частина виручки від подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарів 

покупцем прямо чи опосередковано надходить продавцю, якщо неможливо зробити відповідне коригування 
(частина перша ст. 58 МКУ); 

5) покупець і продавець є пов'язаними особами і ці відносини вплинули на ціну товарів (частина 
перша ст. 58 МКУ); 

6) використані декларантом або уповноваженою ним особою відомості не підтверджено 
документально або не визначено кількісно і достовірно та/або відсутня хоча б одна із складових митної 
вартості, яка є обов'язковою при її обчисленні (частина друга ст. 58 МКУ). У разі, якщо неможливо 
визначити митну вартість за основним методом, застосовуються другорядні методи. Кожний наступний 
метод застосовується лише у разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування 
попереднього методу. 

Резервний метод застосовується лише, коли не можуть бути застосовані перші п’ять методів (табл. 
1). Митна вартість, визначена за резервним методом, має більшою мірою ґрунтуватися на раніше визнаних 
(визначених) органами доходів і зборів митних вартостях. Однак, ст. 64 МКУ встановлено обмеження щодо 
резервного методу: для митної оцінки не можуть використовуватися довільні, фіктивні, мінімальні вартості 
тощо. 

Висновки 
Розкрито сутність та практичне використання на підприємствах ЗЕД відповідних методів 

встановлення митної вартості товарів. У практиці  при імпорті товарів використовуються шість методів, 
проте основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. 
Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний наступний метод 
(табл. 1). Під час експорту товарів митна вартість може визначатись: на основі ціни, яку було фактично 
сплачено або на основі ціни, яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону 
України; на основі ціни, підтвердженої документами, що містять відомості про вартість товарів, які 
оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання 
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митного кордону України.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто сутність, основні причини виникнення та тенденції розвитку тіньової економіки. 

Досліджено  фактори,  котрі  впливають  на  обсяги  тіньової  економіки  в  Україні.  Обґрунтовано,  що  тіньову 
економіку,  як  негативне  економічне  явище,  необхідно  обмежувати.  Запропоновано  методи  боротьби  з 
вітчизняною тіньовою  економікою як  з  суттєвою перешкодою на шляху формування та розвитку національної 
економіки. 

Ключові слова: детінізація, легальна економіка, тіньова економіка, тіньова економічна діяльність. 
 

V.V. ZIANKO, A.O. TESIOLKINA 
Vinnytsia National Technical University 

 
SOCIOECONOMIC CAUSES OF THE UKRAINE'S SHADOW ECONOMY 

 
In  the  article  has  been  examined  the main  causes  of  appearance  and  trends  of  development  of  Ukraine’s  shadow  economy, 

including  the  inadequacy  of  tax  laws,  excessive  state  regulation  of markets  of  labour  and  products,  incomplete  legislation.  Factors  that 
influence  the  size of  the  shadow  economy  in Ukraine were  investigated. Main of  them are  the  efficiency of government  regulation  in all 
sectors  of  the  economy,  creation  of  an  attractive  investment  climate  for  attracting  foreign  investments  into  the  national  economy,  the 
elimination  of  existing  corrupt  structures  at  all  levels.  Also  there  has  been  proved  that  the  shadow  economy,  as  a  negative  economic 
phenomenon, is necessary to limit, and the fight against it should be conducted not only through administrative and punitive measures, but 
above all economic, those which take into account the experience of other countries, facilitate the political and legal amnesty certain shadow 
capital. Methods of reducing the shadow economy of Ukraine, as with significant obstacle of the formation and development of the national 
economy were suggested. 

Keywords: legalization, legal economy, shadow economy, shadow economic activity 
 
Постановка проблеми. Проблема тіньової економіки в нашій державі набула не тільки 

економічного, а й соціально-політичного характеру. Основними причинами зародження цього негативного 
явища є: податковий тягар, що справляється у всіх сферах господарювання; надмірне регулювання 
державою ринків праці та продукції; недосконале законодавство, що призводить до погіршення 
інвестиційного клімату та недовіри до керівництва держави як з боку вітчизняних громадян, так і 
представників зарубіжних країн. 

Тіньова економіка являє собою своєрідно неконтрольоване суспільством виробництво, розподіл, 
обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей. Оскільки економічна діяльність в тіньовому секторі 
здійснюється поза законом, то це унеможливлює стабільний розвиток суспільства. Отже, це негативне 
економічне явище необхідно обмежувати, причому боротьба з ним має вестися не лише за допомогою 
адміністративних та каральних заходів, але насамперед економічних, спрямованих як на детальний 
статистичний облік тіньових капіталів з метою одержання первинної достовірної інформації про масштаби 
тіньової економіки в країні, так і, враховуючи досвід інших держав, проведення політичної та правової 
амністії певних тіньових капіталів. 

На сьогодні економічна наука ще не дала чіткого визначення поняття «тіньова економіка» Цей 
термін пов’язують як із мінімізацією оподаткування, так і з розтратою бюджетних коштів, хабарництвом, 
корупцією тощо. Проблема даної теми лежить в швидкому поширенні тіньової економіки, що призводить до 
значного погіршення ефективності державної, грошово-кредитної, податкової політик, а також до зниження 
економічної діяльності країни в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення соціально-економічних проблем  «тіньової 
економіки» та загальний розгляд досліджуваного питання у своїх працях висвітлювали такі вчені, як 
В. А. Предборський [1–3], В. Н. Черковец, Е. Г. Василевского, А. Г. Худокормова [4], З. С. Варналій [5], 
В. М. Головій [6], К. Г. Сирбу, І. В. Куцемір [7]. Однак на сьогоднішній день досліджувана проблема 
залишається ще далеко не вирішеною, потребує подальшого вивчення, що підтверджує її актуальність. 

Метою даної статті є дослідження причин виникнення та розквіту тіньового сегменту. Поширення 
цього явища на території України та формування детінізації як засобу зниження негативного впливу 
тіньової політики на економіку.  

Основна частина. Багато років вчені вивчаючи тіньову економіку, намагаються шляхом 
регулювання звести її до мінімальних витоків, але нікому ще не вдалося знайти способу її повного 
викорінення. Більшість економістів під тіньовою економікою розуміють економічну діяльність, пов’язану з 
незаконним привласненням особою або групою осіб частини створеної вартості або частки майна через 
різного роду викривлення об’єктивної інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, 
спотворення даних первинного обліку для заплутування джерел походження доходів, а також через 
реалізацію методом лобіювання відповідних законодавчих норм і нормативів [7]. 

Перші прояви тіньової економіки виникли ще за часів зародження держави та товарного 
виробництва. Держава, приймаючи законодавчі та інші нормативні акти та правила, зобов’язувала своїх 
громадян дотримуватись їх, виконувати певні обмеження та сплачувати податки. Звичайно, не всім 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  211

подобалась позиція ділитися заробленими коштами з державою. Особливого обурення набували ті, хто 
створював товар власною працею, тоді і виникло бажання обманути державу, сховавши свої реальні 
прибутки. З появою грошей з’явилися фальшивомонетники, що призводило до збільшення грошових коштів 
в обороті та зменшення їхньої цінності. Гонитва людей за матеріальним збагаченням тягла за собою нитку 
злочинності, корупції та хабарництва 4. Поширення в Україні тіньової економіки та зростання обсягів 
продукції і фінансових ресурсів, залучених у цю сферу діяльності, являють собою істотну перешкоду 
забезпеченню сталого розвитку національної економіки.  

Тіньова економіка України – результат системної кризи економіки, що виникла через 
недосконалість методів здійснення ринкових перетворень. В нашій країні донині залишається гострою 
проблема корумпованості, наркобізнесу, нелегального виробництва і збуту продукції, фіктивних грошових 
операцій. Поширення тіньової економіки в нашій державі відбулося на базі руйнації діючих розподільних 
відносин і побудови нових, які істотно порушили усталений баланс інтересів суб'єктів економіки, 
паритетність розвитку окремих її сфер, мотивацію ефективного господарювання. Існуюча неефективна 
податкова політика і надалі веде до зменшення надходжень до державного бюджету через розростання 
тіньового сектора. Нестабільне законодавство відлякує підприємців від легалізації їх діяльності, а 
накладання великої кількості різних податків примушує йти в тінь. Як правило, великі масштабні 
підприємці користуються корупцією аби уникнути належного оподаткування, тому, щоб наповнити 
державний бюджет, значний тиск справляють на менш розвинені підприємства і тим самим, вичерпавши у 
них фінансові ресурси, блокують їхню фінансово-господарську діяльність. У результаті цього в Україні 
неефективно, з позиції держави, здійснюється підприємницька діяльність, у результаті чого зменшуються 
обсяги валового внутрішнього продукту (ВВП) та загальних надходжень до бюджету. Дослідження у даному 
напрямку ускладнюється ще й тим, що достовірної і повної інформації про рівень тінізації української 
економіки отримати практично неможливо.  

Оцінки обсягів тіньових процесів в Україні надзвичайно різні, але навіть за найоптимістичніших 
розрахунків вони вражають 2. Як свідчать експерти, зокрема, К. Морріс та Е. Фейг, пороговим, тобто 
критичним рівнем тінізації економіки є 40% офіційного ВВП. В Україні за даними МВФ у 2005 році обсяг 
тіньової економіки в національному ВВП України становив біля 52% і до цього часу фактично не знизився. 
Нині, за підрахунками вітчизняних та іноземних фахівців, обсяг тіньової економіки складає в нашій державі 
від 40 до 60 відсотків ВВП. Для орієнтовного порівняння, у високорозвинених країнах, зокрема в Німеччині, 
Великобританії, Японії рівень тіньової економіки не перевищує 10–15% [7]. 

Основними складовими сучасної тіньової економіки нашої держави стали випуск і реалізація 
необлікованої продукції та надання необлікованих послуг, нелегальний експорт капіталів, одержання 
тіньових доходів шляхом прихованого вилучення з обігу різниці між офіційними і реальними цінами на 
товари і послуги, корупція, нелегальні валютні та зовнішньоекономічні операції, кримінальний промисел 
(вимагання, наркобізнес, розкрадання і грабежі), фінансове шахрайство, зловживання бюджетними 
коштами, незаконна приватизація державної власності, розкрадання на державних, акціонерних і 
колективних підприємствах. Та в науковій літературі найвагомішими та більш поширеними елементами в 
тіньовій економіці виділяють дві основні ознаки цього феномена: ухиляння від сплати податків та 
формування доходів поза рамками офіційної економіки [3]. 

Для того, щоб визначити сутність тіньової економіки, потрібно виділити її складові. Е. Фейг виділяє 
дві основні складові тіньової економіки [1]:  

- економічна діяльність, що є легальною, неприхованою, але й такою, що не підлягає 
оподаткуванню і не враховується офіційною статистикою;  

- протизаконна, свідомо приховувана економічна діяльність.  
Перша складова тіньової економіки охоплює виробничу діяльність у домашніх господарствах, 

надання послуг на епізодичній основі, невеликі підробітки (догляд за дітьми, дохід, отримуваний від 
сільського господарства, виконання ремонтів власними силами тощо). Ця діяльність не враховується під час 
визначення обсягу ВВП. Цей сектор Е. Фейг та інші науковці назвали «неформальною економікою». 

Друга складова, як зазначив Е. Фейг, включає заборонену в державі економічну діяльність, 
кримінальні діяння, а також усі інші види діяльності, які повинні враховуватись і контролюватись 
державою, однак суб’єкти такої діяльності свідомо її приховують для ухилення від оподаткування або в 
інших протиправних цілях. Цю складову доволі часто називають «підпільною економікою» [1]. 

Значний розвиток тіньової економіки чинить негативний вплив на всі соціально-економічні процеси 
в суспільній діяльності. По-перше, тіньова економіка блокує функціонування державної політики. По-друге, 
податки (несплата їх) порушують ринкову рівновагу, позбавивши державу належного розміру бюджету. По-
третє, підприємства, які працюють в тіні, мають численну кількість ризиків (ризик при придбанні сировини і 
матеріалів, ризик процесу виробництва на неофіційно діючих підприємствах, ризик неплатежів покупців на 
тіньовому ринку, тощо). По-четверте, працівники, які працюють неофіційно, втрачають можливість на 
матеріальне забезпечення у вигляді соціального страхування та отримання трудового стажу роботи для 
пенсійних виплат в майбутньому. 

Але, не дивлячись на всі негативні явища тіньової економіки в пороговому рівні, вона має і 
позитивні сторони: 

1) оскільки цей сектор потребує товарів, що виробляються у легальній економіці, то тіньова 
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економіка створює нові можливості для зайнятості, причому не тільки тіньової; 
2) у галузях з тіньовою економікою з’являються інновації, які підвищують суспільний добробут; 
3) тіньова економіка може зменшити негативний вплив економічних потрясінь в офіційному 

секторі, сприяючи стабільності системи в цілому 8. 
Однак, подальше розширення сфери тіньової економіки у всьому світі, та в Україні зокрема, є 

недопустимим, адже негативних наслідків це явище для розвитку економіки в країні має набагато більше 
аніж позитивних.  

Поглиблене вивчення тенденцій виникнення і поширення, сутності та причин тіньової економіки 
дозволяє розробити ефективні засоби та, на основі узагальнення світового досвіду, запропонувати певні 
механізми протидії тіньовій економіці в Україні, зокрема, на думку авторів: 

- низький рівень податкової культури платників податків та ухилення від податків через офшорні 
зони можна припинити за допомогою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 
здійснення моніторингу офшорних зон, а також здійсненням реєстрації власності й бізнесу за принципом 
«єдиного вікна»(досвід Грузії, Південної Кореї); ці заходи спричинять активний розвиток підприємницької 
діяльності, підвищать конкурентоспроможність країни, забезпечать цінову стабільність; 

- щоб виправити недосконалу і витратну вітчизняну систему адміністрування податків і зборів 
необхідно запровадити однакові правила оподаткування для всіх суб’єктів та скоротити час на податкове 
адміністрування; це дасть додаткові надходження до бюджетів різних рівнів, які можна буде використати на 
соціальні виплати; 

- проблему нестабільності законодавства та дублювання державних функцій Верховна Рада 
України має вирішувати шляхом запровадження жорсткого контролю над виконавчою владою та 
посиленням контролю над системою влади в цілому, що відновить дієздатність держави в цілому і 
сприятиме відновленню довіри до неї з боку населення, що є певною передумовою стабільності в країні; 

- щоб подолати корупцію та рейдерство потрібно запровадити проти них жорсткі санкції, 
зокрема: забезпечити максимальну прозорість дій усіх ланок державного апарату, скоротити кількість 
державних службовців та встановити обов’язкове декларування доходів і витрат чиновниками і членами їх 
сімей. Такі заходи сприятимуть підвищенню ефективності судової системи, децентралізації органів 
державної влади, оптимізації структури і чисельності державних службовців; 

- щоб відновити контроль за ринком праці та зменшити кількість неофіційних працівників 
необхідно встановити адекватну ціну праці, забезпечити введення індикативних заробітних плат, збільшити 
частку заробітної плати у собівартості продукції, встановити систему фінансових штрафів для роботодавців 
за порушення трудового законодавства. Такий механізм значно збільшить кількість державних 
працевлаштувань, а, отже, збільшить кількість сплат податків, що наповнить державний бюджет. 

Усі вищезазначені способи протидії тіньовій економіці сприятимуть зменшенню витрат та 
зростанню ефективності легальної української економіки, створенню паритетних умов для функціонування 
різноманітних форм бізнесу, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності легальної 
економіки та зробить перехід в тінь невигідним як для працівників, так і для підприємців. 

Висновки. Тіньова економіка є суттєвою перешкодою на шляху формування та розвитку 
національної економіки, адже через неї державний бюджет не доотримує значних коштів, які необхідні для 
ефективного функціонування економіки країни. Для покращення нинішньої економічної ситуації в нашій 
країні необхідно запровадити жорсткі заходи боротьби з тіньовою економікою, підвищити ефективність 
державного регулювання у всіх сферах економіки, створити привабливий інвестиційний клімат для 
залучення у вітчизняну економіку іноземних інвестицій, ліквідувати існуючі корумповані структури на всіх 
рівнях влади.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОРГАНІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В  статті  визначено,  що  стан  розвитку  сучасного  малого  підприємництва  характеризується 

негативними  фінансовоекономічними  та  соціальними  показниками.  Негативний  вплив  на  розвиток  цього 
сектору  економіки  мають  військові  сутички  та  конфлікти.  Тому  існує  потреба  реформування  та  оновлення 
державного  механізму  підтримки  малого  підприємництва  з  урахуванням  негативних  чинників  зовнішнього 
середовища. Метою статті є розгляд характерних тенденцій функціонування малого підприємництва в Україні в 
умовах сьогодення, аналіз основних недоліків та визначення перспектив розвитку малих підприємств. Визначено, 
що  існує  чітка  залежність  напрямів  і  тенденцій  розвитку  малого  підприємництва  від  науковотехнічного 
прогресу. Зазначено, що у європейських країнах переважають малі та середні підприємства, їх частка в загальній 
кількості підприємств становить 99,8%, дві третини зайнятого населення (65,8%) працює на малих та середніх 
підприємствах, 58,8%  річного  обороту  в  Європі також припадає  на  цей  сектор  економіки.  Однак  в  Україні мале 
підприємництво не реалізує потенціал свого розвитку і не виконує покладених на нього завдань.  

Ключові слова: мале підприємництво, малі підприємства, зовнішнє середовище, підприємницькі відносини, 
промислові  підприємства,  адміністративна  та  ринкова  підтримка,  ринкова  економіка,  потенціал  розвитку, 
стратегія, інституційна структура ринкової економіки 
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FEATURES OF OPERATION OF MODERN SMALL BUSINESS AS AN  
ORGANIC ELEMENT OF MARKET ECONOMY 

 
Abstract  The article states that the state of the modern small business is characterized by negative financial and economic and 

social  indicators. The negative  impact on  the development of  this  sector with military  clashes and  conflicts. Therefore,  there  is need  for 
reform and renewal of the state mechanism to support small businesses, taking  into account the negative  factors of the environment. The 
purpose of the article is to examine the characteristics of development at the small business in Ukraine under present conditions, analysis of 
the major deficiencies and determine the prospects of small businesses. Determined that there  is a clear relationship trends and trends  in 
small business of scientific and technological progress. It is noted that in European countries is dominated by small and medium enterprises, 
their share in the total number of enterprises is 99.8%, twothirds of the employed population (65.8%) are employed in small and medium
sized  enterprises,  58.8%  of  the  annual  turnover  in  Europe  and  accounts  for  this  sector.  However,  small  businesses  Ukraine missed  its 
development potential and does not perform assigned tasks. This is due to insufficient attention of local authorities in this sector, namely the 
lack of permanent  tracked  the development of  such enterprises;  imperfect administrative  support;  inefficient  infrastructure  software and 
more.  In  this  regard,  it  is necessary  to  find  innovative means of administrative  support and market  conditions  such enterprises unstable 
environment. 

Keywords:  small  business,  small  business,  the  environment,  business  relations,  industry, market  and  administrative  support, 
market economy, capacity development strategy, the institutional structure of the market economy 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку України, нажаль, характеризується негативними 

фінансово-економічними та соціальними показниками, що вказують на низький темп росту сектору малого 
підприємництва. А з часів військових сутичок та конфліктів, подальший розвиток малого підприємництва, 
як органічного елементу ринкової економіки, взагалі під серйозною загрозою. На часі, необхідне 
реформування та оновлення державного механізму підтримки малого підприємництва. Створення 
принципово нових малих підприємств, здатних функціонувати в мінливих та несприятливих зовнішніх 
умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням розвитку та шляхів підтримки малих 
підприємств займалися як закордонні, так і вітчизняні вчені, такі як П. Друкер, М. Портер, Р. Кантільон,  
З. Варналій, А. Воронкова, Г. Козаченко, О. Пеліх, Н. Кожевіна, В. Зіновчук, І. Ляшенко, М. Малік,  
О. Кужель, К. Ляпіна, С. Покропивний тощо. Проте враховуючи постійну динамічність сучасних 
політичних, соціально-економічних та технологічних відносин, існує потреба постійного перегляду та 
удосконалення напрямів підтримки розвитку малих підприємств. 

Метою статті є розгляд характерних тенденцій функціонування малого підприємництва в Україні в 
умовах сьогодення, аналіз основних недоліків та визначення перспектив розвитку малого підприємництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Малий бізнес формувався і розвивався в ході 
тривалого процесу еволюції товарного виробництва, що є матеріальною основою підприємництва, його 
базою, на якій тільки й можуть розвиватися підприємницькі відносини. Сучасний етап еволюції малих 
підприємств характеризується тенденціями до зниження стійкості та стабільності їх відтворення. До 
сьогодні, в Україні, малі підприємства виникали переважно в торгівлі та сфері послуг. На жаль, практично 
не спостерігається зростання числа малих підприємств у таких прогресивних виробничих галузях економіки 
як електроніка, біотехнологія, інформаційні послуги. Хоча, мале підприємництво в розвинутих країнах світу 
набуло якісно нового значення, ставши однією з найважливіших форм реалізації сучасного етапу науково-
технічної революції, результатом якого стало створення мікропроцесорної та іншої міні-техніки, яка 
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відповідає потребам малого бізнесу і за розмірами, і за вартістю. 
Деякі західні вчені простежують чітку залежність напрямів і тенденцій розвитку малого 

підприємництва від науково-технічного прогресу: "термічна революція", що дала світу парову машину, яка 
вимагала великого масштабу виробництва і великих капіталів, сприяла витісненню дрібного виробництва. 
"Електрична революція" дала світу електромотор, завдяки чому стало можливим співіснування підприємств 
різного розміру. І нарешті "мікропроцесорна революція" дала можливість малому бізнесу відродитися і 
зайняти передові позиції в деяких видах діяльності [1, с. 17]. 

В умовах збільшення платоспроможного попиту населення промислово розвинених країн, в 
результаті якого відбувається «індивідуалізація» і диференціація споживання, що веде до фрагментації 
ринків, скорочення виробництва і стимулює виробництво дрібносерійної продукції, а також завдяки 
використанню новітньої техніки, малий бізнес стає конкурентоспроможним з великими компаніями. 
Очевидно, що в європейській економіці переважають малі та середні підприємства (далі – МСП), їхня частка 
в загальній кількості підприємств становить 99,8%, дві третини зайнятого населення (65,8%) працює на 
малих та середніх підприємствах, 58,8% річного обороту в Європі також припадає на сектор МСП.  

Однак в Україні мале підприємництво не реалізує потенціалу свого розвитку і не виконує 
покладених на нього завдань. До їх виконання він не готовий ні кількісно, ні якісно. Якщо в ЄС на 1000 осіб 
припадає близько 42 підприємств, то в Україні – 3,5, частка зайнятих у зазначеній сфері становить 75 і 11 % 
відповідно, а питома вага у ВВП в світі змінюється у межах 50–80 % [1, с. 90], в Україні – не перевищує 10 
%. Сьогодні більшість вітчизняних підприємств керується стратегією виживання та йде у тінь – легально 
існувати їм надто дорого. Подальший розвиток ситуації без виваженого державного втручання спроможний 
призвести до повного занепаду підприємництва із подальшим загостренням назрілих проблем [2, c. 259].  

В Україні у 2014 році в структурі розподілу обсягів реалізації продукції малих підприємств за 
видами економічної діяльності перше місце продовжує посідати мале підприємництво оптової та роздрібної 
торгівлі. Таким чином, відбуваються процеси подальшої трансформації і перетоку малого підприємництва у 
найпривабливіші для нього сфери діяльності, що приносять швидкий прибуток [1, c. 198].  

Підтримка розвитку малого підприємництва України важлива з огляду на те, що наша держава має 
багатогалузеву промислову структуру, розвиток якої має соціальне та державо утворююче значення. В цих 
умовах малі підприємства є пріоритетним напрямком, адже можливості зростання великих промислових 
підприємств майже вичерпані, а саме малі підприємства здатні до швидкої адаптації та мобілізації. 
Справедливою є думка Н.М. Малашкевич: "…на підприємництво покладаються важливі функції 
забезпечення розвитку регіону і розв’язання низки регіональних проблем" [1, с. 220]. У той же час поява 
принципово нової формації української економіки за рахунок появи низки дестабілізаційних чинників, 
безумовно, вплинули на розвиток малого підприємництва.  

В Україні є дуже неоднорідні за розвитком та структурою території, з неповторними, притаманними 
тільки їм особливостями. Передусім, це стосується економічних, соціальних, демографічних, духовно-
психологічних відмінностей, зумовлених попереднім історико-культурним та політичним розвитком 
українського суспільства. Наприклад, переважаючою індустріальною складовою економіки 
характеризуються Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області. У Вінницькій, 
Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях переважає аграрний сектор. Є також 
області, де промисловість та сільське господарство більшою чи меншою мірою збалансовані – Одеська, 
Київська, Миколаївська, Харківська. Має специфіку соціально-економічного розвитку м. Київ як політичний 
і фінансовий центр держави. Отже і підтримку малих підприємств слід формувати на умовах специфіки 
соціально-економічного та промислового потенціалу. При цьому варто пам’ятати, що економічна 
потужність країни в територіальному аспекті – це складний інтегрований феномен, невід'ємними 
елементами якого є економічні потенціали окремих регіонів. Неабияке значення в їхньому формуванні 
мають динаміка та ефективність розвитку підприємництва. Однак тут простежується і діалектичний 
зворотний зв'язок, оскільки місце і роль малого підприємництва в життєдіяльності кожного регіону, у свою 
чергу, визначаються не лише соціально-економічним розвитком, але й умовами підтримки розвитку таких 
підприємств. 

Зокрема, виробничі малі підприємства на промислово розвинутих територіях почали розвиватись 
одночасно з сектором малого підприємництва України відповідно до прийняття ряду Законів, постанов та 
інших нормативних актів, які дозволили самостійну підприємницьку діяльність на території держави. 
Початок цієї діяльності в таких регіонах законодавчо збігається з державним становленням. Хоча розвиток 
таких малих виробничих підприємств на регіональному рівні пов'язаний із загальнодержавними 
проблемами, він все одно має окремі специфічні ознаки, що зумовлені станом місцевих соціально-
економічних відносин [3, c. 18].  

Проте, кількість малих виробничих підприємств України порівняно з іншими європейськими 
країнами є досить незначною. Це пов'язано з недостатньою увагою органів місцевої влади до цього сектора 
економіки, а саме: відсутністю постійних відстежень розвитку таких підприємств; недосконалою 
адміністративною підтримкою; неефективним інфраструктурним забезпеченням тощо. Хоча, враховуючи 
промислову спрямованість структури економіки України, умови для розвитку малих виробничих 
підприємств є значно більшими порівняно з іншими європейськими країнами.  

Проблема розвитку малих підприємств для України повинна набути важливого значення. Сьогодні є 
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потреба реформування машинобудівної галузі, до складу якої входять малі підприємства. Це посилюється 
тим, що ефективність розвитку машинобудівного комплексу регіону залежить від діяльності підприємств-
гігантів. Це свідчить про наявність значного галузевого перекосу в регіональній економіці, який ставить 
соціально-економічний розвиток країни в залежність від роботи підприємств-гігантів і, як наслідок, дає 
нерівномірний розподіл території.  

Ефективно працюючі малі підприємства, у свою чергу, можуть диверсифікувати економіку регіону 
та активно співпрацювати з великими підприємствами. Це пов'язано з тим, що малі підприємства 
різноманітні за призначенням і ступенем оснащеності створюють єдиний потужний виробничий комплекс, 
здатний випускати широкий спектр промислової продукції, орієнтованої на споживача: розраховувальні 
пристрої для атомних електростанцій, деталі для тепловозів, електро- та дизельпотягів, мінераловозів, 
устаткування для автомобілів та тракторів, гірничошахтного обладнання, електродвигунів, бурових 
установок, сільськогосподарську техніку, медичне обладнання, товари народного споживання тощо [4, c. 
90].  

Ефективно працююче мале підприємств, відповідно, буде мати прибуток, який відіграє головну 
роль у фінансовій діяльності підприємства. Важливо, щоб його розмір був достатнім для фінансування 
поточних виробничих потреб і особливо для накопичення власного резервного капіталу. 

Частка банкрутів серед малих підприємств завжди вище. Це стосується, перш за все, підприємців, 
які починають свою діяльність. Ідучи на ризик, підприємець розв’язує складну проблему 
конкурентоспроможності продукції, що виробляється. Початкова вартість становить засновників малих 
підприємств у невигідну ситуацію порівняно з діючими великими підприємствами. "Новачку" необхідно на 
самому початку проводити свою роботу при вищих витратах, ніж підприємцю вже діючого підприємства. 
Тому малі підприємства-початківці завжди мають більш високу собівартість продукції, що значно зменшує 
прибутковість. Більш часті причини банкрутства та низької прибутковості малих підприємств – це невдачі у 
сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність та відсутність досвіду. 

Малі підприємства діють в умовах жорсткої ринкової конкуренції, яку не всі підприємці здатні 
витримати. Та навіть за наявного стартового капіталу в більшості випадків (близько 60%) малі суб’єкти 
господарювання розоряються через відсутність управлінських знань. Головними причинами невдач та 
низького фінансового стану зазвичай називають некомпетентність, незбалансований досвід (наприклад, 
досвідчений інженер, але недосвідчений комерсант), недостатність досвіду в комерції, фінансах, 
постачаннях, виробництві та управлінні, незначні обсяги продажу, конкуренцію, дуже великі експлуатаційні 
витрати. Негативною тенденцією у фінансовій діяльності малих підприємств є і те, що малі підприємства, 
відчуваючи слабку підтримку держави, намагаються покращити фінансові показники шляхом виходу до 
сфери неконтрольованого фінансового обороту. Це відображається на результатах державної та місцевої 
податкової політики шляхом недоотримання податкових надходжень до бюджетів, що не дає можливості 
регіонам України стабільно розвиватися [5, c. 42]. 

Виходячи з зазначеного вище, маємо те, що кардинальні зміни середовища функціонування 
сучасних малих підприємств зумовлюють необхідність пошуку нових способів виживання та розвитку. 
Виникає необхідність змінити позицію щодо відносин між підприємствами – від прямого протистояння до 
"співконкуренції". Перед підприємствами, постає актуальне завдання ефективної реалізації різноманітних 
форм, методів та способів партнерської взаємодії: від укладання довгострокових двосторонніх угод про 
поставки до створення нових стратегічно автономних організаційних утворень проектного та процесного 
типу для вирішення спільних завдань. За виразом Пітера Ф. Друкера: "… сучасний бізнес зростає за рахунок 
різноманітних альянсів, спільних підприємств і партнерства зі споживачами, але це, на жаль, розуміють 
лише одиниці" [6, c. 121]. Спектр подібних форм взаємодії та сфер їхньої можливої реалізації надзвичайно 
широкий. Тому питання природи та ефективності подібних форм стратегічної взаємодії підприємств 
набувають практичної та наукової актуальності [7, c. 25]. 

Одним з видів адаптації малих підприємств до змінних умов є адміністративна та ринкова 
підтримка їхньої діяльності зовнішніми суб'єктами. Адміністративна підтримка полягає в інформуванні 
виробничих малих підприємств, створенні та спрощенні умов активізації їхньої діяльності, наданні послуг з 
аутсорсингу окремих бізнес-процесів, ознайомленні та зведенні з іншими учасниками ринку (галузевого чи 
територіального) тощо. Дієвішою та мотивуючою є ринкова підтримка, а саме: кооперація виробничих 
малих підприємств з середніми та великими промисловими певної соціально-економічної локації. Це 
дозволить їм виконувати своє основне призначення – виробництво промислової продукції та продаж її 
великим гравцям ринку, інтерес яких у такій взаємодії пов'язаний із виведенням нової продукції на ринки, 
виконанням субпідряду, активізацією інноваційних процесів.  

За результатами дослідження підходів, застосовуваних у практиці до оцінювання ефекту взаємодії 
між підприємствами, вважаємо за можливе виділити такі їхні групи: відстеження динаміки ринкової 
(конкурентної) позиції підприємств-партнерів та/або партнерства в цілому; оцінювання з використанням 
методів фінансового аналізу підприємств-партнерів; оцінювання з позиції концепції зіставлення вигід і 
витрат стратегічної взаємодії, яка складає методологічне підґрунтя ухвалення та оцінювання проектних 
рішень. Кожна з груп підходів має свою прийнятну сферу застосування, але й свої обмеження та недоліки. 
Однак розглядати зазначені групи підходів до оцінювання ефектів як методично автономні, на наше 
переконання, недоцільно. 
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Висновки. Таким чином, малі підприємства є найважливішим компонентом інституційної 
структури ринкової економіки України. Збалансована виробнича структура економіки передбачає наявність 
раціональної пропорції наявності та ефективного розвитку великих і малих виробництв. У зв'язку з цим 
виникає необхідність пошуку інноваційних засобів адміністративної та ринкової підтримки таких 
підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 

ЗЕРНОВИХ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
В  роботі  досліджується  проблема  витратності  вирощування  зернових  культур  в  регіонах  України. 

Введено  поняття  регіонального  коефіцієнта  витрат,    визначено  усереднені  за  часом  значення  коефіцієнтів 
регіонального  коефіцієнта  витрат  з  використанням  шести  різних  методик.  В  результаті  порівняння 
результатів обрано найкращу модель,  яку рекомендовано для практичного використання під час прогнозування 
регіональної рентабельності зерновиробництва. 

Ключові  слова:  зерновиробництво,  рентабельність  зерновиробництва,  урожайність,  ціни  на  зерно, 
регіональний коефіцієнт витрат, метод найменших квадратів. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF THE COSTS GROWING GRAIN BY REGION OF UKRAINE 
 
Abstract   The  aim  of  this work  is  research  of  overheads  of  grain  production  in  different  regions  of Ukraine.  The  concept  of 

regional overhead factor, which is the ratio of the grain production overhead in the region to the mean overhead for Ukraine, is introduced in 
this  paper.  At  constant  climatic  conditions  and  at  a  constant  ratio  of  grain  prices  for  different  regions  of  overhead  factor  for  grain 
production should not be changed for different years of observation. However, analysis of statistical data shows that these factors changes 
from year to year. This is a consequence of stochastic changes of climatic conditions and the correlation of purchasing prices. For forecasting 
of grain production profitability  in the region  it  is necessary to know some average value of overhead  factor, which reflects the  impact of 
unchanging complex climatic conditions. The time averaging of coefficients regional overhead using six different methods has been done in 
this paper. The best model, which  is recommended  for practical use,  is selected  in  the process of analysis of  the results. Our studies allow 
concluding that grain production overheads are lower in the Eastern regions than in the Western ones, and also about the decisive influence 
of climatic conditions to overhead grain production in Ukraine. This work may be useful for researchers in mathematical modelling of grain 
production profitability. 

Keywords: grain production, profitability of grain production, crop capacity,  the price of grain, regional  factor cost, method of 
least squares. 

 
Актуальність дослідження. В аграрному секторі Україні особливе місце займає зернова галузь 

завдяки забезпеченню населення хлібопродуктами і сировиною для промислової переробки та забезпеченню 
тваринництва зернофуражем. Експорт зерна на світовий ринок є джерелом значних валютних надходжень 
для України. Але, незважаючи на сприятливі умови для ефективного функціонування зернової галузі, а 
саме: родючі ґрунти, сприятливі кліматичні умови, висока затребуваність зерна на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, вигідне географічне розташування України, наявність морських портів тощо, 
рентабельність зерновиробництва зазнає значних коливань. Високий врожай зернових згідно із законом 
залежності ціни від пропозиції спричиняє спад ціни на зерно та рентабельності виробництва і навпаки. Тому 
актуальною є задача розробки ефективної математичної моделі для середньострокового прогнозування 
рентабельності зерновиробництва. Такі прогнози допоможуть підвищити ефективність прийняття рішень 
при плануванні зерновиробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної ефективності сільського 
господарського виробництва висвітлені у працях В. Андрійчука, Б. Пасхавера, П. Саблука, Л. Худолій, О. 
Шпичака. Існуючі проблеми підвищення рентабельності зерновиробництва в Україні піднімаються в 
роботах Л. Забуранної [1], А. Кравцової [2], О. Шумейко [3], М. Паламарчука [4]. Однак у вище вказаних 
роботах дослідження проводяться з точки зору статистичного аналізу і лише для окремо взятих регіонів 
України. Питанням аналізу та моделювання рентабельності зерновиробництва присвячені роботи В. 
Вітлінського, П. Грицюка. Але цей напрям економіко-математичного моделювання залишається і до 
сьогодні недостатньо розробленим. Це можна пояснити декількома причинами: зміною кліматичних умов на 
території України на протязі останніх десятиріч, кардинальною зміною відносин власності у сільському 
господарстві та стрімким підвищенням продуктивності галузі зерновиробництва в останні роки. Вказані 
зміни потребують певного часу для їх осмислення та накопичення статистичного матеріалу для аналізу та 
моделювання.  

Мета дослідження. В даній роботі була поставлена задача дослідження взаємозв’язку між середніми 
витратами зерновиробництва в Україні та витратами зерновиробництва в її окремих регіонах. 

Виклад основних результатів дослідження. Основним показником ефективності зерновиробництва 
є його рентабельність, а не ціна, яка швидко зростає завдяки інфляції. У попередніх наших роботах було 
досліджено вплив зовнішніх факторів на формування рентабельності зерновиробництва в Україні [5]. 
Основними факторами, які впливають на рентабельність є валовий збір зернових за два останні роки та ціна 
зерна на світовому ринку. Залишається без відповіді питання: чому в різних регіонах України 
рентабельність є різною?  Можливими причинами можуть бути різні природно-кліматичні умови та різні 
ціни на зерно в цих регіонах.   

Для підтвердження висунутих гіпотез було проведено статистичне дослідження часових рядів середньої 
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врожайності зернових та зернобобових культур для областей України, середніх цін на зернові культури в 
областях України, середніх затрат на вирощування зернових культур та даних про рентабельність 
зерновиробництва (дані Держкомстат України за 2006–2013 роки [6]). 

Рентабельність зерновиробництва R  задається співвідношенням [7, с. 333] 

  1/1//  ZCYZPZZPR , (1)

де  P  – дохід (грн./га), Y – врожайність (ц/га), Z – виробничі витрати (грн./га), C – ціна зерна (грн./ц). 
Для розрахунку рентабельності в окремому регіоні введемо поняття регіонального коефіцієнта витрат. 

Регіональний коефіцієнт витрат є відношенням виробничих витрат на 1 га зернових для даної 
області до середньоукраїнського показника 
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Тут  0Z значення виробничих витрат в розрахунку на 1 га для України, iZ значення витрат для 

окремого регіону. Значення рентабельності для окремих областей можна отримати використовуючи 

значення середньоукраїнської рентабельності та значення регіонального коефіцієнта витрат ik .  

Розглянемо випадок, коли ціни на зерно є різними в різних регіонах України. З рівняння (1) 

отримуємо вирази для рентабельності зерновиробництва в Україні 0R  та рентабельності зерновиробництва 

в окремому регіоні iR  
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де  000 ,, ZCY  значення врожайності, ціни та виробничих витрат для України; iii ZCY ,,  значення  

врожайності, ціни та виробничих витрат для окремого регіону. Звідси знаходимо вирази для виробничих 
витрат 
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Підставляючи (4)  у (2) отримуємо новий вираз для регіонального коефіцієнту витрат 
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Отже, використовуючи наявні статистичні дані, ми можемо розрахувати значення регіонального 
коефіцієнта витрат як із співвідношення (2), так і з співвідношення (5). При незмінних природно-
кліматичних умовах та при незмінному співвідношенні ціни на зерно для різних регіонів коефіцієнти витрат 
повинні залишатися незмінними для різних років спостережень. Однак, розрахунки, виконані як за 
формулою (2), так і за співвідношенням (5), показують, що регіональний коефіцієнт витрат змінює своє 
значення рік від року. Це є наслідком стохастичних змін природно-кліматичних умов та співвідношення 
закупівельних цін. Для прогнозування рентабельності зерновиробництва в  i -му регіоні  необхідно знати 
деяке усереднене значення регіонального коефіцієнта витрат, яке формується з врахуванням усіх 
впливаючих факторів: природно-кліматичних умов, особливостей ґрунтового покриву, відстаней, на які 
доводиться перевозити зерно, забезпеченості регіону зернозбиральною технікою та транспортом, 
регіональних цін на паливно-мастильні матеріали тощо. Таке усереднення по часу можна здійснювати на 
базі співвідношення (2) або ж на основі виразу (5). Якщо прийняти гіпотезу про те, що ціни на зерно у 
регіонах відрізняються незначним чином, значення регіонального коефіцієнта витрат можна знайти із 
співвідношення 
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Ця рівність також може служити базою для часового усереднення регіонального коефіцієнта витрат. 
Таким чином, для часового усереднення регіонального коефіцієнта витрат можна використати 

співвідношення, отримане з (2)  
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Тут 0t =2006, 1t =2013 – межі часового інтервалу, для якого відомі статистичні дані. Якщо робити 

усереднення на основі співвідношення (5), то отримаємо 
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Якщо прийняти гіпотезу про однакову ціну на зерно в усіх регіонах України iCC 0 , то вираз (8) 

дещо спрощується  
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Принципово іншим підходом до часового усереднення регіонального коефіцієнта витрат є застосування 
звичайного методу найменших квадратів (1МНК) [8, с.98]. Згідно з принципом найменших квадратів із 
співвідношення (2) отримаємо 

  min
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Взявши похідну по ik  від лівої частини (10) і прирівнявши її до нуля, отримаємо  
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Якщо для усереднення використати співвідношення (5), то згідно з принципом найменших 
квадратів отримаємо  

  min)1()1(
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Взявши похідну по ik  і прирівнявши її до нуля, отримуємо 

 
 


1

0

1

0
000

22
0

2
0 )1()1()1(

t

tt

t

tt
ittititttittti RRCYCYRCYk , (14)

або 












 1

0

22
0

2
0

1

0
000

)1(

)1()1(

t

tt
ittt

t

tt
ittitittt

i

RCY

RRCYCY
k . (15)

Якщо прийняти гіпотезу про однакову ціну на зерно в усіх регіонах України iCC 0 , то, згідно з 

принципом найменших квадратів, для регіонального коефіцієнта витрат отримуємо наступний вираз:  












 1

0

22
0

1

0
00

)1(

)1()1(

t

tt
itt

t

tt
ittitt

i

RY

RRYY
k . (16)

Таким чином, авторами були використані наступні підходи до визначення усередненого по часу 
значення коефіцієнтів регіонального коефіцієнта витрат в галузі зерновиробництва:  

1) звичайне статистичне усереднення по часу співвідношення (2) – модель 1а; 
2) звичайне статистичне усереднення по часу співвідношення (6) – модель 2а; 
3) звичайне статистичне усереднення по часу співвідношення (5) – модель 3а; 
4) знаходження регіонального коефіцієнта витрат з використанням 1МНК на основі співвідношення 

(2) – модель 1б; 
5) знаходження регіонального коефіцієнта витрат з використанням 1МНК на основі співвідношення 

(6) – модель 2б; 
6) знаходження регіонального коефіцієнта витрат з використанням 1МНК на основі співвідношення 

(5) – модель 3б. 
Результати розрахунків регіонального коефіцієнта витрат різними методами наведені в табл. 1. 
 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  221

Таблиця 1 
Значення регіонального коефіцієнта витрат 

  Мод 1а Мод 2а Мод 3а Мод 1б Мод 2б Мод 3б 
1 АР Крим 0.88 0.84 0.87 0.74 0.80 0.75 
2 Вінницька 1.21 1.21 1.21 1.20 1.21 1.20 
3 Волинська 0.94 0.88 0.92 0.86 0.84 0.83 
4 Дніпропетровська 0.82 0.84 0.79 0.74 0.82 0.72 
5 Донецька 0.88 0.90 0.85 0.81 0.83 0.75 
6 Житомирська 1.10 1.06 1.09 1.11 1.07 1.10 
7 Закарпатська 1.59 1.41 1.52 1.30 1.27 1.22 
8 Запорізька 0.77 0.79 0.74 0.69 0.75 0.64 
9 Івано-Франківська 1.30 1.19 1.29 1.17 1.17 1.18 
10 Київська 1.20 1.21 1.22 1.15 1.20 1.17 
11 Кіровоградська 0.91 0.94 0.91 0.90 0.94 0.88 
12 Луганська 0.76 0.79 0.75 0.72 0.76 0.69 
13 Львівська 1.24 1.03 1.20 1.19 1.03 1.16 
14 Миколаївська 0.78 0.75 0.77 0.70 0.71 0.68 
15 Одеська 0.80 0.81 0.79 0.73 0.78 0.72 
16 Полтавська 1.12 1.19 1.21 1.07 1.20 1.22 
17 Рівненська 1.00 0.99 1.01 0.96 0.98 1.00 
18 Сумська 1.04 1.07 1.05 1.04 1.09 1.05 
19 Тернопільська 1.12 1.05 1.10 1.11 1.06 1.10 
20 Харківська 0.95 0.97 0.95 0.91 0.97 0.92 
21 Херсонська 0.84 0.82 0.83 0.73 0.78 0.72 
22 Хмельницька 1.16 1.08 1.16 1.19 1.09 1.19 
23 Черкаська 1.36 1.33 1.36 1.36 1.34 1.35 
24 Чернівецька 1.41 1.42 1.41 1.29 1.36 1.32 
25 Чернігівська 1.03 1.04 1.04 1.04 1.03 1.06 
 середнє 1.05 1.02 1.04 0.99 1.00 0.98 

 
Висновки. Підводячи підсумки проведених досліджень, зазначимо, що отримані в результаті різних 

підходів результати є достатньо узгодженими. Про це свідчать кореляційні матриці, побудовані для першого 
підходу (просте усереднення по часу) та другого підходу (метод найменших квадратів) – табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Кореляційні матриці узгодження моделей коефіцієнта регіональних витрат 
 Модель 1а Модель 2а Модель 3а  Модель 1б Модель 2б Модель 3б 
Модель 1а 1.00 0.96 0.99 Модель 1б 1.00 0.96 0.98 
Модель 2а 0.96 1.00 0.98 Модель 2б 0.96 1.00 0.97 
Модель 3а 0.99 0.98 1.00 Модель 3б 0.98 0.97 1.00 

 
На нашу думку, більшої довіри заслуговує другий підхід до знаходження коефіцієнтів регіональних 

витрат (метод найменших квадратів). Про це свідчать середні значення коефіцієнтів, розраховані для масиву 
всіх областей України. Вони є близькими до одиниці. Це свідчить про не зміщення отриманих оцінок 
коефіцієнтів. Для практичного застосування ми рекомендуємо модель 2б (метод найменших квадратів на 
основі співвідношення (6)). Для цього є дві причини. По-перше використання цієї моделі для прогнозування 
регіональної рентабельності зерновиробництва є простішим, оскільки вимагає попереднього прогнозу лише 
трьох факторів: рентабельності зерновиробництва в Україні, врожайності зернових в Україні та врожайності 
зернових у вибраній області. Якщо ж використовувати модель 3б, то потрібно ще прогнозувати ціну на 
зерно у даній області та в середньому по Україні. Друга причина полягає в тому, що значення коефіцієнта 

ik , розраховані за моделлю 2б є ближчими до результатів розрахунків, отриманих методами простого 

усереднення. В той же час деякі результати, отримані згідно з моделлю 3б є підозрілими: наприклад 

64.0ik  для Запорізької області, або 75.0ik  для Донецької області.  

Якщо відсортувати таблицю значень коефіцієнта регіональних витрат (модель 2б) за зростанням, то 
отримаємо перелік областей за напрямком схід – захід (рис. 1). Це свідчить про те, що виробничі витрати 
зерновиробництва є меншими у східних областях, ніж у західних.  
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Рис. 1. Коефіцієнт регіональних витрат (модель 2б) відсортований в порядку зростання  

 
Крім того це дозволяє зробити висновок про вирішальний вплив природно-кліматичних умов на 

витратність зерновиробництва в Україні (рис. 2). Виняток становлять лише деякі області, які не вписуються 
у дану схему: Черкаська (високі витрати, характерні для західних областей), Волинська (низькі витрати, 
характерні для східних областей). 

 

 
Рис. 2. Коефіцієнт регіональних витрат (модель 2б) на карті України  

(рисунок виконано на основі авторських розрахунків згідно методики, яка описана у [9, с.194–196]) 
 
Як видно з рисунка, найнижча витратність зерновиробництва є характерною для південних і 

східних областей. Найвища витратність зерновиробництва спостерігається в групі центральних областей 
(Київська, Черкаська, Полтавська, Вінницька) та групі південно-західних областей (Чернівецька, Івано-
Франківська та Закарпатська). 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє виділити регіони з високим та регіони з низьким ступенем 
витрат на зерновиробництво. Побудовані нами моделі дозволяють виконувати прогнозування рентабельності 
зерновиробництва в регіонах України і можуть бути використані при плануванні інвестицій в зернову галузь 
України. 
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С.І. ДАНИЛО 

Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА МЕЗОРІВНІ 
 
Автором  запропоновано  поетапне  формування  та  реалізації  інституційноекономічного  механізму 

регулювання  роздрібної  торгівлі  на  мезорівні  в  такій  послідовності:  формування  сприятливого  середовища 
функціонування і розвитку роздрібної торгівлі; ліквідація проявів монополізації галузі та її сегментів, доступу до 
ресурсів  і  ринків,  корупції  у  відносинах  «влада  –  торговельний  бізнес»;  забезпечення  планового  і  системного 
розвитку роздрібної торгівлі та розміщення її продуктивних сил і ресурсного забезпечення територіями регіону; 
формування  структурнозбалансованого  розвитку  роздрібної  торгівлі  та  її  впливу  на  структурні  реформи та 
інституціональні  зміни  на  регіональному  рівні;  виступ  роздрібної  торгівлі  «локомотивом»  розвитку  і 
«підтягнення» розвитку сільських та віддалених територій. 
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ALGORITHM FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF 
REGULATION OF RETAIL TRADE AT THE MESO-LEVEL 

 
Abstract – The article proposes a phased development and implementation of institutional and economic mechanism of regulation of 

retail  at  the  mesolevel,  as  follows:  creating  a  favourable  environment  functioning  and  development  of  retail  trade;  liquidation  displays 
monopolizing the industry and its segments, access to resources and markets, corruption in the relationship «power – trading business» ensure 
planned  and  systematic  development  of  retail  trade  and  accommodation  of  productive  forces  and  resources  to  ensure  the  region;  forming 
structurally balanced development of retail trade and  its  impact on structural reforms and  institutional changes at the regional  level; speech 
retail  «locomotive» of and  «lifting» of  rural and  remote areas.  It  is proved  that  the  regional authorities  should  encourage  the  formation of 
monopoly trade or administratively recommended for registration in the local fiscal authorities in order to ensure its own budget. 

Keywords: retail, regulation, institutional and economic mechanism of formation, implementation. 
 
Постановка задачі. Функціонування і розвиток роздрібної торгівлі залежить від значної кількості 

чинників, які безпосередньо чи опосередковано визначають загальну життєзабезпеченість та ефективність 
господарсько-економічних відносин як в межах самого сектора, так і поза ним. Звісно роздрібна торгівля як 
окремий вид економічної діяльності здатна до саморегулювання, але в середовищі макроекономічної 
нестабільності, політичної неврегульованості, зовнішньоекономічної кредитної залежності, соціальної 
незахищеності потребує системного інституційного забезпечення та економічного стимулювання.  

Зокрема інституційно важливо, щоб у сфері роздрібної торгівлі функціонувала дієва система норм 
та правил щодо започаткування, здійснення та регламентування торговельної діяльності із чітко 
визначеними умовами контролю та забезпечення правових гарантій. Економічний аспект більше стосується 
формування середовища, в якому функціонування та розвиток роздрібної торгівлі є структурно-
збалансоване, демонополізоване, інвестиційно-інноваційно сприятливе та соціально зорієнтоване. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження теоретико-методичних засад формування і 
реалізації інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні знайшли 
достатньо широке висвітлення у працях В. В. Апопія [7], Я. Д. Качмарика [1], І. М. Копича [7], В. І. Корсак 
[2], В. І. Куценко [10], П. О. Куцика [2], І. Лазебна [4], Р. Л. Лупака [1], Н. В. Магас [5], Ю. Є. Петруня [6], 
Н. С. Ситник [8], Ю. О. Соколова [9], Г. Ю. Ткачук [11], Ю. Б. Шпильової [12]. 

Виділення невирішених частин. Об’єктивно, більш виразною є залежність роздрібної торгівлі від 
інституційно-економічного регулювання на мезорівні, адже тут суб’єкти торговельної діяльності не здатні 
самостійно сформувати та розбудовувати ринкову інфраструктуру, обмежені в доступі до ресурсів та ринків, 
інвестиційно-інноваційно не спроможні виконувати покладені на них функції. Таким чином повинно діяти 
середовище в якому функціонування та розвиток суб’єктів роздрібної торгівлі буде стабільним, а сучасні 
прояви монополізації, «кришування» та корупції у відносинах із органами влади будуть ліквідовані. 

Формулювання цілей. Метою статті є визначення послідовних етапів формування та реалізації 
інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на це, актуальним є формування та реалізація інституційно-
економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі (рис. 1), що передбачатиме поетапне застосування 
адміністративних і економічних засобів та інструментів для забезпечення сталого і структурно-
збалансованого розвиток цього виду економічної діяльності. 

Звісно у першочерговому порядку формування такого механізму повинно стосуватись створення 
сприятливого середовища функціонування і розвитку роздрібної торгівлі. В основному поняття середовища 
у роздрібній торгівлі розглядають як сукупність умов та чинників, які визначають і впливають на руху 
товарів у системі кругообігу ресурсів, що здійснюється за допомогою грошових коштів і на основі 
еквівалентного відшкодування витрат кожного з його учасників [4, с. 26-27]. У такому разі повинно бути 
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інституційно урегульовано правові та організаційні основи товарного обігу, що передбачатиме визначення 
принципів, методів, інструментів та засобів його економічного та соціального стимулювання розвитку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліквідація проявів монополізації галузі та її сегментів, доступу до ресурсів і ринків, «кришування» та 
корупції у відносинах «влада – торговельний бізнес»

Забезпечення планового і системного розвитку роздрібної торгівлі та розміщення її продуктивних сил і 
ресурсного забезпечення територіями регіону

Формування структурно-збалансованого розвитку роздрібної торгівлі та її впливу на структурні реформи 
та інституціональні зміни на регіональному рівні

Виступ роздрібної торгівлі «локомотивом» розвитку і «підтягнення» розвитку сільських та віддалених 
територій

Формування сприятливого середовища функціонування і розвитку роздрібної торгівлі 

 
Рис. 1. Етапність формування та реалізації інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні 

(авторська розробка) 
 
Це підтверджується і в дослідженні «Система регулювання внутрішньої торгівлі в Україні», де 

зазначається, що важливою передумовою соціально-економічного розвитку держави та регіонів зокрема, є 
розроблення і реалізація органами виконавчої влади інституційних заходів спрямованих на раціональний 
розвиток торгівлі. При цьому такі заходи не повинні бути декларативними, а відповідно і підтримка 
суб’єктів торгівлі – не стихійно-хаотичною, несистемною, недостатньо керованою, неузгодженою із 
чинними нормативно-правовими актами [7, с. 51-52]. Але їх ефективність в більшості випадків не 
забезпечує достатній рівень розвитку роздрібної торгівлі і виконання її соціальних функцій. Зауважимо, що 
й досі залишаються нерозв’язаними системні проблеми розвитку суб’єктів торговельної діяльності, які 
зумовлені тіньовою економічною активністю, існуванням значної кількості адміністративних бар’єрів, 
неефективною фіскальною політикою локальних органів влади. 

Очевидно, що формування сприятливого середовища функціонування і розвитку роздрібної торгівлі 
залежить від якості інституційно-правових основ регулювання як загальної кількості, так і окремих видів 
економічної діяльності, які їй притаманні. Так, Л. Кущ обґрунтовуючи досвід інших країн, наголошує про 
важливість інституційних уточнень процесів регулювання вітчизняної роздрібної торгівлі та необхідність 
вирішення таких першочергових питань, як уточнення основних визначень понять щодо окремих видів 
торговельної діяльності (наприклад, роздрібної торгівлі: лікарськими засобами, уживаними товарами, 
інформаційним і комунікаційним устаткуванням), доопрацювання інституційно-правових основ їх організації і 
здійснення, систематизація засобів інституційно-організаційного регулювання торгівлі окремими видами 
товарів, конкретизація відповідальності за порушення законодавства в цих відносинах. Окрім цього, додатково 
аргументується необхідність прийняття ряду законодавчих актів (наприклад, про фармацевтичну діяльність), в 
окремих розділах яких доцільно встановити інституційно-економічні засади регулювання роздрібної торгівлі 
на мезорівні [3, с. 11]. Ми розділяємо думку автора про недосконале законодавче забезпечення регулювання 
роздрібної торгівлі, що підсумку перешкоджає її функціонуванню та розвитку на регіональному та 
субрегіональному рівні. Тому важливо, щоб інструментарій інституційно-економічного механізму поєднував 
характеристики чіткого владного регулювання, сучасних тенденцій впровадження міжнародних стандартів 
якості, інвестиційно-інноваційного стимулювання роздрібної торгівлі. 

Але все більше функціонування і розвиток роздрібної торгівлі залежить від рівня конкуренції, а 
щодо окремих видів та форматів, то й від конкурентних позицій підприємств. Так, у науковій економічній 
літературі конкуренцію вважають найважливішим інститутом внутрішнього споживчого ринку, яка обмежує 
концентрацію монопольного впливу в одного із господарюючих суб’єктів, узгоджує напрями розвитку 
бізнес-процесів з інтересами споживача, стимулює інноваційний розвиток, збільшує масштаби вертикально-
горизонтальної інтеграції. Також, є одним із важливих механізмів регулювання зайнятості та 
продуктивності праці, формування людського та соціального капітал, забезпечення соціального захисту 
працівників і покращення соціальної сфери торгівлі, підвищення соціальна відповідальність та соціальна 
безпека підприємств, що особливо важливо при реалізації роздрібною торгівлею властивих її соціальних 
функцій [9, с. 99-100]. Таким чином, сприятливим у сфері роздрібної торгівлі є середовище, в якому діють 
принципи єдності конкурентного простору, свободи економічної діяльності, підтримки конкуренції, 
протистояння проявам недобросовісної конкуренції. При цьому такі принципи повинні мати системну дію, 
виключаючи надмірний адміністративний контроль, дублювання функції регулюючих органів, цінову 
дискримінацію ринку, тінізацію товарообороту. 

Зауважимо, що будь-якому середовищу властиві тенденції, які перешкоджають розвитку її учасників. 
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Так і середовищу в якому відбувається функціонування роздрібної торгівлі. А це прояви монополізації галузі та її 
сегментів, доступу до ресурсів і ринків, «кришування» та корупції у відносинах «влада – торговельний бізнес». 
Вважаємо, що процеси монополізації часто є наслідком неефективного регулювання органами влади ринкових 
відносин, яке зумовлене відсутністю чіткого та дієвого інституційно-правового забезпечення. Звісно, відсутність 
конкуренції серед учасників галузі також призводить до її контролю з боку одного чи кількох підприємницьких 
структур. Але враховуючи, що роздрібна торгівля є галуззю з найбільшою за кількістю учасників, прояви 
монополізації можуть мати значний негативний вплив як на функціонування окремих торговельних суб’єктів, так 
і розвиток економіки регіону. Зауважимо, що в країнах з розвиненою економікою система антимонопольного 
права забороняє не саму монополію, а лише її зловживання владою. А основною формою інституційно-
організаційного контролю є система реєстрації комерційних угод у спеціальних органах виконавчої влади. Тому, 
антимонопольна політика повинна не просто формально усувати прояви монополізму, а бути направлена на 
створення ефективного конкурентного середовища, здатного забезпечити сталий економічний розвиток 
роздрібної торгівлі і стабільне підвищення життєвого рівня населення [6, с. 363-364]. Водночас, у сфері 
адміністрування податкових відносин монополізація може забезпечувати певну фінансову стабільність бюджетів 
територій за якими юридично реєстровані підприємства-монополісти, адже сплата основних податків 
відбувається за принципом територіальності. У роздрібній торгівлі на місцевому рівні монополістами 
справедливо вважають об’єкти крупних роздрібних торговельних мереж, конкурентними перевагами яких є 
широкий асортимент та номенклатура товарів і різних видів послуг, вигідне розташування, великі торгові площі, 
налагоджене виробництво або продаж товарів під власної маркою та ін. Таким чином, органи регіональної влади 
повинні монопольні торговельні утворення стимулювати чи в адміністративному порядку рекомендувати до 
реєстрації у місцевих фіскальних органах, з тим щоб забезпечити власне наповнення бюджету. 

Діяльність регіональних і місцевих органів влади часто є корупційною і замість традиційної функції 
підтримки виконує функції «кришування», «чиновницького кумівства чи братерства», «сімейного підряду». 
Такі тенденції зумовлені різними причинами. Так, можна вважати, що за умов швидких темпів законодавчі 
зміни не можуть бути в повній мірі адаптовані у практику господарювання суб’єкта торгівлі, а це примушує 
його до таких дій для вирішення окремих правових невідповідностей. Але в основному це стосується 
отримування права на вигідне розміщення (особливо для торговельних мереж), тінізації соціально-
економічних відносин, відхилення від якості товарів та стандартів торговельного обслуговування, ухиляння 
від сплати окремих податків та зборів. Очевидно, що такі відносини із органами державного управління 
мають свої передумови. А це відсутність дієвого нормативно-правового регулювання, надмірність і 
обтяжливість адміністрування податків, низький рівень соціально-економічного розвитку, невисока 
ресурсна забезпеченість, низька інноваційна активність, зниження соціальної відповідальності. Та більше 
того, саме політика регулювання роздрібної торгівлі не вбачає зростання результативності бізнесу та 
стимулювання до мінімізації тіньового обороту, а навпаки постійного адміністративного втручання. 

На нашу думку, вибудовування у інституційно-економічному механізмі ліквідаційних схем 
монополізації, корупції та тінізації може дозволити забезпечити сталий та системний розвиток роздрібної 
торгівлі територіями регіону. Так, не потребує доведення важливість використання планового підходу до 
територіального розміщення роздрібних торговельних об’єктів, адже розуміємо, що розвиток роздрібної 
торгівлі повинен враховувати генеральні плани територій функціонування, їх інфраструктуру, інвестиційний 
потенціал, ділову активності населення. При цьому несистемне, без ознак ринкового сегментування 
насичення територій торговельними об’єктами може лише в короткострокову періоді забезпечити 
ефективність галузі, в довгостроковій перспективі більшість об’єктів по причині своєї схожості нездатні 
будуть зберегти власні позиції на ринку коли зросте конкуренція та посилиться монополізація галузі з боку 
крупних торговельних мереж. Звісно роздрібна торгівля є каталізатором інвестиційного розвитку економіки 
регіону, але такі процеси повинні залежати від планової потреби в посиленні торговельного потенціалу 
території, а не від бізнес-інтересів окремих підприємницьких структур. Більше того, такі тенденції можуть 
мати негативні наслідки як в економічній так і соціальній сферах регіону. 

Як зазначається у дослідженні «Суспільна складова сталого розвитку» причинами хаотичного та 
несистемного територіального розміщення об’єктів роздрібної торгівлі є відсутність територій для 
будівництва нових торговельних центрів або непомірно велика ціна за них та низька якість розроблених 
регіональних планів щодо їх розміщення з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною 
площею [10, с. 65–79]. Проте досвід окремих місцевих органів влади свідчить, що таке розміщення 
торговельних об’єктів може мати й позитивні результати. Зокрема поблизу можуть розвиватись як окремі 
виді торговельної діяльності (аптеки, зоомагазини, магазини уживаних товарів, побутової техніки) так і 
ринки (антикваріату, художніх виробів, сувенірів, автобазари, вживаної техніки, сезонних товарів). А це 
дозволяє в регіоні ліквідувати надмірне безробіття, задовольняти купівельну спроможність населення, 
розвивати місцеве виробництво, забезпечити дієвий адміністративний контроль внутрішнього ринку. 

Вважаємо, що у наслідок такого формування торговельної інфраструктури можуть виникати 
вертикально-інтегровані об’єкти, які за своєю структурою об’єднають різні види та формати торгівлі, 
спроможні та є привабливими для розвитку ресторанного господарства, сфери послуг, охорони здоров’я та 
освіти, підвищать рівень впливу та співпраці торгівлі з виробничим сектором. Цю думку розділяє й В. 
Корсак, додаючи, що «… ймовірність виживання та розвитку роздрібних торгових закладів, які є частиною 
горизонтально-інтегрованих структур, значно вища, ніж незалежних торгових об’єктів, оскільки вони 
володіють такими вагомими перевагами, як: більш висока переговорна позиція, значно ширший асортимент, 
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ефективна система дистрибуції, наявність автоматизованих систем управління, здатність до впровадження 
маркетингових технологій [2, с. 69]. Однак, можемо стверджувати, що функціональна і територіальна 
концентрація торговельних об’єктів в межах окремих територій призводить до погіршення рівня 
задоволення потреб населення товарами та торговельними послугами на територіях, де внаслідок такого 
об’єктного розташування споживчий попит стає обмеженим. У підсумку концентрація торгівлі та 
витіснення дрібних магазинів і, як наслідок посилення монополізації галузі, перешкоджатиме розвитку 
економіки регіону, що проявлятиметься у зменшенні обсягів ВРП, скороченні надходжень до місцевих 
бюджетів, обмеженні каналів продажу товарів місцевого виробництва. Таким чином розвиток роздрібної 
торгівлі на принципах планового та системного територіального розміщення повинен відбуватись під 
справедливим державним наглядом, але за умов завершеності формування чіткої владної вертикалі з 
регулювання досліджуваної сфери. 

Окрім цього вагомий вплив на розвиток роздрібної торгівлі має розміщення її продуктивних сил і 
ресурсне забезпечення територій регіону. Відповідно формування вимог до якості територіальної організації 
продуктивних сил повинно враховувати інституційну необхідність ліквідації диспропорцій в розміщенні об’єктів 
роздрібної торгівлі та збільшення рівня забезпеченості територій площами сучасного формату. Згідно 
інституціональної теорії розвиток роздрібної торгівлі є відображенням економічних і соціальних норм ринкового 
середовища, у якому функціонують її учасники, а відтак її регулювання є ефективним, якщо територіальна 
організація продуктивних сил забезпечить якісніше виконання базових функцій роздрібної торгівлі. 

Водночас, поряд з інституційними інструментами регулювання якості продуктивних сил слід 
врахувати соціально-психологічні та економічно-ресурсні. Такої ж думки дотримується Н. Ситник, 
додаючи, що регулювання роздрібної торгівлі повинно бути направлене не лише на удосконалення її 
організаційної та управлінської структури, осучаснення трудового потенціалу і трудових відносин, але й на 
модернізацію її фінансово-економічної системи. Передусім йдеться про покращання ресурсної 
забезпеченості товарного обігу, яка на етапі розширення товарно-грошових відносин в основному є 
недостатньою та за окремими важливими характеристиками погіршується, що призводить до втрати 
багатьох складових економічного потенціалу розвитку [8, с. 417-418]. 

Проте інституційно-економічне регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні не повинно 
враховувати лише її територіальні межі організації, обсяги ресурсного забезпечення, якість продуктивних 
сил, а й альтернативність поєднання, узгодження і реалізації дієвих системно-цільових заходів формування 
структурно-збалансованого розвитку галузі. Насамперед пріоритетним є покращення структурних 
характеристик внутрішнього ринку споживання. Так, попри позитивні тенденції у роздрібній торгівлі, як 
збільшення кількості економічних агентів, товарообігу, прямих іноземних інвестицій, торговельних площ, 
спеціалізація та функціональна і територіальна концентрація торговельних об’єктів є недостатньою. В 
основному на регіональному споживчому ринку швидкими темпами відбувається розвиток 
багатопрофільних магазинів, а спеціалізовані представляють значно менший сегмент.  

Важливо структурний розвиток роздрібної торгівлі поєднати з розширенням програм зовнішнього 
міжгалузевого партнерства і інвестиційно-інноваційного співробітництва. Тобто шляхом інтеграції бізнес-
процесів і функцій торгівлі досягти високої ефективності формування та реалізації інституційно-
економічного механізму регулювання внутрішнього ринку. При цьому ключовими критеріями ефективного 
регулювання, на думку Н. Магас, слід вважати: забезпечення та підтримання високого рівня лояльності 
споживача шляхом задоволення його поточних та формування перспективних потреб, узгодження напрямів 
розвитку бізнес-процесів підприємства з інтересами споживача; модернізація торгово-технологічного 
процесу, реалізація інноваційних підходів до розвитку торгової мережі, розширення участі об’єктів торгівлі 
в реалізації програм соціально-економічного розвитку району функціонування; впровадження торгово-
технологічних інновацій в цілях удосконалення системи товароруху та диверсифікації форм і форматів 
торгівлі [5, с. 135–138].  

Ми погоджуємось з думкою, що інтеграційні процеси повинні бути інноваційно зорієнтовані для 
послідовного перетворення роздрібної торгівлі на комплекс динамічного розвитку. Зокрема, наголосимо про 
актуальність питання розбудови системи електронного обслуговування покупців через інтернет-мережу, 
адже таке осучаснення бізнес-процесів дозволить підприємствам роздрібної торгівлі поетапно 
диверсифікувати і розширити перелік здійснюваних видів економічної діяльності, підвищити рівень 
інтегрованості у сферу міжсекторального та міжрегіонального співробітництва. 

Як зазначає Г. Ткачук, регіональний розподіл праці повинен передбачати розвиток спеціалізованих 
видів економічної діяльності, з метою забезпечення ефективності виробництва, якості та доступності ціни 
продукції. Це дозволить задовольняти своєю продукцією не тільки власні потреби, але також і потреби 
інших регіонів [11, с. 65]. Ми також притримуємось такої думки, що спеціалізація та функціональна і 
територіальна концентрація торговельних об’єктів є привабливим напрямом структурного розвитку 
роздрібної торгівлі, а особливо за умов інфляційних коливань, погіршення продовольчої безпеки, 
непередбачуваних змін ринкової кон’юнктури. Зокрема, актуальним є розвиток на території регіонів малих 
підприємств агробізнесу та ринків збуту їх продукції. Відповідно, розвиватиметься заготівельна діяльність, 
підвищиться ефективність використання місцевих ресурсів, зросте ділова активність сільського населення. 
Особливо важливо, що за таких процесів роздрібна торгівля, як завершальний етап товароруху та обігу 
грошових коштів, збільшить вплив на структуру споживання та підвищить рівень забезпеченості та 
доступності для населення якісних і безпечних товарів. 
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У контексті збалансовано розвитку роздрібної торгівлі необхідно розвивати різні види або типи 
магазинів, які повинні ґрунтуватися на новій формі торгівлі, і одночасно вбирати в себе певні риси вже 
використовуваних форм. А це потребуватиме участі торговельних підприємств у розвитку маркетингової 
інфраструктури цільового ринкового сегменту, інвестування капіталу в нові підходи до товароруху, 
логістики та складування товарів, активізації використання та оновлення необоротних активів. Таким 
чином, структурно-збалансований розвиток роздрібної торгівлі передбачає постійний пошук та залучення 
можливих джерел формування фінансово-інвестиційного капіталу на інноваційні цілі. Зокрема поряд з 
внутрішніми джерелами інвестування (прибуток, амортизаційні відрахування, страхові відшкодування, 
внутрішні фінансові зобов’язання) підприємствами роздрібної торгівлі можуть більш активно 
використовуватися зовнішні, передусім кошти недержавних інвестиційних фондів, благодійних організацій, 
пайових фондів, українських трудових мігрантів. Звісно це потребуватиме створення додаткових 
фінансових інституцій, але таке залучення коштів з таких джерел дозволить оптимізувати структура 
капіталу та інвестицій господарюючих суб’єктів. 

Зрозуміло, що структурно-збалансований розвиток роздрібної торгівлі є ефективним фінансово-
інституційним засобом підвищення інвестиційної привабливості регіону. При цьому актуальним є створення 
і функціонування виробничо-торговельних регіональних інноваційних кластерів. Так, кластерна модель 
дозволить диверсифікувати форми і формати торгівлі, посилити коопераційні форми співробітництва, 
забезпечити інтеграцію роздрібних торговельних підприємств у сферу виробництва, придбання товарів та 
якісне покращення виконання базових функцій роздрібної торгівлі. У підсумку стає можливим поглиблення 
соціальної диференціації типів та створення нових форматів торгівлі, розширення джерел фінансово-
інвестиційного забезпечення та зовнішнього міжгалузевого партнерства і інноваційного співробітництва. 

У будь-якому випадку, структурні реформи на регіональному рівні потребують інвестиційного капіталу, а 
враховуючи, що роздрібна торгівлі порівняно з іншими галузями виконує і фахово-психологічну роль, 
консолідуючи фінансово-інвестиційні та економічні ресурси, діяльність органів влади та місцевого самоврядування 
повинна бути направлена на підготовку і промоції перспективних інвестиційних проектів у досліджувані сфері. 
Зокрема можуть створюватись державно-приватні центри інвестиційно-інноваційного розвитку, діяльність яких 
дозволить акумулювати обмежені бюджетні можливості територій регіону, активізувати практику міжрегіонального 
та транскордонного співробітництва у цій сфері. Але важливо, щоб діяльність регіональної влади стосувалась 
дерегуляції комерційної господарської та зокрема інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Ми поділяємо думку, обґрунтовану у праці [1, с. 70-71], що на рівні органів місцевого 
самоврядування є достатньо адміністративних засобів управління для формування резервів запасів окремих 
груп товарів народного споживання. Відповідно, структурно-збалансований розвиток роздрібної торгівлі в 
розрізі джерел формування з визначенням можливостей забезпечення за рахунок місцевого виробництва є 
засобом прийняття подальших регулюючих рішень на рівні відповідних органів самоврядування. Даний 
підхід управління важливий для регіонів, у яких з року в рік зростає негативне сальдо 
зовнішньоторговельного обороту.  

Наголосимо про низьку ефективність регуляторної політики у сфері розвитку сільських та 
віддалених територій. Про це свідчить очевидні диспропорції в забезпеченості населення роздрібною 
мережею, торговельними площами, у структурі товарообігу, рівні споживання, якості обслуговування між 
міськими та сільськими поселеннями. В кризовому періоді простежується чітка закономірність: чим менші 
доходи в розрахунку на одну особу, тим нижчий рівень забезпечення території торговельною мережею. 
Хоча у сільській місцевості активно розвивається приватний сектор торгівлі, але, на жаль, орієнтується не 
стільки на потреби споживача, скільки на отримання максимального для себе прибутку. При цьому їх 
кількість є обмеженою, а це практично унеможливлює спроможність сільських жителів впливати на широту 
асортименту та ціну товару, і, як наслідок, змушені купувати те, що пропонує власник торгового об’єкта [12, 
с. 109-110]. У такому разі, важливою є інституційна та економічна роль системи споживчої кооперації, яка 
історично сформували мережу об’єктів роздрібної торгівлі у більшості сільських і менш економічно 
розвинених територіях. Адже функціонування торговельних кооперативних підприємств не лише може із 
врахуванням власного потенціалу забезпечити покращення соціально-економічного становища та передумов 
розвитку територій функціонування, а й у індивідуальних формах (завдяки пайовому залученню) 
активізувати ділову активність сільського населення.  

Вважаємо, що завдяки таким інституційним об’єднанням можна вирівняти диспропорції у 
регіональному аспекті, між міськими та сільськими поселеннями, а відтак галузь торгівлі виступить 
«локомотивом» розвитку і «підтягнення» сільських та віддалених територій. Саме такий результат слід 
розглядати як орієнтир системно-цільових заходів інституційно-економічної системи регулювання роздрібної 
торгівлі на мезорівні, оскільки лише збалансований розвиток територій, покращення структурних характеристик 
внутрішньої торгівлі та налагодження інвестиційно-інноваційного коопераційного співробітництва дозволить 
досягти стратегічних пріоритетів та поточних завдань її соціально-економічного розвитку. 

Висновки. Доцільно процес формування та реалізації інституційно-економічного механізму 
регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні будувати поетапно, в такій послідовності: формування 
сприятливого середовища функціонування і розвитку роздрібної торгівлі; ліквідація проявів монополізації галузі 
та її сегментів, доступу до ресурсів і ринків, «кришування» та корупції у відносинах «влада – торговельний 
бізнес»; забезпечення планового і системного розвитку роздрібної торгівлі та розміщення її продуктивних сил і 
ресурсного забезпечення територіями регіону; формування структурно-збалансованого розвитку роздрібної 
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торгівлі та її впливу на структурні реформи та інституціональні зміни на регіональному рівні; виступ роздрібної 
торгівлі «локомотивом» розвитку і «підтягнення» розвитку сільських та віддалених територій. 

Подальші дослідження повинні передбачати удосконалення регіональної політики формування 
інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі, а саме визначення її 
стратегічних пріоритетів та процедури застосування інноваційних інструментів формування відповідного 
механізму. 
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АНАЛІЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ  
В РОЗПОДІЛІ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

 
Здійснено  аналіз  міжрегіональних  відмінностей  в  розподілі  доходів  домогосподарств  на  основі 

використання  дифузійних  процесів.  Практичну  реалізацію  запропонованої  моделі  дифузії  рівня  доходів 
домогосподарств здійснено на основі даних про їх рівень доходів за регіонами України. 

Ключові  слова:  доходи  домогосподарств/населення,  дифузія,  квінтильна  група,  коефіцієнт  фондів, 
прогнозування. 
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THE ANALYSIS OF INTERREGIONAL DIFFERENCES IN THE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD INCOME 
 
Abstract – The study is an analysis of regional differences in the distribution of household incomes. 
Research based on  the use of diffusion models adapted  to  the object of  study    income households and  their  relationship with 

indicators of  income inequality and social comparison criteria. During the diffusion of household income refers to the spread of household 
incomes in a given socioeconomic system, and the spread of income from one system to another. 

The model of diffusion incomes based social comparison processes and stochastic processes of the spatial structure of income of 
the population. The effectiveness of diffusion  is  largely determined by social determination. That  is how households / population ready to 
accept new types of income. The practical implementation of the diffusion model proposed income households done based on their  level of 
income by region of Ukraine. 

Keywords: household/population income, diffusion, quintile group, rate funds, prediction. 
 
Постановка проблеми. Актуальними проблемами сучасної економічної науки і практики 

управління є оцінювання і прогнозування нерівності розподілу доходів в контексті соціально-економічного 
розвитку регіонів. Проблема міжрегіональних відмінностей в розподілі доходів сформувалась в результаті 
історичного освоєння території країни, стратегії і тактики розміщення виробництва, а відтак і формування, 
розподілу і перерозподілу доходів домогосподарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній науці останнім часом грошові доходи 
розглядаються в контексті взаємозв’язку і взаємодії з іншими компонентами, що визначають рівень та якість 
життя населення [1]. Дослідженню диференціації доходів населення присвячено роботи [2, 3]. В той же час 
міжрегіональний аспект в дослідженнях рівня, чинників і тенденцій динаміки доходів населення займає 
сьогодні у науковій літературі незначне місце. Ще менше уваги приділяється прогнозному моделюванню 
просторової зміни доходів. Зокрема, прогнозування диференціації доходів розглянуто в [2], прогнозні 
моделі соціальних процесів розроблено в [4, 5], адаптивні моделі соціально-економічних процесів 
розглянуто в [6], однак робіт, присвячених прогнозуванню доходів у контексті їх міжрегіонального аналізу, 
поки що недостатньо. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз міжрегіональних відмінностей в розподілі 
доходів домогосподарств на основі використання дифузійних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження базуються на застосуванні моделей 
дифузії, адаптованих до об’єкта дослідження – доходів домогосподарств та їх взаємозв’язку із показниками 
нерівності доходів та критеріями соціального порівняння. 

Важливим напрямком покращення і підвищення наукового обґрунтування прогнозування доходів 
домогосподарств є застосування аналітичних і прогнозних розробок з використанням економіко-
математичних моделей. Проведений аналіз існуючих методів моделювання та прогнозування доходів 
домогосподарств дозволяє зробити висновок про те, що на сьогодні найбільш вживаними є наступні: 

1. Авторегресійний аналіз. Передбачає побудову регресійної моделі, в якій поточне значення 
процесу пояснюється через його попереднє значення та дозволяє здійснювати прогнозування потенційних 
доходів домогосподарств, а також розрахунок прогнозних оцінок споживчого попиту домогосподарств. 

2. Дисперсійний аналіз. Базується на можливості розкладу загальної варіації пояснюваної ознаки на 
складові частини, що визначаються чинниками, які впливають на цю варіацію. Дозволяє моделювати 
поведінку домогосподарств та визначати оцінку розходжень респондентів щодо оцінки стану їх 
матеріального добробуту. 

3. Нейронні мережі дозволяють точно відтворювати структуру змінних і базуються на аналізі та 
моделюванні поведінки домогосподарств, власне прогнозуванні їх споживчого попиту. 

4. Дискримінантний аналіз – це класифікація об’єкту на основі вимірювання різноманітних його 
характеристик. Дозволяє ідентифікувати рівень потенційного споживчого попиту домогосподарств на основі 
визначення величини їх доходів. 

5. Метод рангових кореляцій – це оцінювання залежностей між порядковими змінними. Дозволяє 
визначати переваги та споживчу цінність грошових доходів та взагалі сукупних ресурсів домогосподарств. 

Проте на даний час моделі та методи регресійно-кореляційного типу поступилися більш складним 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  231

комплексним моделям, серед яких особливу групу складають моделі адаптивного типу, що дозволяють 
точніше відобразити тенденції завдяки пристосуванню в процесі надходження нових даних [6]. Особливої 
актуальності такі можливості моделювання набувають в умовах формування несприятливих тенденцій 
підвищення нерівності розподілу доходів домогосподарств та одночасного економічного зростання 
економіки в цілому, що не можуть бути пояснені в умовах традиційної методології і організації 
прогнозування. Останнє обумовлено недостатньою орієнтацією показників соціального-економічного 
розвитку загалом і рівня доходів домогосподарств зокрема на розв’язання задач його соціального захисту. 

Система прогнозування доходів домогосподарств вирішує наступні задачі: 
- виявлення основних тенденцій росту доходів домогосподарств; 
- визначення стабільних динамічних і структурних характеристик процесів соціального розвитку; 
- визначення змін в рівні життя через зміну доходів домогосподарств; 
- визначення наслідків дії механізму ринкової економіки. 
Прогнозування дозволяє визначити можливі впливи зовнішнього середовища на стан об’єкта 

дослідження в майбутньому з ціллю розробки реальної та ефективної програми соціально-економічного 
розвитку. Результати прогнозів з врахуванням стратегічних орієнтирів є основою для формування системи 
цілей комплексних програм розвитку. Прогнозування рівня доходів домогосподарств має низку 
особливостей, обумовлених соціально-економічною природою об’єкта управління. Прогнози рівня доходів 
домогосподарств повинні, по-перше, охоплювати всі його компоненти, тобто бути усесторонніми; по-друге, 
бути пов’язаними з загальноекономічним прогнозом; по-третє, враховувати всі механізми формування 
доходів домогосподарств, які дозволяють в певній мірі регулювати стохастичність цього процесу, особливо 
яскраво виражену  в умовах ринкової економіки. Саме тому зріс інтерес до вивчення дифузії рівня доходів 
домогосподарств. 

Під дифузією рівня доходів домогосподарств розуміється процес поширення доходів 
домогосподарств в даній соціально-економічній системі, а також процес поширення доходів від однієї 
системи до іншої [7]. 

Виділяють наступні типи процесу дифузії [8]: 
1. Модель «центр – периферія». Процес поширення здійснюється і контролюється з одного центру. 

В цьому випадку ефективність процесу залежить від енергії і ресурсів центру, від його вміння створювати і 
контролювати зворотні зв’язки. В контексті характеристики процесу поширення доходів домогосподарств в 
соціально-економічній системі дану модель можна розглядати як класичний випадок державного 
регулювання перерозподілу доходів населення через стягування податків з прибутків і особистих доходів і 
здійснення трансфертних платежів незахищеним верствам населення, а також регулювання граничних цін на 
товари першої необхідності і визначення ставок мінімальної заробітної плати тощо. Дана модель має два 
варіанти: 

- модель магніту (наприклад, запозичення на практиці досвіду здійснення соціальної політики у 
розвинених країн, як-от створення «держави загального добробуту» або поєднання соціальних програм із 
політикою зайнятості); 

- модель «середньовічного барда», який, подорожуючи, демонструє і поширює дифузію 
(наприклад, врахування національних особливостей поведінки домогосподарств/населення у впровадженні 
депозитної політики банків, коли депозитні програми розробляються в якомусь із регіонів (центрів), а потім 
поширюються на інші регіони; або ж розробка пілотних проектів, як-от, запровадження непрямої оцінки 
доходів заявників, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, що надається з урахуванням 
доходу). 

2. Модель розмноження центрів. В цій моделі, як і в попередній, головну роль відіграє центр, але 
процес управління децентралізується. На місцях створюються локальні центри, які самостійно поширюють 
дифузію, враховуючи місцеву специфіку (наприклад, одним із напрямів оптимізації системи соціального 
захисту в Україні розглядається створення мережі територіальних центрів як осередків надання соціальних 
послуг). 

На основі аналізу більше 500 видів дифузії виділено наступні п’ять стадій впровадження дифузії: 
1) обізнаності – економічний агент знає про новий вид доходів, але немає достатньо інформації; 
2) інтересу – економічний агент зацікавився новим видом доходів і шукає додаткову інформацію; 
3) оцінювання – економічний агент приймає рішення, оцінюючи користь від отримання такого виду 

доходів (наприклад, в порівнянні із затрачуваними зусиллями на отримання такого виду доходів) на даний 
момент часу і в майбутньому; 

4) випробування – економічний агент приймає і використовує новий вид доходів; 
5) поширення – економічний агент збільшує власний сукупний дохід за рахунок введення нового 

виду доходів. 
Швидкість дифузії згідно з [8] визначається п’ятьма основними чинниками: 
1) відносними перевагами. У відповідності з теорією корисності економічний агент віддасть 

перевагу отриманню доходу з більшою корисністю, але меншими затраченими зусиллями; 
2) сумісністю з навколишнім середовищем, існуючими цінностями і минулим досвідом. Якщо нове 

джерело доходів, як-от отримання доходів з різного роду вкладень (ощадні книжки СРСР, МММ тощо), 
мало негативний минулий досвід, то необхідно з особливою обережністю впроваджувати його в 
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майбутньому; 
3) складністю освоєння; 
4) можливістю випробування до прийняття остаточного рішення. Даний чинник знаходиться в 

компетенції державних органів управління соціальною політикою, які в змозі запускати певні пілотні 
проекти і призупиняти їх через недієвість, або ж взагалі наявність негативних результатів впровадження; 

5) комунікаційною наочністю. По суті, це міра, з якою результати дифузії можуть бути побачені і 
оцінені населенням. Наприклад, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та ін. з 
одночасним зростанням ціни мінімального споживчого кошику для більшості домогосподарств/населення 
наочно не ілюструє соціальної політики держави. 

Ефективність дифузії багато в чому визначається соціальною детермінацією, тобто тим, наскільки 
домогосподарства/населення готові для сприйняття нових видів доходів. Суспільство у вигляді сукупності 
домогосподарств/населення може вимагати змін, але може і втомитися від плутанини, зумовленої 
впровадженням попередніх інновацій в соціальній сфері. Відтак попит на такого роду новації може бути 
представлений фазами дифузії, що визначаються у відповідності до життєвого циклу 
домогосподарств/населення, які представляють таке суспільство. На рис. 1 зображено часову зміну 
соціально-економічної системи в залежності від рівня доходів домогосподарств/населення. При цьому 
розглянуто показник відношення сукупних доходів домогосподарств до встановленого рівня прожиткового 
мінімуму, що дозволило виокремити наступні доходні групи домогосподарств/населення: бідні, 
малозабезпечені, середньозабезпечені, високозабезпечені, супер багаті. 
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Рис. 1. Фази дифузійного процесу, визначені у відповідності до життєвого циклу домогосподарств/населення* 

* розроблено на основі [9] 
 
Життєвий цикл відображає можливість розташування домогосподарств/населення у всіх наведених 

доходних групах протягом певного еволюційного (історичного) відрізку часу зміни поколінь (причому тут 
не береться до уваги чисельність таких груп). Спочатку домогосподарства/населення формують власний 
доходний рівень з метою самозбереження. 

Потреба в самоствердженні зумовлює швидке зростання доходів, їх диференціацію, зумовлену 
різним доступом домогосподарств/населення до наявних джерел отримання доходів. Як зазначено в [9], 
сили для стрімкого зростання доходів домогосподарства/населення черпають із властивості пасіонарності, 
тобто характеристики поведінки і психіки, що проявляється в намаганні домогосподарств/населення досягти 
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певної цілі (в даному випадку підвищення сукупних доходів) і використання усіх можливих (законних і 
незаконних) способів її досягнення. Потім зростання доходів створює інерцію розвитку, що призводить до 
повільного зниження доходів (наприклад, розподіл статків супер багатих в наступних поколіннях). 

Отже, можна виділити наступні фази дифузійного процесу: 
1. Фаза зростання дифузії – відбувається тоді, коли основна частина домогосподарств/населення 

відноситься до групи мало- та середньозабезпечених класів, які через пасіонарний поштовх готові до зміни 
своєї частки доходів в суспільстві. Причому тут можна виділити приховане (латентне) і явне зростання. 
Перше більше притаманне малозабезпеченій групі домогосподарств/населення і проявляється у пошуку 
нових, в основному не грошових джерел доходу (наприклад, спожита продукція, отримана з особистого 
підсобного господарства, самозаготівлі, пільги та безготівкові субсидії на оплату житлово-комунальних 
послуг, електроенергії та палива, товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази 
відпочинку, послуг транспорту та зв’язку тощо). Відтак таке зростання є неявним, тобто латентним. Явне 
зростання полягає у пошуку нових грошових джерел доходів. В результаті зростання дифузії може 
сформуватися нова соціальна страта (клас), яка шляхом експансії готова перейти в наступну фазу. 

2. Фаза стагнації – характеризується найвищим ступенем пасіонарного стану 
домогосподарств/населення. В цій фазі можливий пасіонарний перегрів, коли надлишкова енергія починає 
погашатися у внутрішніх конфліктах, тобто інтерес до пошуку нових джерел доходів знижується через 
зниження корисності від їх поширення. 

3. Фаза спаду характеризується різким зниженням рівня пасіонарності і може супроводжуватись 
розколом груп, які представляють дану фазу (середньо-, високозабезпечені, супер багаті). Цю фазу ще 
можна розглядати як «вікову хворобу» домогосподарств/населення, коли наявний конфлікт інтересів 
поколінь. 

4. Фаза інерції – характеризується посиленням державного регулювання в соціальній сфері, в тому 
числі таке регулювання може бути спрямоване на поєднання соціальної політики і політики зайнятості з 
метою підвищення життєвого рівня домогосподарств/населення. 

5. Фаза обскурації – характеризується негативними характеристиками життєдіяльності 
домогосподарств/населення, які проявляються в зростанні корупції, злочинності, зниженні чисельності 
населення. Така соціально-економічна система може бути «легкою здобиччю» інших пасіонарно сильніше 
настроєних систем. Відтак інтерес до дифузії рівня доходів проявляється в незаконній її формі. 

6. Фаза регенерації – характеризується короткочасним відновленням інтересу до дифузії нових 
джерел доходу, проте незначний результат, досягнутий в такому процесі, призводить до переходу в останню 
фазу. 

7. Фаза релікту – перебування в цій фазі домогосподарств/населення може бути достатньо тривалим 
в часі, а тому характеристики, притаманні їй (такі ж, як і у фазі обскурації), можуть призводити 
революційних станів. 

Отже, фази процесу дифузії можна розглядати як процес навчання даної соціально-економічної 
системи, що представлена сукупністю домогосподарств/населення. Процес навчання включає інноваційне 
сприйняття, оцінку і прийняття рішень, тобто цілий спектр когнітивних чинників. Найбільш послідовно 
дана лінія досліджень наводиться в соціокогнітивній теорії [9]. Розгляд аспектів дифузійного процесу в 
даному дослідженні базується на аналізі впливу дифузії на форми споживання, види дозвілля, відпочинку і в 
цілому на зміну життєвого стилю. 

Модель дифузії рівня середньодушових грошових доходів населення можна записати у формі 
диференціального рівняння [7]: 

       txmtxm
γtxmG

dt
tdx )(

, (1)

де  
dt

tdx  – темп зміни рівня середньодушових грошових доходів населення; 

 tx  – обсяг середньодушових грошових доходів населення за період t ; 

m  – потенційний рівень середньодушових грошових доходів населення; 
G  – коефіцієнт Джині; 
γ  – коефіцієнт соціального порівняння, що є основним параметром дифузії. Як було зазначено 

вище, суть даного коефіцієнта полягає в тому, що доходи домогосподарств різних регіонів порівнюються із 
доходами їх найближчих «сусідів» за ієрархічними рівнями доходів замість того, щоб орієнтуватися на 
середній рівень споживання або своє місце у всьому розподілі доходів [10]. Такий підхід соціального 
порівняння, на нашу думку, дозволить не тільки описати взаємозв’язки між референтними групами 
населення за рівнем доходів та можливість переходу з однієї групи в іншу (мобільність за доходами), а 
також характеризувати зв’язок між нерівністю та мобільністю за доходами з економічним зростанням. 

Практичну реалізацію запропонованих моделей дифузії рівня доходів населення здійснено на основі 
статистичної інформації про рівень середньодушових грошових доходів населення (СДГД) по регіонах 
України [11]. Розбиття отриманих даних за квінтильними групами (КГ) в ретроспективному (2000–2013 рр.) 
і прогнозному (2014-2015 рр.) періодах дало наступні результати, відображені на рис. 2. Як видно з даних 
цього рисунку, в прогнозному періоді, як і в ретроспективному, в чотирьох квінтильних групах, які в 
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середньому складають 65,5 % населення [11], значення показника відношення прогнозної величини СДГД в 
областях України до СДГД в Україні в цілому було нижче за одиницю. Однак, на відміну від ретроспективи, 
відмічено тенденцію до зростання значень цих квінтильних груп і відповідно зниження значень п’ятої 
квінтильної групи. 

Зокрема, значення показника відношення прогнозної величини СДГД в областях України до СДГД 
в Україні в цілому зросло у 2015 р. в порівнянні з 2000 р.: в першій квінтильній групі – на 5,11 п.п.; в другій 
квінтильній групі – на 2,86 п.п.; в третій квінтильній групі – на 0,86 п.п.; в четвертій квінтильній групі – на 
0,60 п.п.; і знизилось в п’ятій квінтильній групі на 9,43 п.п. 
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Рис. 2. Ретроспективна і прогнозна динаміка співвідношення між СДГД населення регіонів України і СДГД України в цілому * 
* розраховано на основі [11] 

 
Отже, в прогнозному періоді спостерігається певне незначне вирівнювання даного співвідношення, 

яке відбулося за рахунок перерозподілу середньодушових грошових доходів населення між регіонами. 
Такий перерозподіл доходів населення між областями вплинув і на значення коефіцієнта фондів 

(рис. 3). 
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Рис 3. Ретроспективна і прогнозна динаміка коефіцієнту фондів (КФ), разів * 

* розраховано на основі [11] 
 
Як видно з рис. 3, протягом прогнозного періоду відбувається поступове зниження даного 

показника, причому у порівнянні з його максимальною оцінкою у 2008 р. (4,64 разу) станом на 2015 р. 
значення КФ знижується на 59,04 п.п., що свідчить про поступовий перерозподіл грошових доходів 
населення у бік регіонів з нижчим середньодушовим грошовим доходом, а, отже, зниження просторової 
диференціації. 
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Висновки. Таким чином, розроблена модель дифузії середньодушових грошових доходів населення 
з урахуванням процесів соціального порівняння та стохастичних процесів розвитку просторової структури 
формування середньодушових грошових доходів населення. На її основі проведено аналіз відмінностей 
розподілу доходів населення в регіонах України. 
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ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 
Проаналізовано  перспективи  розвитку  сільського  зеленого  туризму  в  Україні  та  проведено  системний 

аналіз його сучасного стану, визначено основні напрями, цілі й механізми його розвитку. Розглянуто перспективну 
роль сільського зеленого туризму у розвитку сільських територій. 
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PROSPECTS OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE AND ITS ROLE  
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Investigated the theoretical, methodological and practical aspects of rural green tourism in Ukraine, a systematic analysis of its 

current state, the main directions, objectives and mechanisms for further development. Attention is paid to the analysis of the legislation of 
Ukraine  concerning  rural  tourism.  The  prospects  of  rural  tourism  in  socioeconomic  development  of  rural  areas,  improving  rural 
employment,  incomes  and  living  standards,  the  increase  in  the  cultivation  of  agricultural  products  in  private  plots,  improving  the 
improvement of the villages and private estates, the revival and preservation of local traditions, protect the environment. 
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Постановка задачі. Сьогодні найбільш динамічно зростаючим сектором світового туристичного 

господарства є сільський зелений туризм (СЗТ). У світі щороку подорожують близько 700 млн туристів, від 
12 до 30 % з них, за різними даними, віддають перевагу саме сільському туризму. Ці цифри характеризують 
лише міжнародний туризм, а кількість внутрішніх сільських туристів у різних країнах значно вище. Так, у 
США і країнах Західної Європи сільський туризм в останні двадцять років став самостійною 
високоприбутковою галуззю туристичної індустрії. За оцінками ВТО, сільський туризм входить у п’ятірку 
основних стратегічних напрямків розвитку туризму в світі до 2020 року [1– 3, 23]. 

Особливістю СЗТ є те, що він включає до себе широкий спектр різних видів туризму, заснованих на 
використанні природних, історичних та інших особливостей ресурсів сільської місцевості, і саме тому 
справляє значний вплив на її розвиток. Не випадково Європейський Союз вбачає в сільському туризмі 
основний важіль економічного підйому своїх сільських територій. Так, за підрахунками ЄБРР, облаштування 
вихідця із села в місті обходиться в 20 разів дорожче, ніж створення умов для його життя й роботи на селі. 
Також підраховано, що дохід від одного ліжко-місця має еквівалент доходу, який за рік приносить фермеру 
одна корова. В більшості країн Європи заняття сільським туризмом заохочується на державному рівні, частка 
екоподорожей складає більше 20 % від усіх туристичних послуг, а темпи щорічного приросту досягають 30 %. 
Більше того, цей процес всіляко підтримується засобами Спільної аграрної політики ЄС: у сільській місцевості 
налічується понад 2 млн ліжко-місць для сільського туризму [4– 7]. 

Для України з її величезними нереалізованими можливостями для розвитку СЗТ тема дослідження є 
актуальною, бо реалізовані ці можливості недостатньо. Значною мірою це пояснюється недосконалістю понятійного 
апарату: в Україні сформувалось поняття СЗТ як сфери сільської економіки, що має сільськогосподарський 
характер та опирається на наявні ресурси сільських домогосподарств: їх людський, фізичний і природний капітал 
[17]. Отже, сільський туризм – апробоване явище у багатьох країнах світу – робить лише перші кроки в економічній 
системі нашої держави і є новим поняттям, хоча відпочинок на селі використовувався відомими українськими 
письменниками, художниками, артистами і політиками з давніх часів [8, 6]. 

Специфіка сільського туризму як виду економічної діяльності полягає не тільки у задоволенні 
потреб споживачів у відпочинку, а й у здійсненні вагомого впливу на інші сектори сільської економіки через 
диверсифіковані зв’язки (він виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень 
до бюджету та активізує розвиток багатьох галузей місцевої економіки – транспорт, торгівлю, зв’язок, 
будівництво, сільське господарство тощо). За цих умов соціально-економічне значення розвитку зеленого 
туризму в Україні зростає: він забезпечує розвиток сільських територій, підвищує рівень зайнятості 
сільського населення, сприяє відродженню та збереженню місцевих традицій, привертає увагу суспільства 
до захисту навколишнього середовища. Розвиток сільського відпочинку має реальну перспективу і сприяє 
поліпшенню соціально-економічної ситуації в сільській місцевості. Тому розвиток СЗТ повинен стати одним 
з пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі України. 

З огляду на це актуальності набуває вивчення теоретичних і практичних аспектів сільського 
туризму як форми підприємництва на місцевому, регіональному та державному рівнях в контексті 
посилення економічної компоненти його впливу на стан сільських територій [9 ]. 

Дослідженням проблем сільського туризму в Україні займаються В. Васильєв, Ю. Зінько, Н. Кудла, 
Н. Липчук, О. Орленко, Х. Роглєв, М. Рутинський та ін. Окремі напрями розвитку туризму досліджують О. 



  Економічні науки  ISSN 23075740
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222)  237

Бейдик, В. Безносюк, В. Євдокименко, В. Кифяк, Н. Коніщева, М. Крачило, О. Любіцева, І. Смаль, Д. 
Стеченко, Т. Ткаченко, В. Федорченко, Л. Шульгіна. В той же час недостатньо уваги приділяється аналізу 
впливу туризму на розвиток сільських територій, дослідженню соціально-економічних змін, які 
відбуваються в сільській місцевості під впливом розвитку туристичної галузі. 

Мета статті – провести системний аналіз сучасного стану сільського зеленого туризму в Україні, 
визначити основні напрями й механізми його розвитку, проаналізувати перспективну роль СЗТ у розвитку 
сільських територій. 

Виклад основного матеріалу. В соціально-економічному житті України сільські території 
займають особливе місце. На них проживає третина населення нашої держави та припадає 90 % її площі. 
Розвиток сільських територій є одним з основних пріоритетів державної політики України, спрямованої на 
підвищення стандартів життя сільського населення, зростання ефективності функціонування АПК, 
покращення стану довкілля та поліпшення якості людського капіталу. В Україні основними проблемами в 
сільській місцевості є високий рівень безробіття, посилення міграції сільського населення, скорочення 
мережі закладів соціально-культурного призначення, зношеність та застарілість їх матеріально-технічної 
бази, нестача ресурсів для збереження й відтворення виробничого потенціалу села. Ці та інші проблеми 
зберегли свою актуальність до цього часу, а їхній негативний вплив на розвиток сільських територій 
обмежує можливості формування та використання соціально-економічного потенціалу села, приводить до 
виникнення проблем у сільськогосподарському виробництві та супроводжується руйнацією традиційного 
укладу сільського життя [10]. 

Досвід провідних країн світу свідчить про те, що розв’язання проблем сільських територій лежить у 
площині розширення позааграрних напрямів діяльності, серед яких важлива роль відводиться СЗТ, суттєвою 
рисою якого є перенесення попиту на різноманітні продукти й послуги з регіонів і міст з високими доходами 
до населених пунктів із низькими доходами населення. Сільський зелений туризм сприяє зайнятості 
населення, зростанню його доходів, а також – надходжень у місцеві бюджети. У таких країнах, як Франція, 
Великобританія, Голландія, Ірландія, Німеччина, Іспанія та ряді інших, він заохочується державою і 
розглядається як невід’ємна частина зростання добробуту сільських жителів, а також дозволяє знайти засоби 
і способи збереження природи [11]. 

Світові тенденції розвитку зеленого туризму, або агротуризму, свідчать про те, що з його розвитком 
пов’язується вирішення багатьох соціально-економічних проблем на селі. Тобто, сільський туризм 
розглядається європейськими країнами як найефективніший спосіб соціального розвитку сільських 
депресивних регіонів. Він, зокрема, забезпечує: 

- підвищення доходів та рівня життя сільських жителів при відносно невеликих фінансових 
витратах; 

- розширення сфери та підвищення рівня зайнятості сільського населення; 
- розширення можливостей реалізації на місці продукції особистого підсобного господарства 

(екологічно чистих продуктів харчування, товарів народних промислів) та додатковий заробіток сільських 
жителів; 

- розширення асортименту вирощування сільськогосподарської продукції в особистому 
підсобному господарстві, урізноманітнення спеціалізації фермерських та особистих селянських господарств; 

- поліпшення благоустрою сіл та власних садиб, розвиток інженерної та транспортної 
інфраструктури та сільських територій; 

- стимулювання розвитку сфери послуг на селі (надання послуг з прийому на проживання 
туристів, облаштування туристичних маршрутів та надання екскурсійних послуг, транспортного 
обслуговування туристів; єгерської діяльності – полювання, аматорського та спортивного рибальства; 
надання послуг з прокату туристичного спорядження тощо) та розвиток соціальної інфраструктури; 

- доступність сільського зеленого туризму для міського населення через помірні ціни; 
- підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення; 
- стимулювання охорони та збереження місцевих пам’яток, місцевих звичаїв, фольклору, 

народної промисловості [1, 3, 6]. 
Це починають розуміти і в Україні, де СЗТ все ще залишається новим видом туристичної діяльності, 

але, в той же час, має велику перспективу. З одного боку, це ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити на 
природі, в затишному мальовничому куточку та зануритися в атмосферу українського села (український ринок 
потенційно здатний прийняти й розмістити на селі близько 150 тис. «зелених» туристів). З іншого боку, 
зелений туризм можна розглядати як засіб відродження українського села. На жаль, протягом 24 років в 
Україні спостерігається тенденція зникнення сіл, їх вимирання. Відродження й подальший економічний та 
соціальний розвиток сільських громад України нині справедливо пов’язують з індустрією туризму, зокрема – 
сільського зеленого. Наукові дослідження та світовий досвід свідчать про те, що сільський туризм здатний 
забезпечити економічну та демографічну стабільність у сільських місцевостях та вирішити їх соціально-
економічні проблеми. 

Як зазначає М. Рутинський, сільський зелений туризм на початку ХХI ст. – один із найперспективніших 
видів відпочинку у Карпатському, Поліському, Подільському, Наддніпрянському регіонах. Для сільських 
мешканців України цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької 
діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин. Крім цього, 



  Economic sciences  ISSN 23075740
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, part 1, 2015 (222) 238

діяльність сільських громад з організації агрорекреаційного сервісу стимулює облаштування сільських осель та 
благоустрій сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється на 
вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій [12, с.6– 8]. 

Доцільність розвитку сільського туризму в Україні визначається такими обставинами: 1) значними 
природно-рекреаційними ресурсами сільської місцевості; 2) зростанням популярності альтернативних видів 
туризму на екологічно сприятливих територіях; 3) значним житловим фондом на селі; 4) відносною 
дешевизною сільського зеленого туризму; 5) необхідністю підвищення рівня доходів та зайнятості 
сільського населення; 6) потребою у подоланні соціального песимізму та байдужості на селі; 7) 
необхідністю розширення податкової бази місцевих громад; 8) потребою в модернізації інженерної та 
транспортної інфраструктури сільських територій. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на 
вирішення соціально-економічних проблем села має комплексний, системний характер, оскільки забезпечує 
економічну та демографічну стабільність у сільських місцевостях, сприяє розширенню зайнятості сільського 
населення, стимулює благоустрій сільських поселень тощо [13]. 

Окрім цього, оскільки сільський туризм – діяльність сільського населення, пов’язана із сільським 
середовищем, сільським будинком і заняттям сільським господарством, – цей вид туризму (на відміну від 
масового туризму) не справляє шкідливого впливу на навколишнє середовище: як на природне, так і на 
культурне довкілля. СЗТ використовує вже існуючий житловий фонд і не потребує значних інвестиційних 
витрат, і тому його розвиток є вигідним для регіонів. 

Українське село має багаті рекреаційні ресурси, які належним чином досі ще не використовувалися. 
Найціннішим туристичним ресурсом села є мальовнича українська природа; зелений туризм у різних регіонах 
України дозволяє використовувати різні фактори її лікувального впливу: ландшафтотерапевтичний, 
кліматотерапевтичний, бальнеологічний тощо. Крім цього, українське село має багатий пізнавальний 
потенціал, пов’язаний з історико-етнографічною спадщиною, сільською культурою та побутом, маловідомими 
для міського жителя видами професійно-трудової діяльності та народними промислами [12, 14]. 

Аналізуючи історію розвитку СЗТ дослідники виділяють наступні етапи: 
- формування (кінець XIX – середина XX ст.), тобто відпочинок городян в приватних сільських 

садибах, в основному у знайомих. Це явище неорганізоване та ще не розглядалося як туризм; 
- становлення приватних форм (60– 90-і рр. XX ст.), тобто відпочинок в орендованих туристами 

кімнатах на гірських курортах або в Криму через відсутність вільних місць у пансіонатах та санаторіях. У 
більшості випадків така діяльність відбувалася стихійно та нелегально; 

- сталий розвиток, який розпочався у 90-х рр. XX ст. Він характеризується створенням 
нормативно-правових, економічних та екологічних передумов для сталого розвитку в туристичних та не 
туристичних регіонах. 

Історія сільського зеленого туризму як окремого напряму туристичної галузі в Україні визначається 
майже двома десятиліттями. У квітні 1996 р. у Києві відбулася установча конференція, на якій було 
засновано Спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Можна вважати, що з цього 
часу в нашій країні почав розвиватися СЗТ [16, 14]. 

У подальшому вивчення досвіду інших країн, реалізація проектів на центральному та регіональному 
рівнях за підтримки міжнародних благодійних фондів сприяли підвищенню ролі місцевих громад та 
осередків сільського туризму, збільшенню кількості фахівців та тренерів, активізації партнерства 
громадських організацій та органів виконавчої влади, зростанню попиту на відпочинок у селі та залучення 
сільського населення до цієї сфери діяльності. 

Перший законопроект з питання СЗТ було подано на розгляд Верховної Ради України у 2000 р. 
Проект Закону України «Про сільський зелений туризм» був розроблений за ініціативою Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні та розглянутий і прийнятий за основу у 2004 р., але досі не 
затверджений Верховною Радою України. Законопроект дозволив вперше в Україні розробити систему 
визначення класу житла в системі СЗТ, адаптовану до європейських вимог [15, 16]. Проект Закону України 
«Про сільський зелений туризм» визначає основні поняття зеленого туризму. Так, сільській зелений туризм 
– це відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості 
(селі) та отримання ними послуг сільського зеленого туризму; послуги сільського зеленого туризму – 
діяльність членів особистого селянського, особистого підсобного або фермерського господарства з надання 
послуг бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що 
спрямовані на задоволення потреб туристів. Як окремий вид туризму, розвиток якого є пріоритетним 
напрямом державної політики, СЗТ виділяється в ст. 4 та ст. 6 Закону України «Про туризм», № 324 від 
15.09.1995 р. Право особистих селянських господарств займатися сільським зеленим туризмом зазначено в 
ст. 1 Закону України «Про особисте селянське господарство», № 742 від 15.05.2003 р. 

У зв’язку з тим, що Закон «Про сільський зелений туризм» досі не прийнято, сьогодні немає 
єдиного визначення категорії сільського зеленого туризму, що формує різні підходи до розв’язання проблем 
туристичної діяльності в цьому напрямі. Окрім цього, немає й окремого законодавчого акту, присвяченого 
сільському туризму. Разом з тим, ряд нормативно-правових актів містять норми, які присвячені розвитку 
сільського туризму та сільського зеленого туризму в Україні1. 
                                                           
1 Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР (ст.4 та ст.6); Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про туризм»» від 18.11.2003 р. №1282-IV; Закон України «Про особисте селянське господарство» від 
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До Верховної Ради внесено на розгляд проекти Законів України: «Про сільський аграрний туризм» 
(2010 р.) – врегульовує на законодавчому рівні питання, пов’язані з агротуристичною діяльністю особистих 
селянських та фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в сфері 
сільського аграрного туризму; «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність» (2012 р.) – стимулює і 
заохочує особисті селянські господарства до агротуристичної діяльності та розвитку підприємницької 
ініціативи; «Про внесення змін до Закону «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського 
зеленого туризму» (2013 р.) – визначає особливості сільського зеленого туризму як засобу реалізації 
державної політики зайнятості, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю; «Про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо оподаткування наданих послуг у сфері зеленого туризму» (2013 р.) – регулює 
оподаткування доходів від наданих послуг у сфері зеленого туризму [15, 22]. 

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом на 2014– 2017 роки (2014 р.), який передбачає подальший розвиток 
сільського зеленого туризму. 

Для подальшого планування розвитку сільського зеленого туризму в Україні важливо визначити 
фактори, які на нього впливають (табл. 1). 

Зазначимо, що розвиток українського сільського туризму в організаційному плані відрізняється від 
європейського. На відміну від практики європейських країн в Україні розвиток цієї сфери почав 
здійснюватись «згори» за ініціативи всеукраїнської Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму 
та її регіональних відділень і осередків, через які йшла методична та організаційна підтримка сільського 
туризму в регіонах країни. В той же час Україна вже розпочала свій шлях до світових стандартів сільського 
туризму. Так, Державна Програма розвитку туризму на 2002– 2010 рр. визначила перспективу стрімкого 
підвищення ролі туристичної галузі в економіці й соціальній сфері України та надала пріоритетного 
значення в’їзному і внутрішньому туризму як важливим чинникам підвищення якості життя населення. 
Пунктом 55 цієї Програми передбачена розробка окремої Програми розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні. На жаль, це завдання ще не реалізовано. 

Але це не заважає розвивати СЗТ на місцевому рівні: з кожним роком все більше місцевих органів 
виконавчої влади та самоврядування, громадських організацій сприяють розвитку сільського туризму 
шляхом затвердження заходів та спеціальних програм. Сьогодні сільський господар, власник особистого 
селянського або фермерського господарства вкладає кошти, уміння та знання у створення агротуристичного 
продукту та забезпечує відповідні умови туристам. 

Світовий досвід свідчить, що передумовами швидкого розвитку сільського туризму виступають [6, 14]: 
- приватне житло (в селах України нараховується 6,3 млн житлових будинків, майже 10 % з яких 

потенційно можуть використовуватися для прийому туристів); 
- незайняте або частково зайняте працездатне населення (лише близько 10 % якого сьогодні 

працюють у агровиробничій сфері за трудовими угодами); 
- готова до реалізації сільгосппродукція, 2/3 якої виробляється у приватних особистих селянських 

господарствах. 
За сучасних умов зелений туризм розвивається переважно в районах, що мають дві головні 

передумови: незайняте населення та приватний житловий сектор. Найбільш перспективними вважаються 
Карпатський регіон і Крим [18, с.123]. 

Важливим питанням подальшого розвитку сільського зеленого туризму фахівці вважають 
категоризацію зелених садиб. На 1 січня 2012 р. категоризацію пройшли 84 садиби з 16 областей України, в 
тому числі отримали сертифікат базового (найнижчого) рівня – 46 садиб, першого – 10 садиб, другого – 17 
садиб, третього (найвищого) – 11. 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що стан матеріальної бази об’єктів відпочинку 
в зеленому туризмі потребує розвитку та державної підтримки. На нашу думку, основними напрямами такої 
підтримки повинні бути: підготовка та навчання власників садиб; залучення їх до участі у конференціях та 
форумах; залучення інвесторів. Одним із пріоритетних напрямів, що сприятиме збільшенню попиту на 
послуги зеленого туризму, є розроблення єдиних стандартів якості туристичного продукту [18, с.123– 125]. 

 

                                                                                                                                                                                           
15.05.2003 р.; Закон України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 р. № 5067-VІ (п.7 ст.16); Закон України «Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 р.; Указ Президента України «Про Основні напрями розвитку 
туризму в Україні до 2010 р.» від 10.08.1999 р. № 973 (Розділ 3); Указ Президента України «Про Основні засади 
розвитку соціальної сфери села» від 20.12.2000 р. № 1356; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» від 29.04.2002 р.; Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 15.03.2006 р. № 297 (пп.3 та 
7); Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села 
на період до 2015 року» від 19.09. 2007 р. № 1158 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1390); розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 рр.» від 3.07.2006 р. № 373-р; наказ 
Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Плану заходів Мінагрополітики України 
щодо розвитку сільського зеленого туризму на період до 2015 року» від 18.01.2013 р. № 24. 
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Таблиця 1 
Фактори сприяння та гальмування розвитку сільського зеленого туризму 

Фактори сприяння Фактори гальмування 
- зростаючий попит 
мешканців українських міст 
та іноземців на відпочинок 
у сільській місцевості; 

- унікальна історико-
етнографічна спадщина 
українських сіл; 

- багаті рекреаційні ресурси; 
- екологічна чистота 
сільської місцевості; 

- відносно вільний сільський 
житловий фонд для 
прийому туристів, 

- наявність вільних трудових 
ресурсів для 
обслуговування туристів; 

- традиційна гостинність 
господарів та доступна ціна 
за відпочинок; 

- можливість надання 
комплексу додаткових 
послуг з екскурсій, 
риболовлі, збирання ягід і 
грибів, катання на конях 
тощо. 

- політико-економічна нестабільність у державі; 
- відсутність належного правового забезпечення розвитку сільського 
зеленого туризму; 

- відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого 
використання природного та історико-культурного потенціалу для 
потреб туризму; 

- низький рівень інфраструктури та комунікацій; 
- недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційного 
забезпечення; 

- відсутність цілісної системи державного управління туризмом у 
окремих районах; 

- відсутність і підпорядкованість закладів розміщення туристів, 
санаторно– курортних та рекреаційних закладів, які надають 
туристичні послуги, різним міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади; 

- недосконалість нормативно-правової бази; 
- недосконалість методичної, організаційної, інформаційної та 
матеріальної підтримки суб’єктів підприємництва туристичної галузі з 
боку держави; 

- повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної 
бази зеленого туризму; 

- відсутність відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності в 
сільській місцевості; 

- невідповідність переважної більшості туристичних закладів 
міжнародним стандартам; 

- незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної 
інфраструктури; 

- недосконалість туристичної інфраструктури, неефективність 
використання рекреаційних ресурсів; 

- відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань 
розвитку перспектив зеленого видів туризму; 

- недосконалість статистики з питань зеленого туризму; 
- недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими 
спеціалістами; 

- недостатність державної підтримки та комплексного підходу до 
рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому 
та міжнародному ринку туристичних послуг. 

Джерело: складено за [8, 17]. 
 
За даними «Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», на 2013/2014 рр. 

близько 600 господарств у різних регіонах України загальною місткістю понад 6 тис. місць щорічно 
приймають не менше 800 тис. туристів. Для порівняння: у Польщі господарств, задіяних в агротуризмі, 
налічується близько 12 тис., в Англії, Франції та Німеччині цей показник коливається в районі 20 тисяч. 
Сьогодні в Західній Європі налічується приблизно стільки ж ліжко-місць для відпочиваючих у сільській 
місцевості у хазяйських домівках, скільки й у готелях [19, с.8]. 

Якщо розглядати Україну з точки зору привабливості регіонів зеленого туризму, можна виділити 
чотири зони привабливості [18]. 

До першої зони (володіє найвищою туристичною привабливістю) відноситься Крим і м. 
Севастополь. Дана зона забезпечує більше 50 % доходу в туристській сфері України головним чином за 
рахунок зовнішнього туризму, прийому туристів з Росії, Білорусії, Польщі1. 

Друга зона – Прикарпаття і Закарпаття – забезпечує більше 30 % доходу від туризму; структура 
доходів даної зони також у більшій частині забезпечується за рахунок зовнішнього туризму (прикордонні 
райони Закарпатської області). 

Третя зона – південні регіони України, що володіють виходом до Чорного або Азовського морів, де 
структура доходів більшою частиною представлена внутрішнім туризмом, головним чином завдяки тому, 
що відпочинок тут дешевше ніж у двох попередніх зонах. 

Інші регіони України розташувалися в четвертій зоні, їх привабливість незначна, але кожен з 
регіонів має на своїй території рекреаційний та оздоровчий комплекс і порівнювати їх у своєму розвитку не 
можна, оскільки їх туристичні потенціали і фактори, що визначають рівень конкурентоспроможності 
                                                           
1 На жаль, останні політичні події не дозволяють планувати розвиток туризму на цій територіїї. 
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туристичного регіону, різні. Отже, необхідний більш детальний і комплексний аналіз як регіону в цілому, 
так і кожного туристичного об’єкту зокрема. 

Незважаючи на певні успіхи, необхідно визнати недостатній (порівняно з можливостями) розвиток 
сільського зеленого туризму в Україні. Не сприяють розвитку СЗТ тривала дискусія стосовно визначення 
термінів «сільський зелений», «сільський аграрний» чи «сільський туризм» та форм діяльності сільського 
населення, від чого залежать питання легалізації, оподаткування, сертифікації тощо. Відсутність правового 
визначення та закріплених законодавчо державних преференцій вже багато років гальмують сталий 
розвиток цієї сфери [14 ]. 

Окрім цього, розвиток сільського туризму в сучасних соціально-економічних умовах України 
стримується через ряд причин, до яких відносяться: недосконалість регіонального законодавства; 
роз’єднаність зусиль з розвитку внутрішнього і в’їзного туризму, відсутність інтересу до впровадження 
механізмів економічної кооперації та управління; поганий стан українських доріг; незадовільне 
використання муніципальними органами своєї управлінської функції, яка визначає політику муніципальних 
утворень у сфері туризму, а також ролі координатора та організатора туристичного розвитку сільських 
територій; непродуманість системи фінансового забезпечення розвитку сільського туризму (системи 
пільгового кредитування, субсидування і податкових пільг). Складною проблемою розвитку сільського 
туризму є недостатній рівень розвитку комунікацій та соціально-технічної інфраструктури у багатьох 
центрах сільського туризму: незадовільний стан локальних доріг, відсутність централізованого тепло- та 
водопостачання, соціально-побутових об’єктів у сільській місцевості тощо. Найбільшими перешкодами на 
шляху розвитку туризму в сільській місцевості традиційно вважається транспортно-дорожня недоступність 
осередків відпочинку та їх рекреаційна необлаштованість (невідповідність запитам сучасного туриста): 
відносно низькі стандарти житла селян, його недостатня технічна забезпеченість, необлаштованість 
інфраструктури сіл та досить обмежений вибір дозвілля й можливостей активного відпочинку. 

 
Таблиця 2 

Основні заходи щодо розвитку сільського зеленого туризму 
№ 
з/п 

Основні заходи щодо розвитку СЗТ 

1. Організація вивчення туристичних ресурсів регіонів з метою розроблення методичних 
рекомендацій щодо розвитку сільського зеленого туризму. 

2. Популяризація сільського зеленого туризму через засоби масової інформації та мережу Інтернет. 
3. Участь у розробці та запровадженні спеціальних регіональних програм з підтримки розвитку 

сільського зеленого туризму. 
4. Підготовка фахівців для роботи у сфері сільського зеленого туризму.  
5. Організація та проведення освітніх заходів для осіб, які бажають займатися сільським зеленим 

туризмом. 
6. Проведення консультаційних послуг в регіонах для осіб, які бажають займатися сільським зеленим 

туризмом, з питань організації та діяльності сільського зеленого туризму.  
7. Надання організаційно-методичної допомоги головам сільських рад, суб’єктам сільського зеленого 

туризму щодо організації діяльності у цій сфері. 
8. Сприяння власникам особистих селянських господарств, які займаються наданням послуг у сфері 

сільського зеленого туризму, участі у міжнародних та обласних виставках-ярмарках з сільського 
зеленого туризму. 

9. Сприяння у створенні переліку особистих селянських господарств, які займаються туристичною 
діяльністю у сфері сільського зеленого туризму, для визначення 100 кращих садиб. 

10. Участь у проведенні презентації продукту сільського зеленого туризму в регіонах серед населення 
сільської місцевості з метою залучення його до діяльності у цій сфері. 

11. Залучення фермерських та особистих селянських господарств до надання послуг у сфері 
сільського зеленого туризму. 

12. Проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, навчальних семінарів щодо організації та 
провадження сільського зеленого туризму в регіонах. 

13. Вивчення практики організації та визначення моделей функціонування сільського зеленого 
туризму (форми партнерської взаємодії). 

14. Сприяння у проведенні соціологічних досліджень серед власників особистих селянських 
господарств, а також вивчення особливостей потенційних споживачів даного туристичного 
продукту. 

15. Розробка дорожньої карти щодо функціонування сільського зеленого туризму в Україні. 
Джерело: [21, 22]. 

 
Однією з першочергових проблем, що гальмують розвиток сільського туризму в Україні, є 

проблема якості послуг сільського туризму. У 2004 р. Спілкою запроваджена система екологічної якості 
садиб «Зелена садиба», у 2008 р. – система якості розміщення «Українська гостинна садиба». Враховуючи 
сучасний стан розвитку сільського туризму в Україні, дані системи якості потребують перегляду та 
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вдосконалення. Це стосується положення щодо функціонування нової програми «Сільська гостинність», що 
об’єднує обидві попередні системи якості, а також необхідності створення інституту інспекторів-
дорадників, наближених до власників садиб сільського туризму [20]. 

В 2014 р. з’явився новий фактор, який негативно вплинув на розвиток СЗТ в Україні, – це анексія 
Росією території АР Крим та військові дії в зоні антитерористичної операції (Донецька та Луганська обл.). 
Проведення військових дій на території АТО вимагає від держави значних ресурсів, які б могли були 
витрачені на розвиток СЗТ. 

В багатьох європейських країнах сільський туризм розглядають як малу галузь сільського 
господарства. В нашій країні відбуваються аналогічні процеси. Так, Міністерством аграрної політики та 
продовольства України в 2013 р. розроблено План заходів щодо розвитку сільського зеленого туризму на 
період до 2015 року, основні з яких наведено в табл. 2. 

Згідно з додатком до «Загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку українського 
села на період до 2015 р.», на фінансування заходів, пов’язаних із розвитком агротуризму та сільського 
зеленого туризму, упродовж 2007– 2015 рр. передбачається залучити 19,4 млн грн, з яких частка державного 
бюджету має становити 23,2 %, місцевих бюджетів –  10,3 % (табл. 3). Водночас, враховуючи гіркий досвід 
багатьох розроблених раніше програм, структуру джерел фінансування, а також сьогоднішні реалії, 
реалізація завдань цієї програми у частині розвитку сільського туризму виглядає сумнівною [13]. 

 
Таблиця 3 

Фінансування виконання заходів, передбачених загальнодержавною  
програмою соціально-економічного розвитку українського села на період до 2015 р. 

(млн грн.) 
Джерела фінансування 

Захід 
Термін 

виконання, 
років 

Потреба в 
коштах на 

фінансування 
програми 

державний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

Розділ 4. Розвиток сільських територій 
2007 2,0 0,4 0,2 1,4 
2008 2,1 0,6 0,3 1,2 
2009 2,1 0,5 0,2 1,4 
2010 2,2 0,5 0,3 1,4 

2011– 2015 11,0 2,5 1,0 7,5 

Сприяння 
розвитку 
агротуризму і 
сільського 
зеленого 
туризму 2007– 2015 19,4 4,5 2,0 12,9 

Джерело: [25, 13]. 
 
Відповідно до вимог Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», обласні державні 

адміністрації розробили стратегії їх соціально-економічного розвитку. Питання реформування сільських 
територій включаються в програми розвитку областей. 

Перспективним напрямом розвитку СЗТ, на нашу думку, виступає кластерний підхід. В сучасних 
умовах відбувається формування сільського туристського кластера (СТК). СТК – це група географічно 
сусідніх суб’єктів сільського туризму, підприємств, громадських організацій і пов’язаних з ними органів 
державного управління, які формують і обслуговують туристичні потоки. Об’єднання і взаємодія об’єктів 
сільського туризму дозволить більш широко і повно використовувати потенціал території, допоможе 
спільно працювати з представниками влади, спільними зусиллями пропонувати рекламу, формувати цінову 
політику, розробляти туристичні програми і маршрути, створювати конкурентоcпроможний туристичний 
продукт. Особливістю створення сільського туристського кластера є необхідність забезпечення 
технологічних зв’язків між гостьовими домами і секторами економіки, які приймають участь як у 
виробництві, так і в реалізації туристичного продукту. 

Вирішальним чинником розвитку зеленого туризму в Україні залишається цілеспрямована 
державна політика. Реалізація заходів з розвитку сільського зеленого туризму може бути надзвичайно 
ефективною навіть у період економічної кризи з її проблемами у банківській системі та у виробничому 
секторі в цілому. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 
1. Сільський зелений туризм сприяє забезпеченню економічної і демографічної стабільності в 

сільській місцевості і здатний вирішити накопичені соціально-економічні проблеми села. Основними 
перешкодами розвитку СЗТ в Україні виступають: відсутність державної політики, спрямованої на його 
підтримку; обмежений доступ до інформації про розвиток системи сільського зеленого туризму, досвід 
ефективно діючих садиб; відсутність єдиних вимог до класифікації об’єктів сільського зеленого туризму; 
недосконалість бази даних про реальних та потенціальних клієнтів СЗТ; недостатнє інформування клієнтів 
про пропозиції щодо СЗТ; відсутність державних інституцій для просування іноземного в’їзного туризму 
тощо. 

2. Для подальшого розвитку СЗТ в Україні необхідно прийняти Закон України «Про сільський 
зелений туризм»; розробити методичну і нормативно-правову бази для визначення організаційних умов 
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надання послуг з СЗТ в межах особистого селянського господарства; удосконалити систему управління на 
рівні району; залучити приватний сектор в сільській місцевості та забезпечити розвиток СЗТ; впровадити 
систему пільгового довгострокового кредитування сільського населення на розвиток СЗТ; покращити 
матеріально-технічну базу туризму та транспортного забезпечення; розробити методичні рекомендації щодо 
регіональної категоризації садиб сільського туризму; розробити єдині стандарти якості туристичного 
продукту; удосконалити інформаційну базу даних клієнтів та покращити інформування клієнтів щодо 
послуг відпочинку на селі; створити державну інституцію для просування за кордоном в’їзного туризму до 
України в цілому, у тому числі – сільського зеленого туризму; продовжити підготовку профільних фахівців, 
навчання і перекваліфікацію власників садиб, незайнятого сільського населення для роботи в секторі 
сільського зеленого туризму; запровадити навчальні програми «Сільський туризм» у рамках трудового 
навчання учнів сільських загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів. 

3. З метою підвищення ефективності СЗТ необхідно запровадити кластерну систему. Кластери СЗТ 
мають об’єднати в собі представників бізнесу, місцевої влади, ЗМІ, освіти, науки та громадських 
організацій. Важливо розробити форми партнерської взаємодії місцевих громад з органами влади та 
самоврядування, підприємницькими структурами, неурядовими та благодійними організаціями. 

4. Стан матеріальної бази об’єктів відпочинку в зеленому туризмі потребує розвитку, державної 
підтримки (особливо при удосконаленні комунальної та соціокультурної інфраструктури на селі) та 
залучення державних і приватних інвесторів. 
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УДК 330.131.7 
Л.М. РАДЗІХОВСЬКА 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНЮВАНЬ 
 
Проведено  аналіз  сучасних  математикостатистичних  методів    експертних  оцінювань,  обґрунтовано 

необхідність використання цих методів при проведенні експертиз. Наведено приклад застосування математико
статистичних методів шляхом використання рангової кореляції. Зроблено висновок про те, що незначні помилки 
отриманих  результатів  під  час  застосування  експертного  методу,  використання  методів  математичної  та 
комп’ютерної  обробки  даних,  наявність  строгих  статистичних,    математичних  доказів  оптимальності 
прийнятих  рішень  на  основі  методу  експертиз,  рангова  кореляція  роблять  метод  експертних  оцінок  одним  із 
головних в ході прогнозування розвитку підприємств та застосування у підприємницькій діяльності загалом.  

Ключові слова: математикостатистичні методи, експертні оцінювання, рангова кореляція. 
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APPLICATION OF MATHEMATICAL AND STATICAL METHODS IN EXPERT ASSESSMENTS 
 
 Modern mathematical and statistical methods of expert assessments have been analyzed; the need for using these methods during 

expert examinations has been substantiated. We have shown an example of applying mathematical and statistical methods by using rank 
correlation.  It  has  been  concluded  that minor  errors  of  obtained  results  in  the  application  of  expert method,  the  use  of methods  for 
mathematical and computer data processing, the presence of rigorous statistical, mathematical proofs of optimality of the decisions taken on 
the  basis  of  expert  examination,  rank  correlation make  the method  of  expert  assessments  one  of  the main  in  predicting  of  enterprise 
development and using in business in general.   

Key words: mathematical and statistical methods, expert assessment, rank correlation. 
 
Актуальність проблеми. У процесі економічної діяльності будь-яке підприємство намагається 

розв’язати проблеми подальшого розвитку. При цьому досить часто для здійснення прогнозування  не вистачає 
вихідних даних, інформаційний масив досить обмежений або зовсім відсутній. В окремих випадках статистичні 
дані неможливо отримати або для їх отримання потрібен значний час. Прийняття рішень в таких умовах, коли та 
чи інша дія породжує багато можливих наслідків, причому ймовірності таких наслідків невідомі, є досить 
ризикованим та викликає значні труднощі. Тому за недостатності чи взагалі відсутності інформації розв’язання 
проблеми та розробка прогнозу за участі експертів не тільки не виключається, а, навпаки, стає особливо 
актуальною і практично важливою. Таким чином, можна знизити  рівень невизначеності та підвищити 
ймовірність правильності прийняття рішень щодо подальшого розвитку підприємства. 

Аналіз попередніх досліджень. Велику увагу проблемі застосування експертних методів в 
економіці приділяли у своїх роботах В. Горбатенко, Т. Сааті,  А. Денисова, Є. Зайцева, О. Орлова та ін. 
Зокрема, Н. Приходько, О. Кузнецова, О. Дугельна вивчали питання використання методу експертних 
оцінок в аналізі прибутку підприємства. М. Шапочка, О. Макарюк розглядали питання застосування 
експертних оцінок при прийнятті рішень за умов невизначеності. 

Метою статті є аналіз сучасних математико-статистичних методів  експертних оцінюваннях та 
обґрунтування необхідності використання цих методів при проведенні експертиз. 

Виклад основного матеріалу. Метод експертних оцінок (метод експертиз) заснований на 
припущенні про те, що  на базі думок спеціалістів в певній галузі знань можна побудувати адекватну 
картину майбутнього розвитку з урахуванням всіх можливих зсувів та стрибків.  

У зв’язку з тим, що процес прийняття рішень щодо подальшої діяльності підприємства постійно 
ускладнюється (збільшується кількість факторів впливу на економічні процеси, зміст та важливість 
інформації), застосування статистичних методів є недостатнім, виникає необхідність поєднання 
математичних методів  з методом експертних оцінок. Масштаб розширення сфери застосування експертних 
методів свідчить про його невипадковий характер. Зазвичай, не зважаючи на об’єктивність статистичних 
методів, для комплексної оцінки економічного явища чи процесу потрібні професійні знання експертів.  В 
основі використання експертних методів лежать глибокі знання спеціалістів та вміння узагальнювати свій 
практичний досвід досліджень та розробок по певній проблемі, гіпотеза про наявність у експерта так званої 
«практичної мудрості», далекоглядності, що стосується певної області знань і практичної діяльності, вміння, 
що приходять в процесі певних видів діяльності, оцінити достовірно важливість і значення напрямів 
досліджень, терміни прояву тієї чи іншої події, важливість того чи іншого параметру, економічного процесу 
чи явища. Експертні методи, що ґрунтуються на оцінках залучених кваліфікованих фахівців, дозволяють 
дати досить точну та відтворювальну оцінку економічного явища [4]. 

Зауважимо, що «проведені експерименти свідчать, що при правильній методиці експертної оцінки 
помилка результатів  складає 5–10% і може бути зіставлена з помилками вимірювальних методів» [2, с. 215]. 

Сучасними науковцями (зокрема, Л. Донець) зроблено наступні висновки щодо особливостей 
застосування експертних оцінок: 

- експертна оцінка та експертний прогноз вимагають використання спеціальних методів; 
- експертний метод оцінки економічних явищ і процесів так чи інакше пов’язаний з 

усередненням думок фахівців; 
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- у переважній більшості випадків погляд експертів-аналітиків відрізняється від погляду 
практиків. Ця розбіжність формалізується через так званий коефіцієнт розбіжності. Ефект коефіцієнта 
розбіжностей особливо сильно проявляється в переломні моменти розвитку; 

- найсуттєвіша причина неточності експертних оцінок полягає у системному характері 
економічних процесів, що відбуваються [1].  

Таким чином, загальною особливістю методу експертних оцінок є використання людини як 
«вимірювального приладу» для одержання кількісних оцінок економічних процесів, що через неповноту і 
невірогідність наявної інформації не піддаються безпосередньому виміру. Однак, особливістю сучасного 
застосування методу експертних оцінок  є наявність науково розроблених строгих математичних доказів 
оптимальності прийнятих рішень за вказаним методом. Обґрунтуємо це.   

По-перше, говорячи про згаданий вище коефіцієнт розбіжності, задавши цьому коефіцієнту 
декілька практичних значень, можна одержати ряд можливих ймовірностей розробки точної оцінки. 

По-друге, при використанні методів експертних оцінок найчастіше проводиться статистична обробка 
результатів групової відповіді, розраховуються статистичні показники (зокрема, мода, медіана вибірки та ін.). 
Наприклад, при застосуванні відомого різновиду методу експертних оцінок – методу Делфі, застосовується 
інтервал довіри і перевіряється, чи оцінка туру потрапила в цей інтервал. В методі Делфі розраховується діапазон 
квантілів. Процедура припиняється, якщо діапазон квантілів зменшується в 1,6 разу порівняно з попереднім. 

Розроблено певні експертизи (процедури із застосуванням математичних формул з певними 
параметрами) для підвищення точності оцінювання за методом експертиз. 

Вже на перших етапах експертиз при характеристиці груп експертів застосовують кількісні оцінки, 
наприклад, для розрахунку рівня компетентності експерта знаходять математичним шляхом коефіцієнт 
компетентності. Також розроблено алгоритм обчислення коефіцієнта компетентності експертів у вигляді 
рекурентної процедури. 

Зауважимо, що сьогодні існують і означення експертних оцінок, в яких безпосередньо йдеться про 
необхідність застосування в них статистичних методів. Зокрема, в ризикології експертні методи оцінки 
ризиків – це встановлення логічного об’єктивно існуючого зв’язку між об’єктами ризику на основі думки 
незалежних експертів і наступною статистичною її обробкою [3]. 

По-третє, нині досить часто при використанні методу експертних оцінок застосовуються особливі 
прийоми опитування та математичної обробки отриманих результатів за допомогою комп’ютерів. 

Четверте: сьогодні розробляються все нові і нові модифікації методів експертних оцінок, які 
усувають їх найістотніші недоліки та використовують математичний апарат. Зокрема, прикладом розвитку і 
удосконалення методу Делфі (розробленим у США співробітниками науково-дослідної корпорації 
«РЕНДкорпорейшен» О. Хелмером та Т. Гордоном в 1964 р.) є розробка SEER 
(SystemforEvalutionandReview), що усуває ряд недоліків методу Делфі. 

П’яте: найпоширеніші методи експертних оцінок базуються на побудові функції корисності, формуванні 
твердження щодо виду цієї функції. В кінці відбувається математична перевірка висунутої гіпотези. 

Шосте: при виникненні потреби в кількісній оцінці незмірних факторів застосовують сучасні нові 
розроблені методи – методи рангової кореляції, що засновані на експертних оцінках. Застосування рангової 
кореляції, яка базується на статистичних методах, дозволяє розраховувати коефіцієнти рангової кореляції чи 
конкордації, на основі яких зробити висновок про узгодженість думок експертів.   Також рангова кореляція 
дозволяє за допомогою статистичних критеріїв (Пірсона, Стьюдента та ін.) зробити висновок про значущість 
самих коефіцієнтів та перевірити, чи можна довіряти набутим значенням та результатам. 

Наведемо приклад. Для практики важливе значення має вивчення думок багатьох експертів. Зазвичай, 
результати будуть тим точніше, чим більше експертів бере участь у дослідженні процесу. За допомогою 
системи балів (рангів)  експерти оцінюють силу дії кожного фактора на вибраний показник. Найбільший ранг 
привласнюється самому значущому, на думку експерта, фактору. Кожний експерт висловлює своє суб'єктивне 
судження про значущість чинників, в результаті обробки великого числа суб'єктивних думок проявляється  
об’єктивна  тенденція впливу  чинників. Метод  рангової  кореляції реалізується в три етапи. 

На  першому етапі визначають системи рангів, привласнюють ранги факторам і для кожного 
фактору  обчислюють суму рангів, потім фактори упорядковують по спаданню суми рангів. Для кожного 
фактору визначають середнє значення рангу (сума ділиться на кількість експертів), це  число характеризує 
колективну думку про значущість факторів. 

На другому етапі, вже маючи розподіл факторів за їх значущістю, перевіряють міру узгодженості  
думок експертів (чи досить вона висока). Для цієї мети  служать різні коефіцієнти рангової кореляції (парної 
або множинної). Якщо коефіцієнт кореляції  свідчить про високу міру узгодженості, то дослідження 
закінчене, робиться висновок про те, які фактори найсильніше впливають  на процес, приймаються 
організаційні рішення по посиленню позитивного впливу факторів і усуненню негативних дій. Якщо ж 
коефіцієнт рангової кореляції свідчить про низьку міру  узгодженості думок експертів, то слід знову 
вивчити фактори, збільшити число експертів. 

На третьому етапі встановлюють значущість самих коефіцієнтів рангової кореляції, тобто, 
перевіряють, чи можна довіряти набутим значенням і висновкам. Для цього використовують статистичні 
критерії, наприклад, критерій Пірсона. 

У разі багатьох експертів складається таблиця 1:  

Ранги експертів позначають ijx , де і – номер експерту; j– номер фактору. Фактори впорядковують 

за значеннями суми рангів, визначають також середнє значення для кожного фактору. 
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Таблиця 1 
Ранги оцінки факторів 

/Експерти Фактори  1 2 3 4 5 6 7 … n 

1          
2          
…          
m          

 
Оцінка узгодженості думок експертів проводиться за допомогою коефіцієнта конкордації: 
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2 3

12

( )m n n 
·

2

1 1

( 1)
,

2

n m

ij
j i

m n
x

 

  
 

 
   

де  m  – кількість експертів; n  – кількість факторів. 
Для перевірки значущості коефіцієнту конкордації обчислюють значення критичної точки за 

формулою: 
2
ф =m·(n-1) W . 

За рівнем значущості α і числом ступенів вільності q=n-1 в таблицях Пірсона знаходять критичне 

значення 2
кр . 

Якщо 2
ф > 2

кр , то коефіцієнту конкордації можна довіряти і отримані на його основі висновки 

достовірні. 
Коефіцієнт конкордації може приймати значення від 0 до 1. Якщо 1,   W то  думки експертів 

співпадають, якщо 0W  , то думки неузгоджені. Для коефіцієнту конкордації можна використовувати  
границі для оцінки, що представлені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Шкала для коефіцієнтів рангової кореляції (конкордації) 
Величина коефіцієнту Градація рівня узгодженості 

(0;0,2) думки практично не узгоджені 
(0,2;0,4) слабка узгодженість думок 
(0,4;0,6) помітна узгодженість думок 
(0,6;0,8) хороша узгодженість думок 
(0,8;0,9) сильна узгодженість думок 
(0,9;1) дуже висока узгодженість, думки практично співпадають 

 
Висновки. Нині роль експертних методів постійно підвищується, оскільки економічні ситуації 

досить часто змінюються, причому кардинально. Незначні помилки отриманих результатів при застосуванні 
експертного методу, використання методів математичної та комп’ютерної обробки даних, наявність строгих 
статистичних,  математичних доказів оптимальності прийнятих рішень на основі методу експертиз, рангова 
кореляція роблять метод експертних оцінок одним із головних при прогнозуванні розвитку підприємств та 
застосуванні у підприємницькій діяльності загалом. 
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УДК 330.46 
А.А. РОСКЛАДКА 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ  

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Об’єктом  дослідження  є  трансформаційні  процеси  в  економіці.  У  статті  розглянуто  підхід  до 

дослідження  одновимірних  і  багатовимірних  динамічних  систем  управління  за  допомогою  диференціальних 
рівнянь.  Наводяться  приклади  моделювання  економічних  систем.  Уміння  досліджувати  економічні  системи  в 
період  перехідної  економіки  особливо  актуальне  для  економіки  пострадянських  незалежних  держав,  які  зараз 
перебувають у трансформаційному стані. 

Ключові  слова: математична модель,  диференціальні  рівняння, трансформаційна  економіка,  динамічна 
система управління. 
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MATHEMATICAL MODELLING OF DYNAMIC CONTROL SYSTEMS IN THE TRANSFORMATION 
ECONOMICS 

 
Abstract  –  A  research  object  is  transformation  processes  in  an  economics.  In  the  paper  the  approach  to  the  study  of  one

dimensional  dynamical  systems management  by  differential  equations  is  presented.  The  examples  of modelling  economic  systems  are 
considered. Continuous processes in the economic control systems are described in the article by using ordinary differential equations under 
corresponding initial conditions. The output signal (result of control) is obtained by solving the Cauchy problem for an ordinary differential 
equation. Three  types  of  connections  of  two  units  of  transformation  processes  are  investigated:  consecutive,  parallel  and  feedback. The 
examples of statements of economic problems, which clearly demonstrate different types of connections transformation processes are given. 
The ability to research the economic system during the economic transition is especially important for postSoviet independent states, which 
are now in the transformational condition. This approach allows considering variability of transformational processes and their dynamism. 
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Вступ 
Економічні процеси трансформаційного періоду мають суттєві особливості [1]. Для перехідної 

економіки характерні мінливість, нестабільність, які носять «безповоротний» характер. Вони не просто 
тимчасово порушують стійкість системи, щоб потім вона повернулася в рівноважний стан, а й послаблюють 
її. У результаті система врешті решт поступається місцем іншій економічній системі. Ця нестійкість, 
нестабільність стану перехідної економіки обумовлює, з одного боку, особливий динамізм її розвитку і 
відповідний характер змін (незворотність, неповторність), а з іншого – зростання невизначеності результатів 
розвитку перехідної економіки, варіантів формування нової системи. 

Трансформаційні процеси відрізняються значною динамікою їх перебігу. Класичні індикативні 
економічні процеси перехідного періоду, такі як безробіття, інфляція, валютна паніка, проблеми з 
поставками сировини або збуту готової продукції розвиваються настільки стрімко, що класичні методи 
моделювання не здатні адекватно їх описати. 

Найбільш адекватним математичним апаратом опису перехідних процесів з урахуванням зазначеної 
специфіки є апарат диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння вдало описують хід швидко 
мінливих фізичних і біологічних процесів, хімічних реакцій тощо. Існує чимало прикладів використання 
теорії диференціальних рівнянь для опису економічних процесів [2–7]. До них можна віднести модель 
міжрегіональної міграції, моделі Еванса, Солоу, Леонтьєва та інші. Такі приклади підтверджують 
актуальність застосування апарату диференціальних рівнянь для моделювання складних динамічних 
процесів трансформаційної економіки. 

Метою статті є дослідження підходів до моделювання складних трансформаційних процесів в 
економічних системах засобами апарату диференціального числення.  

Постановка загальної задачі моделювання економічних процесів з використанням апарату 
диференціальних рівнянь 

Неперервні процеси, які протікають в системах управління, можуть бути описані звичайними 
диференціальними рівняннями з відповідними початковими умовами. Тоді, якщо відомий вхідний сигнал, то 
вихідний сигнал (результат управління) може бути отриманий шляхом розв’язання задачі Коші для 
звичайного диференціального рівняння [8]. 

Одновимірна лінійна нестаціонарна система управління описується диференціальним рівнянням: 

0 0
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де ( )g t  – вхідний сигнал;  

( )x t  – вихідний сигнал;  

t  – поточний час;  

0 0( ),..., ( ), ( ),..., ( )n ma t a t b t b t  – коефіцієнти лівої і правої частини рівняння (1);  

m  і n  – задані числа;  

0t  – момент подачі вхідного сигналу. 

Якщо коефіцієнти сталі, то система називається 
лінійною стаціонарною: 

0 0
( ) ( )

... ( ) ... ( ).
n m

n mn m
d x t d g t

a a x t b b g t
dt dt

      (3)

В операторній формі рівняння (1) має вид: 
( , ) ( ) ( , ) ( ),D p t x t M p t g t  (4)

де p  – оператор диференціювання;  

d
p

dt
 , ( , ), ( , )D p t M p t  – диференціальні 

оператори лівої і правої частини рівняння (1): 

1 0( , ) ( ) ... ( ) ( )n
nD p t a t p a t p a t    , (5)

1 0( , ) ( ) ... ( ) ( )m
mM p t b t p b t p b t    . (6)

Рівняння (3) в операторній формі має вид: 
( ) ( ) ( ) ( )D p x t M p g t , (7)

де 1 0( ) ...n
nD p a p a p a    ,  

1 0( ) ...m
mM p b p b p b    . 
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Рис. 1. Послідовне з’єднання двох ланок процесу 
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Рис. 2. Паралельне з’єднання двох ланок процесу 
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Рис. 3. З’єднання двох ланок процесу зі зворотним 

зв’язком 

Види з’єднань трансформаційних процесів в складних економічних системах 
Розглянемо три види з’єднань двох ланок трансформаційних процесів: послідовне (рис. 1), 

паралельне (рис. 2) і зі зворотним зв’язком (рис. 3). 
Розглянемо приклад послідовного виконання двох процесів. 
Під впливом фінансової кризи відбулася девальвація національної валюти. Для її укріплення були 

задіяні валютні та золотоносні резерви національного банку. Нехай динаміка процесу відновлення вартості 
національної валюти, який проводить національний банк, описується диференціальним рівнянням: 

1 1 1( , ) ( ) ( , ) ( )D p t x t M p t g t . (8)
Дії національного банку були визнані не достатніми і тому було вирішено направити на подолання 

фінансової кризи частина траншу Міжнародного валютного фонду. Зміна курсу національної валюти 
завдяки траншу Міжнародного валютного фонду описується диференціальним рівнянням: 

2 2 1( , ) ( ) ( , ) ( )D p t x t M p t x t . (9)
Завдання полягає в проведенні економіко-математичного моделювання двох послідовних процесів 

стабілізації національної валюти і пошуку загального рівняння виду (4) загального трансформаційного 
процесу. 

Розглянемо приклад виконання двох процесів зі зворотним зв’язком. 
Економічна криза призвела до загального спаду виробництва фірми і скорочення її співробітників. 

Виробничий процес зі старим складом співробітників описувався рівнянням: 

 1 1( , ) ( ) ( , )D p t x t M p t t . (10)

Зменшення кількості співробітників фірми збільшило навантаження на них і викликало зміни у 
виробничому процесі, який став описуватися рівнянням: 

2 1 2( , ) ( ) ( , ) ( )D p t x t M p t x t . (11)
Оскільки процеси постачання сировини (входи системи) і збуту продукції (виходи системи) 

залишилися за умовою завдання незмінними, то маємо той же виробничий процес, але зі зворотним 
зв’язком. Причому цей зв’язок, очевидно, є негативним, оскілки новий виробничий процес, найімовірніше, 
поступається за ефективністю старому. 

Висновки 
Економічні процеси трансформаційного періоду можуть бути адекватно описані за допомогою 

використання звичайних диференціальних рівнянь із відповідними початковими умовами. Моделі складних 
економічних процесів шляхом їх декомпозиції можна представити у вигляді сукупності елементарних ланок, 
з’єднаних послідовним, паралельним або зворотним зв’язком. Такий підхід дозволяє врахувати мінливість 
трансформаційних процесів та їх динамічність.   
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УДК 911.338(447) 
І.Є. ЖУРБА 

Хмельницький національний університет 

 
СТАН ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 
У статті визначено стан та ефективність використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області в 

умовах трансформації економіки.  Проаналізовано та визначено показники економічної продуктивності природно
туристичного потенціалу, рівні забезпеченості ними населення Хмельницької області. Автор обґрунтував сучасну 
структуру  природнотуристичного  потенціалу  області  та  здійснив  просторовий  аналіз  кількісних  та  якісних 
показників  у  розрахунку  на  одну  особу.  У  роботі  було  визначено  величину  інтегрального  природноресурсного 
потенціалу  Хмельницької  області  та  адміністративних  районів,  а  також  територіальну  структуру 
інтегрального  природноресурсного  потенціалу.  Автор  у  статті  проаналізував  стан  та  обґрунтував 
перспективи ефективного використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області. 

Ключові  слова:  рекреаційні  ресурси,  природнотуристичний  потенціал,  природокористування, 
інтегральні природні ресурси, територіальна структура, туристична індустрія. 
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USING STATUS OF RECREATIONAL RESOURCES OF KHMELNYTSKY REGION IN TERMS OF THE 
ECONOMIC TRANSFORMATION 

 
Abstract  –  In  the  article  was  considered  the  condition  and  efficiency  of  recreational  resources  Khmelnitsky  region  in  the 

economic transformation. It was taken the analysis and determined indicators of economic performance natural tourism potential and level 
of security of the population Khmelnitsky region. Author substantiated the modern structure of natural tourism potential of the area and 
made a spatial analysis of quantitative and qualitative  indicators of per capita. The paper defined the  integral value of natural resources 
Khmelnitsky region and administrative areas and territorial structure of integrated natural resources. The author of the article analyzed the 
situation and prospects justified the efficient use of recreational resources of Khmelnitsky region. 

Keywords:  recreational  resources,  natural  tourist  potential,  environmental  management,  integrated  natural  resources, 
territorial structure tourism industry. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Хмельницька область належить до тих регіонів України з найсприятливішими 
природними, екологічними умовами, значною кількістю історико-культурних об’єктів, які є базою для 
розвитку рекреаційного комплексу. До цього комплексу входять галузі, які займаються організацією 
відпочинку населення: туризм, санаторно-курортне господарство. Рекреаційні ресурси зокрема, а також  
природно-туристичний потенціал (ПТП) території, в цілому, вираховується як результат сумарної 
економічної оцінки потенціалу окремих видів природних багатств Хмельницької області. Компонентна 
структура інтегрального ПТП відображає внутрішньовидові і міжвидові співвідношення природних 
ресурсів, які склалися в регіоні як результат розвитку природного процесу і дії соціально-економічних 
факторів. 

Під час використання ресурсно-рекреаційного потенціалу території досягається певний 
рекреаційний та екологічний ефект. Під рекреаційним ефектом від використання ресурсно-рекреаційного 
потенціалу ми розуміємо отримані результати якісного впливу (лікувально-оздоровчий, спортивний, 
пізнавальний, розважальний ефекти) рекреаційних ресурсів на відпочиваючих, а також фактичні обсяги 
використання ресурсів. Екологічний ефект відображає ті зміни ресурсів, які пройшли внаслідок їх 
рекреаційного використання. Отже, ефективність використання ресурсно-рекреаційного потенціалу 
території буде визначатись співвідношенням фактично отримуваного рекреаційного ефекту та потенційно-
можливого, а також співвідношення змін, відмічених в ресурсах при їх експлуатації та граничнодопустимих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження за даною тематикою проводили ряд 
українських науковців-географів, зокрема Г. О. Бачинський, І. О. Горленко, Я. І. Жупанський, 
Ф. Д. Заставний, О. В. Заставецька, М. Г. Ігнатенко, І. П. Ковальчук, І. Ю. Левицький, П. О. Луцишина, 
О. М. Маринич, Л. Ц. Масловська, М. М. Паламарчук, В. М. Пащенко, М. Д. Пістун, С. П. Позняк, 
В. П. Руденко, Л. Г. Руденко, П. О. Сухий, Ю. Ю. Туниця, П. Г. Шищенко, О. І. Шаблій, Т. Є. Яснюк. 
Значний доробок серед зарубіжних мають учені: З. Зьоло, П. Еберхард. 

Невирішені частини проблеми. Водночас багато питань економіко-географічних досліджень 
природно-ресурсного потенціалу (ПРП), зокрема рекреаційно-туристичних ресурсів на рівні 
адміністративних районів та областей залишаються недостатньо розробленими. Зокрема, подальшої уваги 
географів та економістів вимагають питання вдосконалення механізму природокористування і 
природоохоронної діяльності на рівні регіону; проблема єдиного підходу до кількісної оцінки ПРП; 
недостатня вивченість компонентної структури інтегрального ПРП обласних регіонів, його географічної 
різноманітності, системних досліджень економічної ефективності природокористування у різних галузях і 
регіонах України. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення стану та ефективність використання 
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рекреаційних ресурсів Хмельницької області в умовах трансформації економіки. Для досягнення мети були 
поставлені такі головні завдання:  визначити показники економічної продуктивності природно-туристичного 
потенціалу, та рівні забезпеченості ними населення Хмельницької області; з’ясувати сучасну структуру 
природно-туристичного потенціалу регіону; здійснити просторовий аналіз кількісних та якісних показників 
області у розрахунку на одну особу; визначити величину інтегрального ПРП Хмельницької області та 
адміністративних районів, а також територіальну структуру інтегрального природно-ресурсного потенціалу; 
визначити стан, обґрунтувати перспективи ефективного використання рекреаційних ресурсів Хмельницької 
області. 

Основний матеріал дослідження. Важливим показником економічної продуктивності ПТП є 
забезпеченість ним населення. З метою отримання більшої порівнянності показників економічної та 
територіальної продуктивності (щільності) ПТП Хмельницької області, їх оцінка виражена у гривнях. 
Забезпеченість у районах незначна, змінюється. Розміщення нерівномірне, тому диференціація рівнів 
забезпеченості значна. Окремі райони мають низький рівень забезпеченості населення, що коливається в 
межах 7,3–27,6 грн, а в окремих районах і вище. Найбідніші в цьому аспекті – Хмельницький, 
Новоушицький, Білогірський райони. Найвищий показник припадає на Кам’янець-Подільський і 
Деражнянський, а мінімальний рівень – на Ізяславський, Старокостянтинівський райони (рис. 1) [1]. 

Чи не найбільш універсальним і цінним багатством у нашій області під кутом предмету нашого 
дослідження є ліси. Вони поширені на території області нерівномірно, і відповідно забезпеченість ними 
населення теж неоднакова. Найбільший потенціал цих ресурсів у Летичівському, Кам’янець-Подільському, 
а найменший – у Старосинявському, Білогірському районах. Детальніше вивчення забезпеченості лісовим 
потенціалом дає можливість зробити порівняльну оцінку окремих територій. Зокрема оцінка по 
Білогірському районі становить 11% від середньообласного показника, Віньковецькому – 187,1%, 
Волочиському – 43,6%, Славутському – 177%, Хмельницькому – 26,6% і Чемеровецькому – 88,7%. 

Досить однорідне і значне забезпечення лісами населення Городоцького, Новоушицького районів. 
Тут рідко зустрічається територія, де показник забезпеченості менший 400 грн, і тільки в Старосинявському, 
Теофіпольському, Хмельницькому і Шепетівському – менше 90 грн/люд. 

Максимальні показники щодо рекреаційних ресурсів характерні для Кам’янець-Подільського, 
Городоцького, Дунаєвецького, мінімальні – для Віньковецького, Старосинявського районів. 

Як засвідчують дані (рис. 1), в інтегральному ПТП Хмельницької області чітко прослідковується 
загальна закономірність – зростання його оцінки в напрямі з півночі та північного заходу до півдня та 
південного сходу, що пов’язано, насамперед, з підвищенням продуктивності мінеральних, земельних, 
природно-рекреаційних ресурсів [1, 2]. 

Хоча еколого-економічна значимість лісових ресурсів у кругообігу речовини і енергії в природі 
велика, але економічна оцінка їх потенціалу, в порівнянні з іншими ресурсами, становить 3,2%. Вона 
змінюється від 9,0% у Славутському районі до 1,3% в Чемеровецькому. 

Великі перспективи розвитку має рекреаційна діяльність, потенціал природних ресурсів якої 
оцінюються в 15,3%. Це, перш за все, відноситься до Чемеровецького, Кам’янець-Подільського, 
Городоцького, Шепетівського і деяких інших районів. В значній мірі потенціал природних рекреаційних 
ресурсів визначається наявністю природних рекреаційних угідь, в першу чергу лісових. Через те оцінка 
рекреаційних ресурсів – це оцінка однієї з функцій лісового біоценозу – рекреаційної, що потрібно мати на 
увазі при характеристиці потенціалу ресурсів лісу [4]. 

Південний район (48,4%) є головним у розміщенні природно-рекреаційних ресурсів, а серед 
основних районів є Південно-Західний (37,3%). За рівнем територіальної концентрації (15,3%) рекреаційні 
ресурси перевищують тільки земельні. Їх територіальна структура має високий рівень рівномірності. Усі види 
ресурсів, за винятком земельних та водних, відзначаються індивідуальністю розміщення. 

До основних ресурсів у Хмельницькій області, крім земельних, належать природно-рекреаційні 
(основними вважаються ресурси, частка яких понад 15%). 

Географічні відмінності територіальної структура інтегрального природно-ресурсного потенціалу 
Хмельницької області (рис 2), а також тенденції та закономірності у використанні ресурсно-рекреаційного 
потенціалу спричинені функціонально-територіальною неоднорідністю рекреаційних потреб населення, які 
проявляються в рекреаційному попиті і формуються під впливом просторових відмінностей в рекреаційних 
ресурсах, умовах проведення рекреаційної діяльності та рівні надаваних послуг. Здійснені нами дослідження 
рекреаційних ресурсів Хмельницької області показали наступне: від потужності рекреаційного потоку 
залежить рекреаційне навантаження, а отже, і стан рекреаційних ресурсів. Якщо кількість відвідувачів не 
перевищує ресурсно-рекреаційний потенціал території, то зміни, спричинені антропогенним 
навантаженням, компенсуються відновлюваними процесами. При перевищенні ресурсно-рекреаційного 
потенціалу відбувається некомпенсоване погіршення середовища відпочинку та зниження рекреаційних 
можливостей території. Крім того, надмірна концентрація відпочиваючих спричиняє психофізіологічний 
дискомфорт, зменшуючи тим самим величину рекреаційного ефекту. 
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Рис.1. Інтегральні природні ресурси Хмельницької області [2] 

 

 
Рис. 2. Територіальна структура інтегрального природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області  
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На ефективність використання рекреаційних ресурсів території впливає просторово-часова 
диференціація рекреаційного потоку. Показник ефективності тим вище, чим більш рівномірно 
розподіляється чисельність відпочиваючих в межах території та впродовж рекреаційного сезону. Надмірне 
використання ресурсно-рекреаційного потенціалу одних об’єктів за недостатньої завантаженості інших 
свідчить про низьку ефективність рекреаційного використання території. До аналогічних негативних 
результатів призводить також нерівномірне використання ресурсно-рекреаційного потенціалу території 
впродовж рекреаційного сезону. Якість рекреаційного ефекту та стан рекреаційно-ресурсної бази території 
залежить від ступеня організованості рекреаційного потоку, рівня культури та екологічної освіти 
відпочиваючих [1, 2, 4]. 

Наприклад, коефіцієнт ефективності рекреаційного лісокористування розраховується на основі 
співвідношення фактичного відвідування лісу рекреантами, який стосовно до області за 2014 рік складає 4,5 
чол./га, де граничнодопустимі навантаження за нормативами складають в В1-2 (лісорослинні умови) — 5 
чол./га, а в С2-3 — 8 чол./га [4].  Звідси граничнодопустимі навантаження на 1 га лісових насаджень в 
середньому складе в Хмельницькій області 5,4 чол./га. Через те, згідно з нормами, тільки ліси та інші 
лісовкриті площі області можуть задовольнити потреби в рекреаційних ресурсах — 1,53 млн чол. 

У Хмельницькій області є досить сприятливі умови для розвитку туризму: значна кількість пам’яток 
природи, державних заказників, історико-культурних пам’ятників, добре розвинута транспортна мережа. 

Найбільше приваблює туристів Національний природний парк “Подільські Товтри” площею 261 
тис. га. Тут збереглися 60 видів рослин і 80 видів комах, птахів і тварин, що занесені до Червоної книги 
України. Флора парку становить 1/3 видового складу України, а фауна — 1/5 частину фауни держави. На 
південній околиці парку розташований один з найцінніших об’єктів туристичного показу — древнє місто 
Кам’янець-Подільський, на базі якого створено Національний історико-архітектурний заповідник 
“Кам’янець”. Тут розміщено 168 пам’яток архітектури, в тому числі і комплекс споруд фортеці. Проте 
туристичні можливості не вичерпуються тільки м. Кам’янець-Подільський. 

Хмельницька область належить до тих регіонів України, де формувався український етнос. Відомі 
археологічні пам’ятки, зокрема, трипільське поселення в Луці Врублевецькій, широко знані літописні міста 
періоду Київської Русі — Меджибіж, Ізяслав, Полонне, а також міста Болохівської землі — Божок 
Деражнянського, Губин Старокостянтинівського районів, безіменне городище біля села Теліженець 
Старосинявського району. Досить знане в період Київської Русі Бакотське князівство. Дивує та притягує 
туристів Бакотський скельний монастир, заснування якого відносять до 1025 р. 

Багато історико-архітектурних пам’яток та пам’ятних місць пов’язані з історією національно-
визвольної боротьби українського народу проти польської шляхти в 1648–1654 роках. Це місце Пилявської 
битви. З цим періодом тісно пов’язана історія міст і селищ: Ізяслава, Меджибожа, Полонного, Сатанова, 
Старокостянтинова, Жванця та інших. 

Значна кількість пам’яток на Хмельниччині пов’язана з періодом селянського повстання під 
проводом Устима Кармелюка. В Летичеві знаходиться могила та два пам’ятники Устиму Кармелюку, з його 
іменем пов’язана фортеця Кам’янця-Подільського та ряд сіл Деражнянщини. 

Досить привабливим для залучення туристів-хасидів є могила засновника хасидизму Баал Шем 
Това в селищі міського типу Меджибожі та в містах: Полонному, Шепетівці, Славуті, селі Ганопіль — 
могили його учнів. 

На території Національного природного парку “Подільські Товтри” розташована одна з 
найкрасивіших карстових печер “Атлантида”. Попередньо проведене комплексне вивчення природно-
кліматичних умов дозволяє в найкоротший термін пристосувати її для огляду туристами. Самоокупність 
таких маршрутів складає 3–5 років. 

Привертають увагу найбільш визначні об’єкти природи — “Кармелюкова гора”, “Пановецька дача”, 
“Манівецька дача”, Михайлівський парк, Кам’янець-Подільський ботанічний сад та ін. 

Найбільша кількість об’єктів екскурсійного значення зосереджена в містах: Кам’янець-
Подільський, Хмельницький, Старокостянтинів, смт Меджибіж; в Кам’янець-Подільському, Летичівському, 
Старокостянтинівському, Деражнянському, Ізяславському районах. 

Поєднання ландшафтних та історико-культурних ресурсів на території Хмельницької області дає 
підстави стверджувати, що дана область належить до найбільш перспективних для розвитку туризму 
областей України. В даний час туристсько-екскурсійне обслуговування населення здійснюється 21 
туристичним підприємством та 4 філіалами Чернівецьких та Київських туристичних фірм. 

Найбільш потужні підприємства: обласне підприємство “Хмельницьктурист”, Генеральне агентство 
по туризму, спільне українсько-турецьке підприємство “Гюрсес-Інтур (м. Хмельницький), ПВКФ “Турін” 
(м. Хмельницький), МП “Гала” (м. Кам’янець-Подільський), МП “Авіцена-транзит” (м. Кам’янець-
Подільський). 

В 2013 році на турбазах, базах відпочинку області відпочивало 75 тис. чоловік, а бюро подорожей та 
екскурсій обслужило 250,0 тис. туристів і екскурсантів. Надано туристичних послуг на 3980 тис. гривень, 
відрахування до бюджету склало 700,0 тис. гривень. Це низький показник і складає 50% у відповідності до 
2000 року. 

Забезпеченість жителів області місцями у власних туристських установах невисока (одне місце на 
1000 жителів, за нормативами — п’ять), вона в 6 разів нижча від відповідного показника в Україні. 
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Крім цього, значна частина населення бере участь в неорганізованому відпочинку. В області діє 
Хмельницький і Кам’янець-Подільський міські туристські клуби, які частково координують роботу 
самодіяльних туристів.  

Враховуючи об’єктивні умови, на території Хмельницької області доцільно значно підвищити і 
збільшити місткість туристських установ, розвивати популярний на сьогоднішній день сільський (зелений) 
туризм. Дані Українського науково-дослідного інституту містобудівництва свідчать, що до 2020 року 
місткість цих установ можна збільшити в 6 разів. Це значною мірою пов’язано з тим, що Хмельницька 
область належить до небагатьох областей України, які мають найменшу забрудненість території. Крім того 
вона має значні ландшафтні та історико-культурні об’єкти, придатні для розвитку туризму. Для цього в 
області намічено будівництво туристських комплексів, готелів, турбаз, кемпінгів. 

На сучасному етапі в межах Хмельницької області можна виділити 6 туристських районів: 
1. Північний (центр в м. Славута, м. Шепетівка, м. Полонне). 
2. Західний (м. Волочиськ, м. Теофіполь). 
3. Східний (м. Летичів, м. Стара Синява, смт Деражня). 
4. Центральний (м. Хмельницький, м. Старокостянтинів). 
5. Південно-Західний (м. Городок, м. Чемерівці, смт Сатанів). 
6. Південний (м. Кам’янець-Подільський, смт Нова Ушиця). 
Ці райони виділені шляхом накладання картосхем з нанесеними рекреаційними зонами і ареалами 

зосередження екскурсійних об’єктів. 
Головні напрями туристських маршрутів проходять з півночі на південь вздовж автомобільного 

шляху Славута — Шепетівка — Старокостянтинів — Хмельницький — Ярмолинці — Дунаєвці — 
Камянець-Подільський і з заходу на схід вздовж залізниці і автомобільного шляху Волочиськ — 
Хмельницький — Летичів. До найважливіших маршрутів належать такі: Дністровським каньйоном 
(водний), Кам’янець-Подільський “Перлина Поділля”, Хмельницький — Меджибіж (автобусні), 
Хмельницький —Пилява, Хмельницький — Городок — Сатанів (велосипедний), Кам’янець-Подільський — 
Чемерівці — Сатанів (кінний), Кам’янець-Подільський— Бокота, Божок — Губин — Лука Врублівецька 
(пішохідні) та інші. Широкого поширення набули в останні роки поїздки в зарубіжні країни. Крім цього 
здійснюються маршрути вихідного дня за межі області — “Від Поділля до Чорного моря”, “По заходу 
України” та інші. 

Значну роль набули види короткочасного відпочинку в межах садово-городніх ділянок (приблизно 
25–30% населення), також в рекреаційних ландшафтах (в лісі, біля річки і т. д). 

Найбільше навантаження відпочиваючих на ландшафтні рекреаційні ресурси Кам’янець-
Подільського, Чемеровецького, Городоцького, Новоушицького, Хмельницького, Славутського, 
Шепетівського районів, що пов’язано з досить великою кількістю міського населення, доброю 
транспортною забезпеченістю даних районів. 

В області є сприятливі умови для розвитку санаторно-курортного господарства: природні ресурси, 
мінеральні води, грязі, чисте повітря, значні лісові масиви, водойми. На даній території функціонує 12 
санаторіїв на 1,4 тис. ліжок, 9 санаторіїв-профілакторіїв на 0,4 тис. ліжок, 2 бази відпочинку на 0,3 тис. 
місць. 

У санаторіях та закладах відпочинку в 2013 році лікувалося і відпочивало 50 тис. громадян, які 
користувались тривалим лікуванням і відпочинком. Надані послуги склали 9,0 млн грн, відрахування в 
бюджет — понад 2,0 млн гривень. Потрібно проводити оздоровлення населення області і України на основі 
ширшого освоєння потенціалу курортів Сатанів і Маків та створення тут особливої економічної зони 
”Курортополіс Товтри” — за Європейськими зразками потужної індустрії оздоровлення з одночасним 
прийомом одного мільйона людей на базі унікальних за об’ємами та бальнеологічними властивостями 
нафтусеподібних Збручанських мінеральних лікувальних вод, затверджені запаси яких складають 802 м3 / 
добу, розвідані — понад 1000 м3/добу, прогнозні — 190000 м3/добу (проти 17,6 м3/добу Трускавецької 
“Нафтусі”). 

Цьому відповідає екологічно чиста територія, сприятливі ландшафтно-кліматичні умови, наявність 
ділянок землі, придатних для забудови, шляхів сполучення, близькість густонаселених районів з 
агропромисловим виробництвом, а також унікальні рекреаційні ресурси Національного природного парку 
“Подільські Товтри”, пам’ятки Національного історико-архітектурного заповідника “Кам’янець”, які 
територіально увійдуть в “Курортополіс Товтри” і органічно поєднуватимуть лікувальний процес із 
задоволенням туристично-естетичних, пізнавальних інтересів громадян. На їх освоєння в сприятливому 
кліматі особливої економічної зони розгорнуть свої потужності будівельна і легка галузі промисловості, 
аграрний сектор області. Для цього приріст валової продукції аграрного сектору повинен збільшитись на 
30%, будівельної індустрії — в 10–15 разів, харчової промисловості — 15–20 разів. Щорічні послуги діючої 
здравниці складають 15 млрд умовних одиниць, відрахування в бюджет — 4,5 млрд умовних одиниць, 
самоокупність інвестицій настане через 5 років. В сфері обслуговування “Курортополісу Товтри” буде 
працювати майже один мільйон чоловік і буде відкрито майже 700 тис. нових робочих місць. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, результати аналізу стану та 
ефективність використання природних рекреаційних ресурсів Хмельницької області свідчать про характерну 
високу концентрацію їх сукупної продуктивності. В статті були визначені показники економічної 
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продуктивності природно-туристичного потенціалу та рівні забезпеченості ними населення Хмельницької 
області. Вдалось з’ясувати сучасну структуру природно-туристичного потенціалу регіону та здійснити 
просторовий аналіз кількісних та якісних показників вищезазначеного потенціалу області у розрахунку на 
одну особу. В статті було визначено величину інтегрального ПРП Хмельницької області та 
адміністративних районів, а також територіальну структуру інтегрального природно-ресурсного потенціалу. 
Проаналізований реальний стан використання природно-туристичного потенціалу, обґрунтовано умови та 
перспективи ефективного функціонування рекреаційних ресурсів Хмельницької області. 
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