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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ 

 
УДК 636.4:339.1 

Свиноус І.В., 
д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

Гура А.М., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Свинарство є пріоритетною галуззю тваринництва щодо 

відносно швидкого усунення дефіциту м’ясної продукції. Впродовж останніх років 
спостерігається позитивна динаміка розвитку свинарства, особливо в сільськогосподарських 
підприємствах, які поступово нарощують поголів'я та збільшують свою частку на ринку. 2012-й 
рік виявився неоднозначним для свинарства. Впродовж року проявлялися позитивні, зокрема 
зростання закупівельних цін на ринку забійних свиней, і негативні фактори (відміна дотаційної 
підтримки за при реалізації на переробні підприємства, збільшення обсягів імпорту та 
подорожчання кормової бази в другому півріччі), які впливали на стан розвитку галузі.  

У 2012 р. на спеціалізовані свинарські підприємства припадало 47% всього поголів’я 
свиней. Своєю чергою, господарства населення скорочують виробництво свинини внаслідок 
високої собівартості продукції та низької рентабельності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний теоретичний вклад у вирішення 
проблеми розвитку і підвищення ефективності свинарства внесли вітчизняні вчені: 
Бойко В. І., Гайдуцький П. І., Дем’яненко М. Я., Дяченко С. Г., Лукінов І. І., Макаренко П. М., 
Мертенс В. П., Руснак П. П., Саблук П. Т., Шпичак О. М. та інші. Однак в процесі 
реформування сільського господарства, функціонування багатоукладної аграрної економіки 
є ще ряд невирішених питань в забезпеченні конкурентоздатності свинарства, які вимагають 
подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – провести аналітичний огляд сучасного стану 
розвитку галузі свинарства, визначити проблемні питання і обґрунтувати напрями 
підвищення виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах різних 
форм господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Станом на 1 січня 2013 року на території 
України функціонувало 3741 сільськогосподарське підприємство. Переважна частина 
підприємств (64% від загальної кількості) мала в своєму розпорядженні до 300 голів свиней (в 
т.ч. у 1 482 (39,6%) підприємств знаходилось у власності до 99 голів свиней). Частка ж великих 
підприємств, які мали у своїй власності більше 1000 голів, є низькою та станом на 01 січня 2013 
року складає лише 14,2% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств. 

На 1 січня 2013 року Донецька, Київська та Дніпропетровська області утримували 
понад 500 тис. гол. свиней в усіх категоріях господарств, а на сільськогосподарських 
підприємствах – понад 300 тис. гол. 

Наявність поголів’я свиней на сільськогосподарських підприємствах – 3556,9 тис. гол., у 
господарствах населення – 40198 тис., у всіх категоріях господарств – 7576,7 тис. гол. 

Збільшили у всіх категоріях господарств поголів’я свиней на 1січня 2013 року проти 1 
січня 2012 року від 94 до 0,3 тис. гол. сімнадцять областей (Полтавська, Донецька, 
Тернопільська, Харківська, Львівська, Черкаська, Київська, Волинська, Чернігівська, Івано-
Франківська, Сумська, Житомирська, Закарпатська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та 
Херсонська).  
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В інших регіонах відбулось зменшення поголів’я. Найбільший спад поголів’я (від 39,4 до 11 
тис. гол.) допустили Дніпропетровська, Миколаївська області та Автономна Республіка Крим. 

Сільськогосподарські підприємства збільшили поголів’я свиней проти минулого року на 
237,7 тис. гол., всі категорії господарств – на 203,5 тис., а господарства населення, навпаки, 
зменшили на 34,2 тис. гол.  

Те, що промислове стадо настільки збільшилося – це надзвичайно показово, бо такі 
виробники здебільшого вирощують більш м’ясних свиней, що позитивно позначається на їх 
загальному виробництві. В свою чергу, це дає можливість зменшувати залежність ринку від 
імпортної продукції [1, c. 27].  

У 2012 р. у галузь свинарства інвестували не тільки лідери ринку, що нарощували 
обсяги, а й компанії, які реконструювали старі свинокомплекси чи почали виробництво з 
нуля. Якщо ще два роки тому, у 2010-му, було реконструйовано всього 9 свинарських 
комплексів і побудовано 2. 

Проекти з виробництва свинини заплановані фактично по всій Україні. Серед 
найбільших інвесторів – компанії UkrLandFarming та Kernel. Також агрохолдинг KSG Agro 
заявив про наміри реконструювати свинокомплекси і до кінця 2015 року вийти на потужність 
виробництва 240 тис. голів свиней на забій за рік. Інвестиції в галузь надходять також і від 
закордонних інвесторів. Європейська група Axzon, що контролює в Україні компанію 
«Даноша», нині залучає 54 млн. євро від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) на 
будівництво двох свинокомплексів у Івано-Франківській області. На Полтавщині російський 
агрохолдинг збудував свинокомплекс вартістю 12 млн. дол. та планує в недалекому 
майбутньому зведення ще одного. Також компанія Нака інвестує у полтавський 
свинокомплекс потужністю 30 тис. голів. 

Перше місце за виробництвом свинини живою вагою 2012 року посіла компанія «АПК-
ІНВЕСТ», яка вивела на повну потужність нові свинокомплекси. На кінець 2012 р. року 
поголів'я на одноразовому утриманні цього підприємства налічувало 216,5 тис. голів (у т.ч. 
підсисних поросят), що на 41% більше, ніж 2011-го. В 2012 р. «АПК-ІНВЕСТ» здав на забій 
339,8 тис. голів свиней (на 47,5% більше, ніж 2011-го) і завоював 15% ринку промислового 
виробництва свинини. Друге й третє місця зайняли ТОВ «Даноша» (12,9%) та ТОВ «НВП 
Ілобинський свинокомплекс» (5,6%). 

Прибутковість виробництва та реалізації продукції свинарства  визначають дві 
складові: ціна (тут ціна відіграє ключову роль) і собівартість (стаття витрат «Корми» займає 
найбільшу питому вагу) [2, c. 9]. 

Середня ціна свиней (наростаючим підсумком), реалізованих сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами, у 2012 році становила 16145 грн/т, що на 17,7% (2430 
грн/т) більше ціни, яка склалась у 2011 році, а проти 2010 року ціна зросла на 28,9% 
(3618 грн/т). 

Сільськогосподарські підприємства семи регіонів за 2012 рік реалізовували свиней за 
цінами вищими, ніж у середньому по Україні (16145 грн/т).  

Найвищі середні реалізаційні ціни були в Івано-Франківській області (19322 грн/т), а 
найнижчі – у Миколаївській (14095 грн/т).  

Рівень рентабельності від реалізації свиней на м'ясо в сільськогосподарських 
підприємствах (великих і середніх), без урахування доплат і дотацій, склав у 2012 році 2 %, 
або отримано 111,5 млн. грн. прибутку. Нині нові та реконструйовані свинокомплекси з 
ефективною технологією можуть розраховувати на більш високу рентабельність – 10-15% і 
вище [3, c. 139]. 

Водночас слід відмітити, що рівень збитковості у 2011 році складав 3,7 %, або 
отримано 196,4 млн. грн. збитку. 

Так, 2012-го року, попри позитивні цінові тенденції на свинину, виробники 
зіштовхнулися зі значним подорожчанням зернових, яке почалося в другому півріччі. 

Зміни на сировинно-білковому ринку (соняшниковий та соєвий шріт) були не такими 
різкими. Проте поступове зростання цін врешті призвело до подорожчання комбікорму. Так, 
на початку 2012 року, ціни на основні види кормів були наступними: 1) шрот соняшниковий 
(39% протеїн) – 1148,88 грн./т; 2) шрот соєвий (49% протеїн) – 4207,07 грн./т; 3) макуха 
соняшникова (34% протеїн) - 1186,61 грн./т; 4) макуха соєва (40% протеїн) – 3272,30 грн./т. 
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Однак вже на початку 2013 року ціни на корм різко збільшились: 1) шрот соняшниковий 
(39% протеїн) – 3290,84 грн./т; 2) шрот соєвий (49% протеїн) – 5708,84 грн./т; 3) макуха 
соняшникова (34% протеїн) – 2834,72 грн./т; 4) макуха соєва (40% протеїн) – 4702,08 грн./т. 

Так, якщо в першій половині 2012-го року «фінішерний» комбікорм у середньому 
коштував 2000 грн/т, то на кінець року ціна зросла майже до 3000 грн.  

Основним індикатором є індексу прибутковості є співвідношення ціни на живих свиней та 
цін на «фінішерний» комбікорм [4, c. 168]. Глобальне свинарство, переважно, працює в коридорі 
5-10 одиниць. Утім, в Україні були періоди, коли свинарство мало надприбутки – в 2005 році 
співвідношення сягало 20 одиниць. Найменші показники були в 2000-го, 2003-го та 2011-го. 

В цілому більшість сільськогосподарських товаровиробників впроваджують інтенсивні 
технології виробництва продукції свинарства. У середньому по Україні у 2012 році отримано по 
1805 поросят на 100 основних свиноматок, що більше на 296 поросят, ніж було в 2011 році. 

Найкращі показники в Івано-Франківській, Донецькій та Львівській областях, які 
отримали відповідно по 3050, 2419 та 2414 поросят, найгірші – в Миколаївській, Одеській, 
Житомирській та Рівненській областях – лише по 1087, 1136, 1206 та 1209 поросят. 

Падіж свиней у цілому по Україні в 2012 році дещо знизився і становив 464,2 тис. гол., 
що на 13 тис. гол. менше проти 2011 року. Однак Дніпропетровська, Донецька, Київська та 
Полтавська області мали ще досить великі обсяги падежу поголів’я свиней порівняно з 2011 
роком. 

Значне зростання приплоду свиней за одночасного зниження кількості свиней, що 
загинули та зменшення кількості свиней, реалізованих на забій, зумовило збільшення 
чисельності поголів'я свиней протягом 2012 року.  

Позитивні тенденції підвищення ефективності виробництва продукції свинарства 
відображають натуральні показники, в першу чергу середньодобові прирости, які у 2012 році 
зросли проти 2011 року на 34 г і становили 448 г. Сільськогосподарські підприємства Івано-
Франківської області отримали найвищий показник серед регіонів – 620 г, а найнижчий 
показник, менше 300 г, був у Миколаївської (273 г) та Одеської (291 г) областей.  

Також слід відмітити, що витрати кормів на 1 центнер приросту свиней впродовж 2012 року 
збільшились на 0,37% та станом на 01 січня 2013 року дорівнювали 5,39 ц кормових одиниць (у 
т.ч. 5,19 ц кормових одиниць – концентровані корми) – це надвисокий показник. Господарства, 
де коефіцієнт конверсії корму перевищує 3,5, впродовж найближчих п'яти років приречені на 
вимирання. Це об'єктивні реалії, а тому треба підвищувати ефективність виробництва. 

Оцінюючи перспективи розвитку свинарства в Україні необхідно звернути увагу на 
розвиток експортноорієнтованого виробництва.   

Основним напрямком українського експорту охолодженої свинини є країни СНД. 
Охолоджена свинина – елітне м’ясо, тому ціна на неї традиційно висока. На внутрішньому 
ринку цей продукт не затребуваний повною мірою, тому експорт - практично єдиний вихід із 
ситуації, що склалася через низьку платоспроможність українського покупця [5, c. 92]. 

Більша частина, близько 97%, замороженого м’яса, що експортується, постачається в 
Росію. Це традиційний і перспективний ринок збуту української продукції. Щоправда, він 
надто політизований, а відтак – непередбачуваний, тому на нині більшість виробників вважає 
його ненадійним. Нині на ринку Росії переважає імпорт із країн ЄС, Бразилії, США – при 
тому, що українська свинина більш високої якості порівняно з іншою продукцією, що 
імпортується РФ. У перспективі вітчизняні виробники свинини планують спрямовувати свої 
зусилля на більш широкий міжнародний ринок і готуються до глобальної конкуренції, у тому 
числі з найпотужнішими експортерами свинини (зокрема, з країн ЄС, Америки, Бразилії). 

Традиційними напрямком експорту субпродуктів з України є Південно-Східна Азія. 
Заморожені субпродукти вітчизняні товаровиробники продають у Китай, Гонконг, В’єтнам, 
незначні поставки здійснюють до Ліберії. В Азії, Східній Європі та Латинській Америці 
передбачається найшвидше зростання споживання продовольства  на особу населення. 
Тому азійські ринки – цікава і перспективна платформа для експорту свинини. Але слід 
зауважити, що Азія для вітчизняних компаній – перспектива далекого майбутнього, оскільки 
туди треба виходити з великими обсягами продукції, які в Україні поки що не виробляються. 

Оскільки промислове свинарство – справа для України відносно молода, свинина 
вітчизняних компаній неконкурентоспроможна на європейських ринках насамперед за ціною [6, 
c. 10]. Вона поступається за собівартістю європейській, бразильській, американській свинині не в 
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останню чергу через дорогі українські кредити. За них у нас нараховують ставки до 25% (для 
порівняння: в Америці 2-3%, у Європі – до 5%). Витрати на покриття цих позик відображаються 
на собівартості. Тому українським виробникам, щоб бути конкурентоспроможними на 
європейських ринках, треба вдосконалювати технології та покращувати ефективність 
виробництва, орієнтуючись на світові виробничі показники [7, c. 23]. 

Згідно з Постановою уряду № 900 від 4.10.2010 р., держава виділяє бюджетні кошти  
для часткового відшкодування суб’єктам господарювання побудованих та реконструйованих 
тваринницьких комплексів, завершених протягом 2009-2012 років. 

Підтримка відбувається за результатами конкурсу в розмірі 50% від фактичних витрат, 
але не більше 25 тис. грн у розрахунку на одну свиноматку та 30 тис. грн – на одну голову 
ВРХ. На це наказом Мінагрополітики України від 04.10.2012 № 598 передбачено 227,6 млн 
грн. Проте, вітчизняні виробники скаржаться, що доводиться дуже довго чекати надходження 
коштів державної підтримки, внаслідок цього формується кредитна заборгованість, яка 
переходить на наступний рік.  

Основний фактор, який стримує розвиток свинарства в Україні – загострення 
конкуренції на ринку м'яса та м'ясопродукції [8, c. 23]. Як правило, переважна частина 
споживачів віддає перевагу більш дешевому м'ясу птиці (у т.ч. курячому). На початку 2013 
року ціни на свинину були майже в 2 рази вищі, ніж на курятину. Так, оптово-відпускна ціна 
на м'ясо свиней становила 31,92 грн/кг, роздрібна ціна на м'ясо свиней становила 41,15 
грн/кг. В свою чергу, оптово-відпускна ціна на м'ясо курей становила 17,09 грн/кг, роздрібна 
ціна на м'ясо курей становила 21,28 грн/кг. 

Однією з негативних причин впливу на розвиток галузі є низька купівельна 
спроможність населення. У січні 2013 року середньомісячна заробітна плата становила 3 
тис. грн., що на 10,21% більше, ніж в аналогічному періоді 2012 року. Один з найнижчих 
рівнів оплати праці спостерігався у секторі сільського господарства (1953 грн), більшою за 
інші – у фінансовій та страховій діяльності (5925 грн). Індекс реальної заробітної плати у січні 
2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 10,2%. Разом з тим, відбулось 
підвищення цін (тарифів) на товари та послуги (в т.ч. транспорт та комунальні послуги). В 
січні 2013 року індекси споживчих цін в порівнянні з січнем минулого року зросли на м'ясо та 
м'ясопродукти на 0,9%, хліб – на 3,3%, водопостачання – на 5,2%, квартирну плату – на 
1,3%, охорону здоров'я – на 2,0% та транспортні послуги – на 3,1%. 

Висновки з проведеного дослідження. Обсяги виробництва свинини в Україні 
залежать, насамперед, від ціноутворення на даний вид продукції. Для забезпечення 
прибутковості ведення свинарства необхідно здійснювати державні інтервенції ринку 
продукції свинарства. Це дасть можливість забезпечити продовольчу безпеку в державі, 
гарантувати виробникам мінімальні ціни на м'ясну продукцію, підвищувати їх економічні 
інтереси та стимули, наситити внутрішній ринок свининою в повній мірі, виходячи з науково 
обґрунтованих норм споживання м'яса в розрахунку на одну особу. Також, доцільно було б 
регулярно надавати кредитну підтримку (кредитну субсидію) виробникам тваринницької 
продукції, яка може бути направлена на модернізацію виробництва для комплексного 
застосування інтенсивних технологій, а це, в свою чергу, впливатиме на 
конкурентоспроможність продукції. 
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Свиноус І.В., Гура А.М. CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ 
Мета. Мета статті – провести аналітичний огляд сучасного стану розвитку галузі 

свинарства, визначити проблемні питання і обґрунтувати напрями підвищення виробництва 
продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання. 

Методика дослідження Теоретичною і методологічною основою досліджень є 
загальнонаукові та спеціальні економічні методи пізнання явищ і процесів. У процесі виконання  
здійснення дослідження використовувалися такі методи економічних досліджень: діалектичний 
та абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків); 
монографічний (при вивченні передового досвіду функціонування виробників продукції 
свинарства); емпіричний (спостереження сучасного стану виробництва продукції свинарства). 

Результати. В процесі проведеного дослідження виконано узагальнення загальних 
тенденції виробництва продукції свинарства в господарствах різних форм господарювання. 
З’ясовано основні першопричини зростання інвестиційної привабливості вирощування 
свиней у висококонцентрованих сільськогосподарських підприємствах. Здійснено аналіз 
індексу прибутковості галузі свинарства та його вплив на розвиток галузі у господарствах 
корпоративного сектору економіки. Запропоновані шляхи по нарощенні експортного 
потенціалу свинарства. 

Наукова новизна. Запропоновані заходи по підвищенню ефективності виробництва 
продукції свинарства, зокрема в сільськогосподарських підприємствах, які базуються на 
використанні інтенсивних технологій. Розкрито роль і місце держави в стимулюванні 
нарощення обсягів виробництва продукції свинарства.  

Практична значущість. Запропоновані до запровадження індикатор прибутковості, яки 
базується на співвідношенні вартості свинини та комбікорму, так зване «свино-зернове» 
співвідношення. Розглянуто основні напрямки інтенсифікації виробництва продукції 
свинарства в сільськогосподарських підприємствах.  

Ключові слова: свинарство, сільськогосподарські підприємства, державна підтримка, 
господарства населення, корми, прибутковість. 
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Svynous I.V., Hura A.M. MODERN TRENDS IN THE PRODUC TION OF PIG BREEDING 
IN UKRAINE 

Purpose.  The purpose of the article is an analytical review of modern state of development 
of the pig industry, identify problematic issues and to justify the direction of increasing production of 
pig breeding in agricultural enterprises of different forms of management. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research is general 
scientific and special economic methods of the knowledge of phenomena and processes. In the 
process of implementation the implementation of the research the following methods were used for 
economic research: the dialectical and abstract-logical (for theoretical synthesis and formulation of 
conclusions); monographic (the study of the advanced experience of the functioning of the 
producers of pork products); empirical observation of the modern state of production pig breeding). 

Findings.  In the course of the research compilation of General trends in the production of 
pork products in farms of different forms of management were carried out. Clarified main 
underlying causes growth of investment attractiveness of the cultivation of pigs of highly 
concentrated in agricultural enterprises. The analysis of the profitability index the pig industry and 
its influence on development of industry in the farms of the corporate sector of the economy is 
done. Ways of increasing the export potential of the pig are suggested. 

Originality.  Measures for improvement of efficiency of production of pork production, in 
particular in the agricultural enterprises are suggested, which are based on the use of intensive 
technologies. The role and place of the state in stimulating the growth of production of pork 
production is shown. 

Practical value.  Proposed to introduce an indicator of profitability, what are based on the 
ratio of the cost of pork and feed, so-called "pig-grain" ratio. The basic directions of intensification 
of production in pig breeding farms. 

Key words:  pig breeding, agricultural enterprises, state support, farms, fodder yield. 
 
Свиноус И.В., Гура А.М. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА В УКРАИНЕ 
Цель. Цель статьи – провести аналитический обзор современного состояния развития 

отрасли свиноводства, определить проблемные вопросы и обосновать направления 
повышения производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях 
различных форм хозяйствования. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются общенаучные и специальные экономические методы познания явлений и процессов. 
В процессе выполнения осуществления исследования использовались следующие методы 
экономических исследований: диалектический и абстрактно-логический (для теоретического 
обобщения и формулировки выводов); монографический (при изучении передового опыта 
функционирования производителей продукции свиноводства); эмпирический (наблюдение 
современного состояния производства продукции свиноводства). 

Результаты. В процессе проведенного исследования осуществлено обобщение общих 
тенденции производства продукции свиноводства в хозяйствах различных форм 
хозяйствования. Выяснены основные первопричины рост инвестиционной 
привлекательности выращивания свиней в высококонцентрированных 
сельскохозяйственных предприятиях. Осуществлен анализ индекса доходности отрасли 
свиноводства и его влияние на развитие отрасли в хозяйствах корпоративного сектора 
экономики. Предложены пути по наращиванию экспортного потенциала свиноводства. 

Научная новизна. Предложены меры по повышению эффективности производства 
продукции свиноводства, в частности в сельскохозяйственных предприятиях, которые 
базируются на использовании интенсивных технологий. Раскрыты роль и место государства 
в стимулировании наращивания объемов производства продукции свиноводства. 

Практическая значимость. Предложенные к введению индикатор доходности, яки 
базируется на соотношении стоимости свинины и комбикорма, так называемое «свино-
зерновое» соотношение. Рассмотрены основные направления интенсификации 
производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: свиноводство, сельскохозяйственные предприятия, 
государственная поддержка, хозяйства населения, корма, доходность. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ  

 
Постановка проблеми. Комплексний розвиток сільських територій та різних форм 

зайнятості сільського населення можливий лише за умови налагодження ефективної 
сільськогосподарської кооперації в аграрному секторі економіки. Так, не зважаючи на 
проведену аграрну реформу (розпаювання землі та майна колективних 
сільськогосподарських підприємств), прийняття законодавства щодо регулювання діяльності 
сільськогосподарських кооперативів (Господарський, Податковий, Земельний та Цивільний 
кодекси України, Закони України «Про кооперацію» й «Про сільськогосподарську 
кооперацію» тощо), ефективність розвитку даних структур є низькою. Кількість 
вищенаведених структур за останніх п’ять років непрогнозовано скорочується або 
збільшується більш ніж на 100 одиниць на рік і становить тільки 2% від загальної кількості 
суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки [3, с. 10; 4, с. 8; 9, с. 25; 10, с. 10; 11, 
с. 5; 12, с. 50; 13, с. 22]. Дана ситуація дестабілізує соціально-економічний розвиток сільських 
територій держави в цілому. Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку 
аграрного сектора економіки є формування умов для ефективної діяльності 
сільськогосподарських кооперативів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням вищенаведеної проблеми 
займалися такі науковці: В. Бабаєв, С. Бабенко, Я. Гаєцька-Колотило, В. Зіновчук, В. Семчик, 
А. Пантелеймоненко тощо [1-2; 5-8]. Вчені визначили основні підходи до розвитку 
сільськогосподарських кооперативів в Україні. Проте історичний аналіз їх становлення в 
різних соціально-економічних формаціях розкритий науковцями недостатньо.  

Постановка завдання. Головною метою даного дослідження є ретроспективний 
аналіз розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Для реалізації вищевказаної мети 
нами сформовані такі завдання: 

− розкриття економічної сутності категорії «сільськогосподарська кооперація»;   
− визначення та аналіз основних етапів історичного розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні з їх подальшою перспективою. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті аналізу нами встановлено, 

що відповідно до законодавства України сільськогосподарська кооперація – система 
сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою задоволення 
економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів [11, с. 2]. 

Крім цього, законодавством України визначено, що вищевказана категорія базується на 
діяльності сільськогосподарських кооперативів (юридична особа, утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно 
об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, 
пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції 
рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і 
матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою 
задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування), яких є 
два види: 

− виробничий кооператив – сільськогосподарський кооператив, який утворюється 
шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для 
провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх 
обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку;  

− обслуговуючий кооператив – сільськогосподарський кооператив, що утворюється 
шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської 
продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або 
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збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними 
сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів [11, с. 3]. 

Враховуючи вищенаведений підхід, нами сформовано основні етапи розвитку 
сільськогосподарської кооперації в Україні (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основні етапи розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні* 

Джерело: адаптовано автором підхід Я. Гаєцької-Колотило [2, с. 6] 
 
На нашу думку, вищевказаний підхід забезпечить комплексний ретроспективний аналіз 

основних етапів розвитку сільськогосподарської кооперації з формуванням ефективних 
важелів впливу щодо її подальшого функціонування. Так, на етапі формування об’єктів 
державного впливу (мінімальне втручання держави, відсутність нормативно-правової бази 
та економічних важелів щодо впливу на кооперацію) дана складова передбачала майже 
автономний розвиток. Тобто фінансово-господарська діяльність вищевказаного суб’єкта 
передбачала об’єднання фізичних осіб для спрощення процесу виробництва та реалізації 
продукції на паритетних умовах. Проте чіткого механізму входу та виходу з даного 
об’єднання, основних засад діяльності та надання послуг його членам сформовано не було. 
Тому діяльність вищезазначених структур була непрогнозованою (хаотичною) та 
неефективною, що підтверджується ретроспективним аналізом науковців цієї проблематики 
[1, с. 8; 2, с. 7; 6, с. 35].  

На нашу думку, на всіх вищевказаних етапах розвитку сільськогосподарської кооперації 
вирішальний вплив мала державна політика щодо цього напряму. Так, поширення кооперації 
(поєднання методів правового, фінансово-економічного та адміністративного впливу) 
здійснювалося за умови стимулювання державою економічно та соціально активного 
прошарку суспільства – аграріїв (селян). Тобто розвиток даного сектора спонукав державу до 
використання лише правових методів впливу на зміни у сільськогосподарській кооперації, що 
сприяло ефективному функціонуванню економічно сильних і незалежних кооперативів. 

На нашу думку, розвиток сільськогосподарської кооперації характеризується 
мінімальним, помірним і значним тотальним державним впливом. Тому розпад кооперації 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Формування об’єктів державного впливу (мінімальне втручання держави, відсутність 
нормативно-правової бази та економічних важелів щодо впливу на кооперацію) 

 

Поширення кооперації (поєднання методів правового, фінансово-економічного та 
адміністративного впливу) 

Диверсифікація кооперації (реорганізація кооперативів за функціональними та організаційно-
структурними ознаками, заміна попередніх форм економічних відносин) 

 Організація кооперації на ринкових засадах (інтенсивне впровадження методів правового 
регулювання, спроб використання соціально-психологічних та інформаційних методів впливу) 

Розпад кооперації (спрямування за командно-адміністративної системи управління державної 
політики на руйнування системи сільськогосподарської кооперації, тотальний адміністративного 

тиск, силові методи впливу) 

Відродження кооперації (затвердження методів правового регулювання та економічного 
стимулювання розвитку кооперативних товариств та спілок) 
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(спрямування за командно-адміністративної системи управління державної політики на 
руйнування системи сільськогосподарської кооперації, тотальний адміністративного 
тиск, силові методи впливу) пов’язаний з втручанням, регламентацією та контролем 
діяльності вищевказаних суб’єктів, їх відповідальністю перед виконавчою гілкою влади. 

На наш погляд, залежно від визначеного напряму розвитку сільськогосподарської 
кооперації державні інститути застосовують певні регулюючі механізми:  

− оподаткування (регулює види продукції чи послуг, що підлягають оподаткуванню); 
− механізм адміністративного впливу (реєстрація суб’єктів господарювання, аудит 

діяльності, контроль за виконанням чинного законодавства);  
− механізм запобігання зловживанням (цільове використання фінансової допомоги та 

субсидій, адміністративні дозволи);  
− комплексний механізм державного регулювання розвитку, передусім, 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (запровадження державної кооперативної 
політики, співпраця державних органів і самоврядних організацій) тощо [2, с. 6-7].  

Вважаємо, що вищевказані підходи до регулювання діяльності сільськогосподарських 
кооперативів істотно вплинули на розвиток науково-практичних засад організації діяльності 
сільськогосподарських кооперативів та сприяли поступовому відродженню кооперації 
(затвердження методів правового регулювання та економічного стимулювання розвитку 
кооперативних товариств та спілок). Це стосується, насамперед, затвердження 
нормативно-правової бази щодо основних засад формування та функціонування 
сільськогосподарських кооперативів (Господарський, Податковий, Земельний та Цивільний 
кодекси України, Закони України «Про кооперацію» й «Про сільськогосподарську 
кооперацію» тощо) [3, с. 10; 4, с. 8; 9, с. 25; 10, с. 10; 11, с. 5; 13, с. 22]. Так, у вищевказаному 
законодавстві державні інститути сформували основні складові щодо: 

− суті сільськогосподарської кооперації; 
− видів і статусу кооперативів, умов вступу в них окремих осіб, складу, структури 

засновників та прав їх членів в цілому; 
− основних засад діяльності кооперативів та розподілу їх результатів; 
− вирішення трудових, господарських та інших спорів в процесі діяльності 

вищезазначених суб’єктів господарювання тощо (рис. 2).  
Із наведеної схеми видно, що відродження сільськогосподарської кооперації базується 

на формуванні чітких законодавчих норм щодо стимулювання ефективної діяльності в цьому 
напрямі. Разом з тим, диверсифікація кооперації (реорганізація кооперативів за 
функціональними та організаційно-структурними ознаками, заміна попередніх форм 
економічних відносин) та організація кооперації на ринкових засадах (інтенсивне 
впровадження методів правового регулювання, спроб використання соціально-
психологічних та інформаційних методів впливу) загальмувала концентрація 
сільськогосподарського виробництва в тваринництві (переважно в молочному скотарстві) і 
відсутність досвіду такої діяльності в інших напрямах.  

Вищевказана тенденція підтверджується статистичними даними на 
загальнодержавному рівні. Так, у 2012 р. Державна служба статистики України обліковувала 
функціонування лише виробничих сільськогосподарських кооперативів (кількість даних 
суб’єктів протягом 2007-2012 рр. непрогнозовано скорочується, або збільшується більш ніж 
на 100 одиниць на рік і становить тільки 2% від загальної кількості господарюючих суб’єктів 
агросфери), тим часом, як обслуговуючих – не було зареєстровано жодного [12, с. 50].  

На нашу думку, сучасний період розвитку сільськогосподарської кооперації 
характеризується наявністю таких проблем: 

− відсутній механізм управління фінансово-господарською діяльності 
сільськогосподарського кооперативу та розподілом його результатів (неузгодженість у черговості 
наданні послуг кожному члену такого кооперативу та розподілу його прибутку, або збитку); 

− неузгоджене законодавство щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку в 
вищенаведених кооперативах; 

− непоширені консультаційні послуги щодо обслуговування економічної діяльності 
сільськогосподарських кооперативів; 
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− не забезпечується необхідний контроль якості продукції членів 
сільськогосподарських кооперативів; 

− відсутність реалізаційних цін на продукцію членів сільськогосподарських 
кооперативів вище ніж її собівартість з можливістю отримання прибутку та рентабельності 
діяльності; 

− відсутність диверсифікації діяльності вказаних вище кооперативів, що погіршує 
ефективність їх діяльності; 

− законодавчо невизначений статус неприбутковості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, що реалізують продукцію своїх членів тощо. 

 

Рис. 2. Основні складові нормативно-правового забезпечення розвитку 
сільськогосподарської кооперації в Україні 

Джерело: складено автором 
 
Вважаємо, що всі описані вище проблеми відображають відсутність перспектив у 

діяльності сільськогосподарських, насамперед, обслуговуючих кооперативів. Разом з тим, 
виробничі кооперативи можливо розвивати як прибуткові.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в результаті ретроспективного аналізу 
розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні нами встановлено, що: 

1. дана категорія передбачає систему об’єднань вищевказаних структур, утворених з 
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів; 

2. до основних етапів розвитку сільськогосподарської кооперації відносяться періоди 
активної державної підтримки або її відсутності. Це безпосередньо вплинуло на підвищення 
чи зниження ефективності діяльності вищевказаних господарюючих суб’єктів; 

3. існують окремі проблеми в створенні та функціонуванні сільськогосподарських 
кооперативів. Так, основними з них є не узгодженість умов і черговості надання послуг їх 
членам та статусу неприбутковості цих структур.  

РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Розробка та реалізація законодавства щодо розвитку сільськогосподарської кооперації 
 

Визначення суті сільськогосподарської кооперації, видів і статусу кооперативів, умов вступу в 
них окремих осіб, складу, структури засновників та прав їх членів в цілому  

Практична оцінка ефективності реалізації вищевказаного законодавства 
та його вдосконалення  

Формування пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарської кооперації 

Формування основних засад діяльності сільськогосподарських кооперативів та розподілу їх 
результатів 

Регулювання умов  щодо вирішення трудових, господарських та інших спорів в процесі 
діяльності вищезазначених суб’єктів господарювання  

Визначення відповідальних за ефективний розвиток сільськогосподарської кооперації 
державних і приватних інститутів  
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На наш погляд, усі вищенаведені результати сприятимуть виявленню більш 
ефективних важелів впливу на розвиток сільськогосподарської кооперації та аграрного 
сектора економіки в цілому. 
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Клокар О.О. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Мета. Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. 
Методика дослідження. Методичну основу даного дослідження становить 

загальнонауковий діалектичний метод пізнання, при якому об`єкт дослідження вивчається як 
динамічна система в процесі свого розвитку. Формування етапів розвитку 
сільськогосподарської кооперації здійснено на основі діалектичного, історичного та 
системного методів. У процесі вивчення й узагальнення науково-практичних розробок 
застосовано методи порівняння, аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Також дослідження 
базується на нормативно-правових і господарських документах, розробках науково-
дослідних установ та вчених-економістів. 

Результати. Визначено економічну суть категорії «сільськогосподарська кооперація», 
яка базується на системі сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з 
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів. 
Встановлено, що основні етапи розвитку вищевказаної категорії включають її: формування, 
поширення, розпад, відродження, диверсифікацію та організацію, ефективність реалізації 
більшості з них істотно залежить від якості державного впливу на розвиток 
сільськогосподарської кооперації. Виявлено, що основними проблемами в розвитку 
сільськогосподарської кооперації є не узгодженість пріоритетів у наданні послуг її членам і 
статус неприбутковості обслуговуючих кооперативів. 

Наукова новизна. Виявлено, обґрунтовано та проаналізовано основні етапи розвитку 
сільськогосподарської кооперації України в контексті трансформації законодавства та 
напрямів державного впливу на дану категорію (зміна пріоритетів і складових розвитку 
сільських територій). 

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вивчення і 
практичного розв’язання проблеми ефективного розвитку сільськогосподарської кооперації в 
аграрному секторі економіки. Це стосується, насамперед, орієнтації переважно на 
забезпечення ефективної діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів 
(прибуткових суб’єктів господарювання).  

Ключові слова. Сільськогосподарська кооперація, виробничий та обслуговуючий 
сільськогосподарський кооператив, член кооперативу, неприбуткова структура, аграрний 
сектор економіки.  

 
 
Klokar O.O. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF AGRICULTURAL COOPERATION IN 

UKRAINE 
Purpose.  Retrospective analysis of agricultural cooperatives in Ukraine. 
Methodology of research.  Methodological basis of this study is a dialectical method of 

cognition, in which the object of the research is studied as a dynamic system in the process of its 
development. Formation of the stages of agricultural cooperation development is based on the 
dialectical, historical and systematic methods. In the process of learning and synthesis of scientific 
and practical works the methods of comparison, analysis, synthesis, induction and deduction were 
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used. The research is also based on the legal, regulatory and economic documents, studies of 
scientific research institutions and academic economists. 

Findings.  The economic essence of the category of "agricultural cooperatives", which is 
based on the system of agricultural cooperatives, associations formed to meet the economic, 
social and other needs of cooperative members. Found, that the main stages of the above 
mentioned category include its formation, propagation, decay, regeneration, diversification and 
organization. Efficiency gains implement most of the implementation of most of them is significantly 
depended on the quality of government influence on the development of agricultural cooperatives. 

t is determined that the main problems in the development of agricultural cooperatives are 
priority inconsistency in the service of its members and a charitable status of service cooperatives. 

Originality.  The main stages in the development of agricultural cooperatives in Ukraine in 
the context of the transformation of law and public areas of impact on this category (priority and 
components changing of rural areas development) are found, proved and analyzed. 

Practical value.  Received research results are the basis for the study and practical solution 
of the problem of effective development of agricultural cooperatives in the agricultural sector of 
economy. Above all, it focuses mainly on the effectiveness of productive agricultural cooperatives 
(profit entities). 

Key words.  Agricultural cooperatives, productive and service agricultural cooperative, , 
member of a cooperative, non-profit structure, the agricultural sector of economy. 

 
 
Клокар О.О. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ 
Цель. Ретроспективный анализ развития сельскохозяйственной кооперации в Украине. 
Методика исследования. Методическую основу данного исследования составляет 

общенаучный диалектический метод познания, при котором объект исследования изучается 
как динамическая система в процессе своего развития. Формирование этапов развития 
сельскохозяйственной кооперации осуществлено на основе диалектического, исторического 
и системного методов. В процессе изучения и обобщения научно-практических разработок 
применены методы сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции. Также 
исследование базируется на нормативно правовых и хозяйственных документах, 
разработках научно-исследовательских учреждений и ученых-экономистов. 

Результаты. Определено экономическую суть категории «сельскохозяйственная 
кооперация»,которая основанная на системе сельскохозяйственных кооперативов, их 
объединений, образованных с целью удовлетворения экономических, социальных и других 
потребностей членов кооперативов. Установлено, что основные этапы развития 
вышеуказанной категории включают ее: формирование, распространение, распад, 
возрождение, диверсификацию и организацию, еффективность реализации большинства из 
них существенно зависела от качества государственного влияния на развитие 
сельскохозяйственной кооперации. Установлено, что основными проблемами в развитии 
сельскохозяйственной кооперации является несогласованность приоритетов в 
предоставлении услуг ее членам и статус неприбыльности обслуживающих кооперативов. 

Научная новизна. Обнаружено, обосновано и проанализировано основные этапы 
развития сельскохозяйственной кооперации Украины в контексте трансформации 
законодательства и направлений государственного влияния на данную категорию 
(изменение приоритетов и составляющих развития сельских территорий). 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются 
подпочвой для изучения и практического решения проблемы эффективного развития 
сельскохозяйственной кооперации в аграрном секторе экономики. Это касается, в первую 
очередь, ориентации преимущественно на обеспечение эффективной деятельности 
производственных сельскохозяйственных кооперативов (прибыльных субъектов ведения 
хозяйства). 

Ключевые слова. Сельскохозяйственная кооперация, производственный и 
обслуживающий сельскохозяйственный кооператив, член кооператива, неприбыльная 
структура, аграрный сектор экономики. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ  
І РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ВІДКРИТОГО ТИПУ 
 

Постановка проблеми. Національна економіка – велика, складна господарська 
система, яка являє собою взаємопов’язані сектори, сфери та галузі. Це сукупність усіх 
суб’єктів, що поєднані у єдиний організм багатосторонніми економічними зв’язками та 
інтересами. В національній економіці в нерозривному комплексі виступають виробництво, 
реалізація, обмін і споживання матеріальних благ, послуг та духовних цінностей.  

Як цілісний організм національна економіка характеризується такими ознаками: 
загальним економічним середовищем, в якому діють господарюючі суб'єкти з загальним 
законодавством, єдиною грошовою одиницею, загальною кредитно-грошовою та фінансовою 
системами; наявністю тісних економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами країни, що 
базуються на розподілі праці; територіальною визначеністю із загальним політичним та 
економічним центром (державою), який виконує регулюючу та координуючу роль; спільною 
системою національного захисту, що передбачає наявність свого роду економічних кордонів 
у вигляді експортно-імпортних податків, квот, тощо. 

Найважливішою складовою частиною національної економіки є матеріальне 
виробництво, у якому створюються необхідні для життя й розвитку суспільства засоби 
виробництва й предмети споживання. До матеріального виробництва відносяться такі галузі, 
як промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля, зв'язок.  

У національній економіці кожен суб’єкт, чи то господарство, фірма, регіон, держава, 
включаючись до економічного простору, переслідує свій інтерес. Узгодження інтересів 
зумовлюється об’єктивними економічними законами і знаходить своє втілення в національному 
інтересі – стабільності зростання національного обсягу виробництва; стабільності рівня цін, 
враховуючи, що низькі ціни гарні для споживача, але позбавляють стимулу виробника, високі ж, 
навпаки, стимулюють виробництво, але знижують купівельну спроможність населення; 
стабільності рівня зайнятості, який досягається у випадку, якщо кожний бажаючий одержати 
роботу знаходить її; підтримання рівноважного зовнішньоторговельного балансу, що означає на 
практиці досягнення відносної рівноваги між експортом і імпортом, а також стабільності 
обмінного курсу національної валюти на валюти інших країн. 

Вищеназвані цілі досягаються через застосування певних інструментів 
макроекономічного регулювання економіки, основними з яких є: фіскальна політика 
(оперування державним бюджетом через податкову систему і витрати держави); грошово-
кредитна політика (контроль за грошовою пропозицією через ставку відсотка, резервну 
норму та інше); політика регулювання доходів (від вільного встановлення заробітної плати і 
цін до декретного контролю); зовнішньоекономічна політика (торгівельна політика, 
регулювання обмінного курсу). 

Загальним і кінцевим результатом функціонування національної економіки є приріст 
національного багатства, обсягів прибутків і потрібних суспільству товарів і послуг, 
найефективніше використання обмежених людських ресурсів і матеріалів. Всі вищенаведені 
показники відносяться до  відкритої національної економіки, яка характеризується розвитком 
зовнішньоекономічних зв'язків між країнами. Відкрита економіка — це економічна система, де 
розвивається спеціалізація виробництва товарів, послуг і здійснюється їх вільний експорт та 
імпорт.  

В сучасних умовах зовнішньоекономічні зв'язки будуються на основі: відкритої 
економіки; міжнаціональної торгівлі; міжнаціональних фінансів; міжнаціональної економічної 
інтеграції. Взаємодія однієї країни з іншими країнами світу проявляється через обмін 
енергією, інформацією, товарами, послугами та іншими продуктами господарської діяльності.  
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Відкрита економіка, в якій рух товарів виходить за межі національних чи державних 
кордонів, де в економічну модель залучаються процеси зовнішньої торгівлі й міжнародних 
фінансових відносин, вимагає належного регулювання.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми становлення, 
функціонування і об’єктивного регулювання національної економіки знайшло широку 
підтримку з сторони багатьох  авторитетних українських вчених. Вагомий  вклад в розробку 
окремих аспектів теорії державного регулювання внесли Гальчинський А.С. [1], Геєць В.М. 
[6], Дідківська Л.І. [3], Дмитриченко Л.І. [5], Кваснюк Б.Е. [7], Михасюк І.Р. [2], Стеченко Д.М. 
[8], Філіпенко А.С. [9], Чистов С.М. [4], Чухно А.А. [10] та інші. Посилений інтерес до даної 
проблеми свідчить про її актуальність і практичну значимість для сучасної України. 

Об’єктивною необхідністю української сучасності є створення власної 
високоефективної економіки, і направлені на це зусилля повинні бути піднесені на рівень 
найвищої загальнонародної мети. Без державного регулювання цю мету реалізувати 
неможливо. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних аспектів становлення,  
функціонування і регулювання національної  економіки відкритого типу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі дослідження встановлено, що 
сучасну національну економіку характеризують такі групи ознак: національного суверенітету; 
ресурсо-виробничі; господарсько-організуючі; товарообмінні. Зокрема, національного 
суверенітету визначають здатність суспільно-господарської системи до самоорганізації, до 
реалізації себе як суб'єкта міжнародних рівноправних партнерських господарських та інших 
зв'язків. До них належать: суверенітет і недоторканність території, державного 
утворення;суверенітет законотворчості і чинності правових актів на державній території; 
суверенітет національної внутрішньої і зовнішньої політики; суверенітет суспільно-культурної 
ідеології; суверенітет господарської діяльності.  

Ресурсо-виробничі ознаки відображають передусім потенційні можливості виробничої 
діяльності, структури виробництва, його спеціалізації і охоплюють: людський потенціал; 
науковий і техніко-технологічний потенціал; природно-ресурсний потенціал. Людський 
потенціал визначається чисельністю населення працездатного віку, його професійною 
структурою, кваліфікаційним рівнем, освітою, станом здоров'я тощо; науковий і техніко-
технологічний – станом розвитку науки, впровадженням наукових розробок у виробництво, 
створенням нових видів машин і технологій; природно-ресурсний – географічним 
розміщенням країни, наявністю природних сировинних ресурсів, рівнем їх освоєння і 
переробки.  

Господарсько-організуючі ознаки є визначальними серед інших груп ознак. Вони 
виявляються у наявності економічного механізму, що визначає рівень поєднання людського 
потенціалу з природно-ресурсним і техніко-технологічним потенціалами, який залежить від 
узгодження приватних, колективних і суспільних інтересів, системи стимулів виробництва і 
праці тощо. Інфраструктура економічного механізму є така: правова система (закони про 
власність, підприємництво та ін.); система стимулювання виробництва і праці; фінансово-
кредитна система (фінанси держави, підприємств, населення, національна грошова одиниця, 
система банків (національного і комерційних), податкова система); митна система; система 
управління і регулювання (макроекономічна, регіональна, мікроекономічна).  

Товарообмінні ознаки появляються через розвинуту систему внутрішніх ринків і 
спроможність товарів і послуг завойовувати світові ринки.  

Ознаки національної економіки є показниками самоорганізації суспільства, зокрема 
щодо державотворення, економічної системи, економічної і соціальної політики та ін. 
Структура і динаміка виробництва, товарообмін на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
бюджет країни і доходи населення — головні критерії, за якими оцінюють стан 
самодостатності національної економіки. 

На функціонування та розвиток національної економіки впливають різні фактори. 
Специфіка національної економіки та особливості її функціонування визначаються не лише 
внутрішніми, але й зовнішніми факторами. Під зовнішніми факторами прийнято розуміти 
фактори, що здатні вплинути на функціонування національної економіки, але знаходяться 
поза контролем держави (економічні, політичні, демографічні, культурні). Під внутрішніми 
факторами розуміють фактори, що діють всередині країни, обумовлені особливостями її 
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розвитку та піддаються контролю з боку держави (економіко-географічні, економічні, 
соціально-демографічні, інфраструктурні, суспільно-політичні, екологічні). Однак слід 
враховувати, що обидві категорії факторів – зовнішні та внутрішні – взаємопов’язані. 

Основу національної економіки складають галузеві й міжгалузеві комплекси, 
підприємства, організації, домашні господарства, які об’єднані в єдину систему економічними 
відносинами й виконують певні функції в суспільному розподілі праці щодо вироблення 
товарів і послуг. 

Національна економіка містить такі сфери: матеріальне й нематеріальне виробництво, 
а також невиробничу сферу. Стрижнем національної економіки є матеріальне виробництво, 
тому що саме тут створюються необхідні для суспільства засоби виробництва й предмети 
споживання. У матеріальне виробництво входять: промисловість, сільське господарство, 
будівництво, транспорт, торгівля, зв’язок, сфера послуг. 

Підприємства матеріального виробництва поділяють на дві групи: 
—  виготовлення засобів виробництва (група «А»); 
—  виробництво предметів споживання (група «Б»). 
До нематеріального виробництва відноситься наука й наукове обслуговування, 

культура, освіта, охорона здоров’я. До невиробничої сфери —  оборона країни, судові й 
юридичні органи, релігійні й громадські організації. 

Структура національної економіки являє собою стійкі кількісні співвідношення між 
різними її складовими частинами. Розрізняють: відтворювальну, соціальну, галузеву, 
територіальну структури; інфраструктуру господарства, структуру зовнішньої торгівлі, а 
також тіньовий сектор економіки. 

Згідно з відтворювальною структурою національну економіку поділяють таким чином: 
— домашні господарства як основні споживачі національного доходу й постачальники 

робочої сили; 
— підприємства як виробники необхідних для суспільства благ; 
— держава, що регулює процеси в суспільстві і управляє ними. 
Відповідно до соціальної структури національну економіку поділяють на сектори як 

сукупності соціально-економічних одиниць, об’єднаних певними соціально-економічними 
відносинами, за групами підприємств, групами населення, видами праці та власності. 

Згідно з галузевою структурою національну економіку поділяють на галузі — якісно 
однорідні групи господарських одиниць, що виконують у процесі суспільного виробництва 
однакові за соціально-економічним змістом функції. 

Територіальна структура визначається розміщенням продуктивних сил на території 
країни і означає розподіл національної економіки на економічні регіони. 

Інфраструктура національного господарства містить галузі, що обслуговують 
виробництво. До них відносять: транспорт, энерго-, водо- і газопостачання, зв’язок, біржі, 
фінансові установи. 

Структура зовнішньої торгівлі характеризується співвідношенням різних експортних й 
імпортних товарних груп. 

Світовий досвід показує, що при становленні ринкової економіки в структурі країн 
відбувається ряд змін:  зменшується частка державних суб’єктів господарювання;  зростає 
питома вага підприємницьких структур;   поширюється сфера послуг. 

Національна економіка будь-якої країни спрямована на встановлення оптимальних 
пропорцій, що забезпечують задоволення суспільних потреб при найменших витратах живої й 
уречевленої праці, при цьому збільшується частка машинної праці й знижується частка ручної. 

Більшості структур національних економік властиві такі стійкі тенденції розвитку: 
- зростання технічного рівня виробництва, що виявляється у підвищенні 

фондоозброєності праці, яке веде до збільшення обсягів виробничих засобів стосовно 
кількості працюючих; 

- випереджальний розвиток електроенергетики, машинобудування, хімічної, 
приладобудівної, електронної та інших наукомістких галузей; 

- збільшення частки невиробничої сфери порівняно з галузями матеріального 
виробництва; 

- прискорений розвиток обробної промисловості порівняно з видобувною; 
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- розширення участі в міжнародному розподілі праці, що виявляється в більш швидкому 
збільшенні зовнішньоторговельного обороту стосовно зростання виробництва в країні. 

При взаємодії й взаємозв’язках структурних елементів національної економіки 
створюються умови для безперервного продовження, поновлення й повторення економічних 
процесів, тобто для їхнього відтворення (простого — повторення виробництва в колишніх 
масштабах, розширеного — у збільшеному розмірі, звуженого — у скороченому обсязі). 

Кожну країну цікавить розширене відтворення, яке може відбуватися як екстенсивним, 
так й інтенсивним шляхом. 

На думку вчених, все суспільне виробництво подвоюється протягом 40 років. Це 
відбувається на базі науково-технічного прогресу. Наука ж розвивається в цей період в 
чотири рази швидше. Якщо прийняти кількість усіх учених за всю історію розвитку  людства 
за 100%, то виявляється, що 90% припадає на тих, хто працював в ХХ столітті, а більше 50% 
усіх наукових розробок, якими  сьогодні користуються люди, отримані в 60-х роках того ж 
століття. Ці цифри свідчать про високу інтенсифікацію суспільного виробництва у цей період. 

Результат діяльності національної економіки визначається рядом показників, що 
об’єднуються в систему національних рахунків (СНР). Така система — це спосіб 
упорядкування інформації про економічну діяльність господарських суб’єктів. СНР — це 
комплекс балансових таблиць у формі бухгалтерських рахунків. Засновником такої системи 
був Ф. Кене (робота «Економічна таблиця»). Подальший розвиток ідеї Ф. Кене одержали в 
працях К. Маркса, Дж. Кейнса, А. Боуля, Р. Стоуна. 

Посилення процесів інтернаціоналізації національних економічних систем розвинених 
країн, країн Західної Європи обумовило необхідність координації статистичних міжнародних 
рекомендацій і створення міжнародної системи національного рахівництва. 

СНР має всеохоплювальний характер, тому що вона:  враховує діяльність всіх 
учасників виробництва (від державного управління до діяльності найманих робітників);  
містить показники, які в узагальнюючому вигляді описують всі економічні операції, стадії 
економічного процесу.  

СНР містить рахунки, які стосуються:  виробництва, де враховуються витрати й 
результати, які відносяться до процесу виробництва за певний період часу;  утворення 
доходу, основою якого є рахунок виробництва (тобто попередній рахунок), що відображає 
формування національного доходу у процесі виробництва;  розподілу доходу, який свідчить 
про величину доходів учасників виробництва;  перерозподілу доходу, що відображає 
перерозподіл державою доходу учасників виробництва за допомогою податків і трансферних 
платежів;  використання доходу, який містить інформацію про витрату доходу учасниками 
виробництва на кінцеве споживання й заощадження. 

До функцій СНР можна віднести такі:  сприяння проведенню економічної політики 
(короткостроковий прогноз у формі зведеної економічної таблиці);  допомогу економічному 
прогнозуванню;  оцінювання рівня життя різних прошарків і груп населення порівняно з 
аналогічними показниками в інших країнах як засіб проведення соціальної політики;  
забезпечення зв’язку науки й практики. 

Основні показники, що характеризують стан національної економіки, згідно з СНР 
можна поділити на кілька груп. 

До першої групи показників що характеризують загальнонаціональний розвиток 
виробництва, відносять національне багатство, сукупний суспільний продукт (ССП), кінцевий 
суспільний продукт (КСП), національний дохід (НД), валовий національний продукт (ВНП), 
валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП), особистий дохід (ОД). 

Національне багатство — це все, що нагромаджено державою за всю історію її 
існування. Розрізняють потенційне національне багатство (всі природні ресурси) й реальне 
національне багатство (розвідані й освоєні ресурси, залучені до процесу виробництва). 

Вперше національне багатство (суму нагромаджених матеріальних цінностей) було 
обчислено англійським економістом У. Петті. У 1664 р. Англійський економіст Р. Гіффен 
розрахував національне багатство на основі відомостей про прибутковий податок, інші 
економісти визначали його виходячи з багаторічних даних про подароване майно й майно, 
отримане у спадщину. 
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ССП — це сума матеріальних благ, вироблених у суспільстві за певний проміжок часу 
(рік). Вартість ССП складається з матеріальних витрат (МВ), вартості необхідного продукту 
(НП) і прибуткового продукту (ПП): 

ССП = МВ + НП + ПП. 
За натурально-речовою формою ССП складається з виробництва засобів виробництва 

й предметів споживання. Такий підхід був притаманним марксистській теорії. 
У сучасних умовах у міжнародній практиці для підрахування суспільного продукту 

враховується як матеріальне, так і нематеріальне виробництво. ВНП – ринкова вартість 
кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за рік, причому із всіх угод, що 
реалізуються у суспільстві за рік, потрібно вилучити:  всі фінансові угоди (купівля-продаж 
цінних паперів, трансфертні платежі),  угоди щодо перепродажу нових товарів і продажу 
старих; ВВП – все, що зроблено на території даної держави незалежно від форм власності; 
ЧНП = ВНП – А (амортизаційні відрахування); НД = ЧНП – ОП (опосередковані податки на 
бізнес); 

ОД (до сплати податків) = НД (внески на соціальне страхування, податки на прибуток 
підприємців, нерозподілений прибуток підприємців) + трансфертні платежі; ОД* (після сплати 
податків) = ОД – особисті податки. 

До другої групи показників, що характеризують використання виробничих засобів 
(виробничого капіталу), а також матеріальних і сировинних ресурсів, відносять:  виробничі 
засоби і їх структуру;  коефіцієнти відновлення й вибуття виробничих засобів; фондовіддачу 
(капіталовіддачу), фондомісткість (капіталомісткість). Тут, з одного боку, наявність 
виробничих засобів (виробничого капіталу) і матеріальних ресурсів визначають економічний 
потенціал країни, її економічні можливості, а з іншого боку, рівень використання ресурсів 
свідчить про ступінь реалізації наявних можливостей. 

Третя група показників відображає трудові витрати й рівень зайнятості робочої сили у 
сферах виробництва. На основі аналізу показників цієї групи держава має можливість 
стимулювати розвиток трудомістких галузей у тих районах, де є надлишок робочої сили, 
матеріаломістких – у районах з багатими матеріальними ресурсами, застосовувати при 
наявному дефіциті робочої сили відповідні заходи щодо зниження рівня безробіття. 

Четверта група показників дозволяє визначати фінансові можливості країни, 
формувати й використовувати грошові доходи, аналізувати вплив інфляції на рівень 
зарплати, цін, процентних ставок. 

Зростання або зниження цін обчислюють шляхом визначення їхнього загального рівня 
за допомогою індексу цін, що розраховують як відношення споживчого кошика поточного 
року до споживчого кошика базового року. 

Стан національної економіки аналізують за допомогою набору макроекономічних 
показників, які часто називають макроекономічними індикаторами. Більшість з них беруть із 
СНР. Ці індикатори можна поділити на такі групи: 

—  перша група — це провідні індикатори: а) динаміка ВВП, тобто агреговане зростання 
(скорочення) сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, 
будівництво й сфера послуг (торгівля й транспорт)); б) макроекономічні індикатори — 
безробіття, динаміка інвестицій, які тісно пов’язані з динамікою ВВП. Швидке або повільне 
збільшення ВВП супроводжується відповідним зміненням доходів населення; 

—  друга група — це фінансові індикатори, які відображають стан справ у фінансовому 
секторі, а саме: рівень інфляції, розміри дефіциту бюджету, розміри й динаміка грошової 
маси, індекси фондового ринку, дисконтна ставка; 

— третя група — це зовнішньоекономічні індикатори: сальдо зовнішньої торгівлі, 
сальдо платіжного балансу, обмінний курс національної валюти. 

Відкритість господарських систем країн – об'єктивний економічний процес виникнення 
та розвитку зв'язків між національними господарствами різних країн, що охоплює всі сторони 
суспільного відтворення. Відкритість економіки супроводжується розвитком 
зовнішньоекономічних зв'язків між країнами. Взаємодія однієї країни з іншими країнами світу 
проявляється через обмін енергією, інформацією, товарами, послугами та іншими 
продуктами господарської діяльності. В сучасних умовах зовнішньоекономічні зв'язки 
будуються на основі: відкритої економіки; міжнаціональної торгівлі; міжнаціональних 
фінансів; міжнаціональної економічної інтеграції. 
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Відкритою називають таку  економіку, в якій рух товарів виходить за межі національних 
чи державних кордонів, тобто в економічну модель залучаються процеси зовнішньої торгівлі 
й міжнародних фінансових відносин. Світові ринки мають надзвичайно велике значення для 
національних економік, які в більшості країн світу є відкритими. Для них характерні експорт 
(Е) та імпорт (І) частини вироблених товарів. Відкриті економіки отримують і надають кредити 
на світових фінансових ринках. Тобто, відкрита економіка — це економічна система, де 
розвивається спеціалізація виробництва товарів і послуг, в яких країна досягає найбільших 
успіхів, і здійснюються їхні вільний експорт та імпорт.  

У тотожності національних рахунків позначено три напрями: — споживання домашніх 
господарств (С), споживання держави (Б) і капітальні вкладення (К). 

Формула розподілу продукту у відкритій економіці:  
В = С + Б + К + (Е - І),  

де Е - експорт товарів і послуг, вироблених у країні;  
      В - загальний обсяг виробленого національного продукту.  
Для більшості відкритих економік характерні такі ознаки: широкий спектр товарів 

зарубіжного виробництва на споживчому ринку; розвинутий валютний ринок, тобто вільний 
обмін (купівля-продаж) національної та зарубіжної валюти; вільний рух капіталів, праці, 
ресурсів, товарів між країнами.  

У сучасних умовах жодна національна економічна система не може бути закрита, тобто 
не може не вступати у відносини торгівлі та різноманітного обміну з іншими країнами. 
Розвинуті країни світу досягли свого рівня завдяки політиці "відкритих дверей" для капіталу і 
товарів. Це забезпечує спеціалізацію виробництва товарів і послуг, в яких країна може мати 
найкращі результати, та їх вільні експорт - імпорт.  

Розвиток відкритої економіки супроводжується інтернаціоналізацією суспільного 
способу виробництва в кожній країні, яка відкрила свої кордони для чужоземних капіталу, 
праці і товарів. Інтернаціоналізація капіталу — це процес взаємопереплетіння і об'єднання 
різних форм національного та міжнаціонального капіталів. Основними формами сучасного 
капіталу є: особистий (сімейний), колективний, державний, муніципальний, кооперативний. 
Кожна з цих форм може існувати у вигляді промислового, банківського, позичкового, 
торговельного капіталів. Отже, міжнаціональний капітал може бути в різних комбінаціях: 
приватних форм капіталу двох і більше країн; колективних форм капіталу двох і більше країн; 
особистих форм капіталу однієї країни з державними формами капіталу інших країн; 
колективних форм капіталу однієї країни з державним капіталом інших країн тощо.  

Взаємопроникнення і об'єднання капіталів різних країн веде до виникнення і розвитку 
якісно нової форми власності — інтеграційної власності. Суспільною формою інтеграційної 
власності є відносини між промисловцями, підприємцями, банкірами, торговцями країн, 
капітали яких об'єднуються чи зливаються. Найрозвиненішою формою таких об'єднань є 
Європейський Союз (ЄС). Його речовим змістом є: активи транснаціональних корпорацій і 
транснаціональних банків країн ЄС, які зосередили свою діяльність у цьому регіоні світової 
економіки; активи акціонерних підприємств змішаного типу, в яких держава і монополії, у 
тому числі олігополії окремих країн, мають певну частку; акумульовані наднаціональними 
органами кошти, що згодом спрямовуються на здійснення спільної аграрної, регіональної, 
соціальної, структурної політики та ін.  

Поглиблення економічної інтеграції, зокрема проведення спільної структурної, 
податкової, валютної, амортизаційної політики, введення єдиної міжнаціональної валюти — 
усе це є розвинуті форми функціонування національних економік відкритого типу.  

У процесі розрахунку національного продукту для відкритої економіки через 
співвідношення експорту та імпорту мають значення такі макроекономічні особливості:  

- потік товарів і послуг через національні кордони тісно пов'язаний з потоком капіталу 
для фінансування нагромадження, про що свідчать тотожності національних рахунків;  

- особливості потоків товарів і капіталів залежать від того, кредитором чи 
позичальником є країна на світовому ринку, а також від того, наскільки її політика і політика 
інших держав позначається на особливостях та обсязі цих потоків;  

- особливості потоків залежать від цін, за якими країна торгує на світовому ринку, від 
курсу, за яким її валюта обмінюється на валюти інших держав.  
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Вироблену у відкритій економіці продукцію можна розподілити на частини, ураховуючи 
вивезення певної її кількості за кордон (експорт): споживання вітчизняних товарів і послуг; 
споживання державою вітчизняних товарів і послуг; капітальні вкладення на виробництво 
вітчизняних товарів і послуг; експорт товарів і послуг, вироблених у країні; загальний обсяг 
виробленого національного продукту.  

Висновки з даного дослідження. На підставі проведених досліджень можна зробити 
такі висновки:  

Основу національної економіки складають галузеві й міжгалузеві комплекси, 
підприємства, організації, домашні господарства, які об’єднані в єдину систему економічними 
відносинами й виконують певні функції в суспільному розподілі праці щодо вироблення 
товарів і послуг. 

Відкритою називають таку  економіку, в якій рух товарів виходить за межі національних 
чи державних кордонів, тобто в економічну модель залучаються процеси зовнішньої торгівлі 
й міжнародних фінансових відносин.   

Правовою основою регулювання національної економіки відкритого типу є конституція 
країни, підконституційні закони та інші нормативні акти. Вони визначають взаємовідносини 
виробників з виробниками, банками, фінансовими установами, продавців і покупців, розподіл 
національного продукту і його споживання, охорону довкілля.  

Завданням економічного регулювання є досягти зниження витрат виробництва на всіх 
рівнях організації національної економічної системи та стабільних темпів зростання 
виробництва валового внутрішнього (чистого) продукту як основи добробуту народу.  
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Смоленюк Р.П. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І 

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІДКРИТОГО ТИПУ 
Мета. Визначення основних аспектів становлення, функціонування і регулювання 

національної  економіки відкритого типу. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем становлення, функціонування і регулювання 
національної економіки відкритого типу. В процесі дослідження використано наступні підходи 
і методи: системний підхід – для визначення взаємодії й взаємозв’язків структурних 
елементів національної економіки; обґрунтування сутності відкритої національної та 
визначення напрямів руху товарів; методи аналізу і синтезу – для виявлення головних 
критеріїв оцінки стану самодостатності національної економіки та факторів специфіки її 
функціонування; методи класифікації – для визначення груп показників системи 
національних рахунків, які характеризують стан національної економіки; логічний та 
історичний підходи – для визначення зв’язку між плановою і ринковою економікою і їх 
особливостей. 

Результати дослідження. Згруповані і охарактеризовані ознаки сучасної національної 
економіки. Визначені складові структурні елементи національної економіки та виявлені 
фактори, які впливають на її функціонування та розвиток. Охарактеризована система 
національних рахунків, що використовується при визначенні результат діяльності та стану 
національної економіки. Обґрунтовано сутність відкритої національної економіки та методику 
розподілу її сукупного продукту. 

Наукова новизна. Застосовано комплексний підхід до визначення складових 
структурних елементів національної економіки та виявлення факторів, які впливають на її 
функціонування та розвиток. 

Практична цінність. Отримані результати дослідження сприяють проведенню 
об’єктивної  аналітичної оцінки стану і результатів функціонування національної економіки. 

Ключові слова: відкрита національна економіка, становлення, функціонування, 
регулювання, структурні елементи, фактори розвитку.  

 
 
Smolenyuk R.P. THE MAIN ASPECTS OF ESTABLISHMENT, F UNCTIONING AND 

REGULATION OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE OPEN TYPE . 
Purpose.  The aim of the article is determination of the main aspects of the formation, 

functioning and regulation of the national economy of the open type. 
Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research is domestic 

and foreign scholars’ works on problems of development, functioning and regulation of the national 
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economy of the open type. In the article we used the following approaches and methods: a 
systems approach – to determine the interactions and interrelationships of the structural elements 
of the national economy; substantiation the essence of the open national economy and identify the 
movement of goods; methods of analysis and synthesis – to detect the main criteria for 
assessment of the sufficiency of the national economy and the specific factors of its functioning; 
methods of classification – to identify groups of parameters of the national accounts system that 
describe the state of the national economy; logical and historical approaches – to determine the 
relation between planned and market economies and their features. 

Findings . The features of modern national economy have been grouped and described. The 
constituent structural elements of the national economy have been defined and the factors that 
influence on its operation and development have been identified. The system of national accounts 
that is used in determining the results of operations and condition of the national economy has 
been described. The essence of the open national economy and technique of distribution of its 
total product has been substantiated. 

Originality . The complex approach to defining the constituent structural elements of national 
economy has been applied and identification of factors that affect on its functioning and 
development. 

Practical value . The obtained results of the research contribute to the objective analytical 
evaluation of the state and results of the national economy.  

Key words:  open national economy, establishment, functioning, regulation, structural 
elements, development factors. 

 
 
Смоленюк Р.П. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ОТКРЫТОГО ТИПА 
Цель. Определение основных аспектов становления, функционирования и 

регулирования национальной экономики открытого типа. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования 

являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам становления, 
функционирования и регулирования национальной экономики открытого типа. В процессе 
исследования использованы следующие подходы и методы: системный подход - для 
определения взаимодействия и взаимосвязей структурных элементов национальной 
экономики; обоснование сущности открытой национальной и определение направлений 
движения товаров; методы анализа и синтеза - для выявления главных критериев оценки 
состояния самодостаточности национальной экономики и факторов специфики ее 
функционирования; методы классификации - для определения групп показателей системы 
национальных счетов, которые характеризуют состояние национальной экономики; 
логический и исторический подходы - для определения связи между плановой и рыночной 
экономикой и их особенностей. 

Результаты исследования. Сгруппированы и охарактеризованы признаки 
современной национальной экономики. Определены составляющие структурные элементы 
национальной экономики и выявлены факторы, влияющие на ее функционирование и 
развитие. Охарактеризована система национальных счетов, используемый при определении 
результат деятельности и состояния национальной экономики. Обосновано сущность 
открытой национальной экономики и методику распределения ее совокупного продукта. 

Научная новизна. Применен комплексный подход к определению составляющих 
структурных элементов национальной экономики и выявление факторов, влияющих на ее 
функционирование и развитие. 

Практическая ценность. Полученные результаты исследования способствуют 
проведению объективной аналитической оценки состояния и результатов 
функционирования национальной экономики. 

Ключевые слова: открытая национальная экономика, становления, 
функционирования, регулирования, структурные элементы, факторы развития. 
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА РОБОТОДАВЦЯ, 
ДЕРЖАВИ ТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК 

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
Постановка проблеми. В умовах, що склались сьогодні на ринку освітніх послуг, 

особливу увагу слід звернути на роль роботодавців щодо питань розширення взаємодії 
закладів освіти з службами зайнятості, установами та підприємствами-роботодавцями всіх 
форм власності. Головною проблемою в галузі залишається відрив академічної науки від 
освітнього процесу та слабкі зв’язки з виробництвом, практикою. Тому, основні напрямки 
модернізації та реформування вищої освіти покликані сприяти забезпеченню тісного зв’язку 
між теорією та практичними знаннями і навичками, за обов’язкової участі держави як гаранта 
дотримання сприятливих умов реалізації освітнього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз досліджень і публікацій 
свідчить про те, що проблеми взаємодії підприємств-роботодавців, держави та ВНЗ постійно 
знаходяться в полі зору багатьох дослідників, а саме таких, як: Андрущенко В., Беннет Н., 
Бех В., Вікторов В., Вульфсон Б., Долінський Г., Дробноход М., Жук Ю., Зязюн Л., 
Карстаньє П., Ковальська Н., Коломінський Н., Кремень В., Мітцберг Х., Навроцький О., 
Ніколаєнко С., Павленко А., Степко М. та інші. Водночас сьогодення вимагає системного та 
ґрунтовного підходу у вирішенні існуючих проблем, а також адекватного аналізу процесів, які 
відбуваються в галузі, відповідно до вимог часу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в визначенні рівня взаємодії суб’єктів 
партнерства “роботодавець – держава” та “держава – ВНЗ”. Для досягнення даної мети 
пропонуються наступні завдання: 

1) дослідити динаміку відрахувань до державного бюджету підприємств-роботодавців 
на прикладі двох країн – України та Німеччини; 

2) проаналізувати дані щодо державного фінансування закладів вищої освіти 
Німеччини та України та виділити головні аспекти державної політики в галузі вищої освіти 
цих країн; 

3) визначити розмір реальних видатків державного бюджету на фінансування навчання 
одного студента у вищих навчальних закладах зазначених країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ієрархії взаємодії 
інтересів суб’єктів та кругообігу показників оцінки результатів діяльності суб’єктів, предметом 
дослідження доцільно обрати поєднання інтересів “роботодавець – держава” та “держава – 
ВНЗ”. 

Розглянемо діяльність вітчизняних (ПАТ “Старокраматорський машинобудівний завод”, 
ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”) та німецьких (“ZF Group”, “Liebherr Group”) 
машинобудівних підприємств-роботодавців та їх взаємозв’язок з державою в рамках 
реалізації місії вищої школи [1; 2]. Задоволення інтересів будь-якої держави, включаючи 
Україну та Німеччину, полягає у постійному збільшенні відрахувань до державного бюджету. 
Це дозволяє збільшувати державні видатки на пріоритетні державні програми економічного і 
соціального розвитку суспільства, у тому числі розвиток системи вищої освіти. Основним 
джерелом надходжень коштів до державного бюджету від реального сектору економіки є 
податки. Для українських підприємств основними податками є податок на додану вартість 
(ПДВ) та податок на прибуток. Для німецьких компаній – це податок на доходи корпорації 
(“income tax”). 

Отже, основним джерелом витрат на вищу освіту є бюджет держави. Основним 
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джерелом формування державного бюджету є відрахування підприємств. За рахунок 
податкових надходжень формується основний фонд фінансування вищої освіти, кошти 
фізичних та юридичних осіб – спеціальний фонд. У табл. 1 наведено дані щодо загальних 
обсягів сплати податків вітчизняними та німецькими підприємствами-роботодавцями у 2008-
2012 рр.  

Для ПАТ “Старокраматорський машинобудівний завод” та ПАТ “Крюківський 
вагонобудівний завод” джерелом інформації щодо сплати ПДВ та податку на прибуток є 
офіційна фінансова звітність, що викладена на інформаційному інтернет-порталі “SMIDA” [3]. 
У табл. 1 (де Y  - середній рівень інтервального ряду динаміки, ∆Т ,% середній темп 

приросту) наведена загальна сума двох податків. Дані щодо сплати податку на доходи 
корпорації компаніями “ZF Group” та “Liebherr Group” взято на їх офіційних сайтах з річної 
фінансової звітності у Євро, і переховано у національну валюту України за офіційним, 
середнім за період (рік), курсом гривні до Євро, встановленим Національним банком України.  

Таблиця 1 
Аналіз динаміки відрахувань до державного бюджету ПАТ “СКМЗ”, ПАТ “КВБЗ”, 

“ZF Group”, “Liebherr Group” за 2008-2012 рр. 
 

Назва 
підприємства Показник 2008 2009 2010 2011 2012 Y  ∆Т ,% 

Податки, млн. грн. 25,3 12,6 27,8 29,1 63,3 31,6 - 

∆Т , % 
- -50,2 120,6 4,7 117,5 - 25,8 

Податки на одного 
працівника Tax,  
тис. грн. 

11,0 9,0 23,0 22,2 46,2 22,3 - 
ПАТ “СКМЗ” 

∆Т , % 
- -18,1 154,8 -3,5 107,8 - 43,0 

Податки, млн. грн. 473,9 65,1 413,8 457,4 228,3 327,7 - 

∆Т , % 
- -86,3 535,6 10,5 -50,1 - -16,7 

Податки на одного 
працівника Tax, 
 тис. грн. 

62,3 9,4 58,1 57,0 27,0 42,7 - 
ПАТ “КВБЗ” 

∆Т , % 
- -85,0 520,6 -1,9 -52,6 - -18,9 

Податки, млн. грн. 1696 500 1105,7 1940,8 2290,2 1506,5 - 

∆Т , % 
- -70,5 121,1 75,5 18,0 - 7,8 

Податки на одного 
працівника Tax, 
 тис. грн. 

27,7 8,1 17,7 28,5 31,0 22,6 - 
“ZF Group” 

∆Т , % 
- -70,8 118,1 61,1 8,9 - 2,8 

Податки, млн. грн. 1931,6 1763,1 1726,5 2472,3 2723,0 2123,3 - 

∆Т , % 
- -8,7 -2,1 43,2 10,1 - 9,0 

Податки на одного 
працівника Tax, 
 тис. грн. 

59,3 54,9 52,4 70,0 72,0 61,7 - 
“Liebherr 
Group” 

∆Т , % 
- -7,3 -4,7 33,7 2,9 - 5,0 

Джерело: складено автором на основі [3; 4] 
 
Із даних табл. 1 маємо наявні коливання відрахувань до державного бюджету 

вітчизняних та німецьких компаній. У середньому за 2008-2012 рр. обсяг щорічних 
відрахувань ПАТ “СКМЗ” складає 31,6 млн. грн., ПАТ “КВБЗ” – 327,7 млн. грн., “ZF Group” – 
1506,5 млн. грн. та “Liebherr Group” – 2123,3 млн. грн. Зрозуміло, що німецькі компанії 
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сплачують до державного бюджету податків більше аніж українські, тобто їх можливості 
відраховувати кошти набагато більші. 

Оскільки німецькі корпорації сплачують до державного бюджету більше коштів, то 
можливості фінансування вищої освіти в Німеччини мають бути більші за можливості нашої 
держави. Для того, щоб це підтвердити, необхідно розглянути рівень державного 
фінансування закладів ВО цих двох країн. У табл. 2 наведено дані щодо фінансування вищої 
освіти Німеччини за 2008-2012 рр., які отримані з офіційного сайту Європейської асоціації 
університетів та переховані із Євро у національну валюту України за офіційним, середнім за 
період (рік), курсом гривні до Євро, встановленим Національним банком України [3].  

Таблиця 2 
Державне фінансування закладів вищої освіти Німеччини та України 

 за 2008-2012 рр. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 
Показник 

DE UA DE UA DE UA DE UA DE UA 

Загальний обсяг 
державного фінансування 

ВНЗ S ,  млрд. грн. 

155,7 9,65 233,7 12,27 234,8 12,77 260,7 14,39 255,7 22,0 

Частка державного 
фінансування ВО у ВВП, % 0,82 1,02 0,91 1,34 0,89 1,18 0,91 1,09 0,94 1,56 

Темп інфляції i
α

, % 
2,8 25,2 0,2 15,9 1,2 9,4 2,5 8,0 2,1 0,6 

Джерело: складено автором на основі [3; 4] 
 
З даних, наведених у табл. 2 – загальний обсяг державного фінансування ВНЗ 

розрахований у поточних цінах. Темп інфляції в Україні відповідає індексу споживчих цін (% 
до попереднього року) за даними Державної служби статистики України.  

Загальний обсяг державного фінансування вищої школи у Німеччині багатократно 
перевищує державні витрати на вищу освіту в Україні. У середньому за п’ять років цей 
показник для Німеччини складає 228,1 млрд. грн., а для України – 14,2 млрд. грн. Проте 
частка державного фінансування ВО у ВВП обох країн знаходиться практично на однаковому 
рівні, а в нашій країні, навіть перевищує значення цього показника для Німеччини. Це 
говорить про те, що бажання фінансувати вищу освіту в українського уряду присутнє, але 
обмежені можливості. Наступним показником рівня фінансування вищої освіти є щорічні 
видатки держави на одного студента. Для коректного порівняння значення цього показника 
для України та Німеччини у динаміці протягом 2008-2012 років необхідно показати реальні 
видатки державного бюджету на фінансування вищої освіти у стабільних цінах. Для цього 
скорегуємо значення загального обсягу державного фінансування ВНЗ відповідно до індексу 
інфляції для поточного року. За базовий рік візьмемо початковий 2008 рік дослідження. 
Тобто отримаємо загальний обсяг державного фінансування вищої школи у цінах 2008 року 
(табл. 3) [2]. 

З даних табл. 3 – у процесі розрахунку відносного показника щорічних видатків 
держави на одного студента, спостерігаємо постійну зміну контингенту студентів у вищих 
навчальних закладах України і Німеччини. У 2012 році чисельність студентів вищої школи 
Німеччини перевищила цей контингент в Україні. Якщо протягом 2008-2012 років чисельність 
студентів вищої школи Німеччини постійно зростала – середній темп приросту студентів 
склав 5,4%, то в Україні, навпаки, контингент студентів ВНЗ постійно скорочувався  – 
середній темп приросту студентів за вказаний період склав (-4,8%). Як результат, у 2012 році 
у ВНЗ Німеччини навчалося 2502 тис. осіб проти 2311,6 тис. осіб в Україні. 

Перерахунок обсягу державного фінансування ВНЗ у стабільних цінах здійснено з 
урахуванням динаміки індексу інфляції, починаючи з 2009 року [5, с. 138]: 

                                                                         I

S
S =′

,                                                       (1) 

де S  - загальний обсяг державного фінансування ВНЗ у поточних цінах; 
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S ′  - реальний обсяг державного фінансування ВНЗ у цінах 2008 року; 
I  - індекс інфляції, який показує, у скільки разів відбулось збільшення цін у порівнянні з 

2008 роком: 

                                                          

∏ +=
=

m

i
i

I
1

)1( α
,                                                    (2) 

де i
α

 - річний приріст цін (темп інфляції) у вигляді десяткового дробу; 
i – розрахунковий інтервал часу (рік): 2009 рік (i = 1), 2010 рік (i = 2), 2011 рік (i = 3) або 

2012 рік (i = 4); 
m – кількість інтервалів часу (років), розпочинаючи із першого (початкового) інтервалу 

часу – 2009 року, і завершуючи розрахунковим інтервалом часу i. 

                                                      %100

,%
i

i

α
α =

,                                                              (3) 

де i
α

, % - річний приріст цін (темп інфляції) у відсотках. 
Таблиця 3 

Аналіз динаміки реальних видатків державного бюджету на фінансування 
навчання одного студента у вищій школі за 2008-2012 рр. 

 

Країна Показник 2008 2009 2010 2011 2012 Y  ∆Т ,% 
Реальний обсяг 
державного фінансування 

ВНЗ S ′ , млрд. грн. 

155,7 233,19 231,55 250,82 240,95 222,4 - 

∆Т , % 
- 49,8 -0,7 8,3 -3,9 - 11,5 

Загальна чисельність 
студентів вищої школи, 
тис. осіб 

2025,7 2121,2 2217,6 2381,0 2502,0 2249,5 - 

∆Т , % 
- 4,7 4,5 7,4 5,1 - 5,4 

Щорічні видатки держави 
на одного студента, грн. 76862 109935 104416 105345 96305 98572 - 

Німеччина 

∆Т , % 
0 43,0 -5,0 0,9 -8,6 - 5,8 

Реальний обсяг 
державного фінансування 
ВНЗ, млрд. грн. 

9,65 10,59 10,07 10,51 15,97 11,4 - 

∆Т , % 
- 9,7 -4,9 4,3 52,0 - 13,4 

Загальна чисельність 
студентів вищої школи, 
тис. осіб 

2813,8 2763,8 2599,4 2491,3 2311,6 2596,0 - 

∆Т , % 
- -1,8 -5,9 -4,2 -7,2 - -4,8 

Щорічні видатки держави 
на одного студента, грн. 3430 3830 3875 4218 6909 4452 - 

Україна 

∆Т , % 
- 11,7 1,1 8,9 63,8 - 19,1 

Джерело : складено автором на основі [3; 4] 
 
Результати перерахунку обсягу державного фінансування ВНЗ дають значення 

реального обсягу державного фінансування ВНЗ S ′ у цінах 2008 року. У середньому за 
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період цей показник поступово зростає в обох державах. У Німеччині показник S ′  зріс з 
155,7 млрд. грн. у 2008 році до 240,95 млрд. грн. у 2012 році (або на 11,5% у середньому за 
період), в Україні – з 9,65 млрд. грн. у 2008 році до 15,97 млрд. грн. у 2012 році (або на 13,4% 
у середньому за період). Основний (підсумковий) показник – це реальні видатки держави на 
одного студента, які розраховані як відношення реального обсягу державного фінансування 
до загальної чисельності студентів вищої школи і відображені на рис. 1.  

 
Рис. 1. Видатки держави на одного студента за 2008-2012 рр., грн. 

Джерело : розробка автора 
 
З рис. 1 – щорічні видатки держави на одного студента у Німеччині у десятки разів 

перевищують значення цього показника в Україні, тобто інтереси індивідуума (споживача 
професійних освітніх послуг) більше дотримуються у цій європейській країні.  

Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведених досліджень було 
встановлено, що: 

− наявні коливання відрахувань до державного бюджету вітчизняних та німецьких 
компаній, у середньому за 2008-2012 рр. обсяг щорічних відрахувань ПАТ “СКМЗ” складає 
31,6 млн. грн., ПАТ “КВБЗ” – 327,7 млн. грн., “ZF Group” – 1506,5 млн. грн. та “Liebherr Group” 
– 2123,3 млн. грн. Зрозуміло, що німецькі компанії сплачують до державного бюджету 
податків більше, аніж українські; 

− загальний обсяг державного фінансування вищої школи у Німеччині багатократно 
перевищує державні витрати на вищу освіту в Україні. У середньому за п’ять років цей 
показник для Німеччини складає 228,1 млрд. грн., а для України – 14,2 млрд. грн. Проте 
частка державного фінансування ВО у ВВП обох країн знаходиться практично на однаковому 
рівні, а в нашій країні, навіть перевищує значення цього показника для Німеччини. Це 
говорить про те, що у Німеччині є наявні кошти для того, щоб оплачувати навчання 
студентів, за рахунок відрахувань, якими німецькі роботодавці через державний бюджет 
фінансують підготовку майбутніх кадрів у стінах ВНЗ. Україна ж не може витрачати на вищу 
освіту більше, ніж вона отримує від вітчизняних підприємств – відрахування роботодавців 
накладають обмеження на видатки державного бюджету; 

− основний показник – це реальні видатки держави на одного студента, які на 2008 рік 
становили у Німеччині 76862 грн, а в Україні – 3430 грн., на сьогодні це 96305 грн. та 6909 
грн. відповідно. 

У системі управління освітнім процесом вищий навчальний заклад є постачальником 
для підприємств-роботодавців, а підприємства-роботодавці, у свою чергу, є споживачами 
для ВНЗ. Слід визнати, що підприємства-роботодавці є зацікавленою стороною, а отже, 
єдність інтересів роботодавців, ВНЗ та держави сприятиме підвищенню ефективності 
діяльності кожної із зацікавлених сторін. 
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Почтовюк А.Б. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА РОБОТОДАВЦЯ, ДЕРЖАВИ ТА 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Мета. Визначення рівня взаємодії суб’єктів партнерства “роботодавець – держава” та 
“держава – ВНЗ”.  

Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано 
загальнонаукові та прикладні методи: порівняння – для зіставлення показників відрахувань 
до державного бюджету чотирьох підприємств, для порівняння державних видатків України 
та Німеччини; статистичний аналіз – для вивчення, групування показників, порівняння та 
оцінки фактичних даних; графічний метод – для наочного зображення видатків держави на 
одного студента двох країн протягом 2008-2012 рр.; кількісні методи аналізу. 

Результати. В результаті проведених досліджень було встановлено, що: 
− наявні коливання відрахувань до державного бюджету вітчизняних та німецьких 

компаній, у середньому за 2008-2012 рр. обсяг щорічних відрахувань ПАТ “СКМЗ” складає 
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31,6 млн. грн., ПАТ “КВБЗ” – 327,7 млн. грн., “ZF Group” – 1506,5 млн. грн. та “Liebherr Group” 
– 2123,3 млн. грн.; 

− загальний обсяг державного фінансування вищої школи у Німеччині багатократно 
перевищує державні витрати на вищу освіту в Україні. У середньому за п’ять років цей 
показник для Німеччини складає 228,1 млрд. грн., а для України – 14,2 млрд. грн.; 

− основний показник – це реальні видатки держави на одного студента, на 2008 рік 
становили у Німеччині 76862 грн, а в Україні 3430, на сьогодні це 96305 грн. та 6909  грн. 
відповідно. 

Наукова новизна. Удосконалено підходи щодо дослідження головних аспектів 
державної політики в галузі вищої освіти України та Німеччини; обґрунтовано розмір 
реальних видатків державного бюджету на фінансування навчання одного студента у вищих 
навчальних закладах зазначених країн. 

Практична значущість. Практичне значення одержаних висновків полягає у тому, що 
результати отримані у ході дослідження можуть бути використані органами виконавчої влади 
регіонального, державного рівнів, органами місцевого самоврядування та самими 
підприємствами. 

Ключові слова. Підприємства-роботодавці, вищий навчальний заклад (ВНЗ), вища 
освіта (ВО), державне фінансування. 

 
Pochtov іuk А.В. ASSESSING THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP BETWEEN 

EMPLOYERS, GOVERNMENT AND UNIVERSITY AS A FACTOR IN  INCREASING THE 
EFFICIENCY OF THE HIGHER EDUCATION 

Purpose.  Definition of level of interaction of subjects of partnership "the employer – the 
state" and "the state – HEI".  

Methodology of research.  To achieve the objectives used general scientific and practical 
methods of comparison – to compare the performance of state budget allocations to the four 
companies, to compare public expenditure Ukraine and Germany, statistical analysis – to explore, 
group performance, comparison and evaluation of evidence, graphical method – to illustrate image 
state spending per student between the two countries over the 2008 – 2012 period, the quantitative 
methods of analysis. 

Findings . As a result of the conducted researches it was established that: 
- available fluctuations of contributions to the state budget of the domestic and German 

companies, for 2008-2012 the volume of annual assignments of JSC SKMZ averages 31,6 million 
UAH, JSC KVSZ - 327,7 million UAH, "ZF Group" - 1506,5 million UAH and "Liebherr Group" – 
2123,3 million UAH; 

- the total amount of public financing of the higher school in Germany repeatedly exceeds the 
public expenditures on the higher education in Ukraine. In five years this indicator for Germany 
averages 228,1 billion UAH, and for Ukraine – 14,2 billion UAH; 

- the main indicator is real expenses of the state on one student who is calculated as the 
relation of real volume of public financing to the total number of students of the higher school, for 
2008 made in Germany 76862 UAH, and in Ukraine 3430, for today it is 6909 UAH and 96305 
UAH respectively. 

Originality.  Іmproved approaches to the study of the major aspects of government policy in 
the field of higher education in Ukraine and Germany; reasonable amount of real government 
expenditure on education per student funding in higher educational institutions of these countries. 

Practical value  of the received conclusions is that the results received during research, can 
be used by executive authorities of regional, state levels, local governments and the enterprises 

Key words.  Enterprise employers, higher education institutions (HEI), higher education (HE), 
public funding. 

 
Почтовюк А.Б. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ, 

ГОСУДАРСТВА И ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель. Определение уровня взаимодействия субъектов партнерства “работодатель – 
государство” и “государство – ВУЗ”.  
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Методика исследования. Для решения поставленных задач использованы 
общенаучные и прикладные методы: сравнение – для сопоставления показателей 
отчислений в государственный бюджет четырех предприятий, для сравнения 
государственных расходов Украины и Германии; статистический анализ – для изучения, 
группировки показателей, сравнения и оценки фактических данных; графический метод – 
для наглядного изображения расходов государства на одного студента двух стран в течение 
2008 – 2012 гг.; количественные методы анализа. 

Результаты. В результате проведенных исследований было установлено, что: 
- имеющиеся колебания отчислений в государственный бюджет отечественных и 

немецких компаний, в среднем за 2008-2012 гг. объем ежегодных отчислений ОАО “СКМЗ” 
составляет 31,6 млн. грн., ОАО “КВСЗ” – 327,7 млн. грн., “ZF Group” – 1506,5 млн. грн. и 
“Liebherr Group” – 2123,3 млн. грн.; 

- общий объем государственного финансирования высшей школы в Германии 
многократно превышает государственные расходы на высшее образование в Украине. В 
среднем за пять лет этот показатель для Германии составляет 228,1 млрд. грн., а для 
Украины – 14,2 млрд. грн.; 

- основной показатель – это реальные расходы государства на одного студента, 
который рассчитан как отношение реального объема государственного финансирования к 
общей численности студентов высшей школы, на 2008 год составлял в Германии 76862 грн., 
а в Украине 3430, на сегодня это 6909 грн. и 96305 грн. соответственно. 

Научная новизна. Усовершенствованы подходы к исследованию главных аспектов 
государственной политики в области высшего образования Украины и Германии; 
обоснованно размер реальных расходов государственного бюджета на финансирование 
обучения одного студента в вузах указанных стран. 

Практическая значимость. Практическое значение полученных выводов заключается 
в том, что результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 
органами исполнительной власти регионального, государственного уровней, органами 
местного самоуправления и самими предприятиями. 

Ключевые слова: предприятия-работодатели, высшее учебное заведение (вуз), 
высшее образование (ВО), государственное финансирование. 
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПОНЯТІЙНО-
КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ПОСЛУГ 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сфери послуг є однією з ознак 

постіндустріальної економіки. Цей розвиток проявляється перш за все в зростанні частки 
послуг у валовому внутрішньому продукті та збільшенні кількості зайнятих у цій сфері, що 
сьогодні спостерігається як в Україні, так і в світі загалом. Утримати конкурентні переваги у 
матеріальному виробництві стає дедалі важче, тому підприємства все активніше 
завойовують ринок послуг. Таким чином, сфера послуг відіграє роль одного з найважливіших 
секторів національного господарства, а її розвиток є пріоритетним для економіки країни. 

Зважаючи на розвиток сфери послуг, сервісна діяльність привертає увагу не тільки 
практикуючого бізнесу, а й науковців, вимагаючи розробки сучасних теоретико-
методологічних основ управління та розвитку діяльності підприємств у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженні послуг вже як півстоліття 
ключовими залишаються три питання: визначення поняття «послуга», опис властивих 
послугам характеристик і нарешті – виявлення відмінностей у діяльності промислових і 
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сервісних підприємств. Найбільший внесок у вивчення цих питань зробили представники так 
званих Північної, Англійської й Американської шкіл сервісного менеджменту. У середині 80-х 
років ХХ-го ст. сформувалося загальноприйняте нині у світі положення: надання послуг 
відрізняється від виробництва товарів. У зв'язку з цим, розвиток одержали два напрямки: з 
одного боку – адаптація «традиційних» методів управління з урахуванням особливостей 
послуг, а з іншого – розробка специфічних методів управління сервісними підприємствами. 

Дослідженням економічної сутності послуг займались такі вчені, як: К. Маркс, Д. Коуел, 
К. Гронроус, Л. Беррі, Н. Іванов, Л. Тикоцький, В. Прищепенко, І. Бухтерева, П. Зав’ялов, 
В. Димидов, Р. Кирилович, В. Апопій, В. Воронкова, В. Ределіус, О. Азарян, Н. Бабенко, 
О. Пащук, С. Гавриленко, О. Любіцева, О. Решетняк та інші. Всі вони намагалися виявити 
сутність і надати об’єктивне економічне визначення поняттю «послуга». Проте досі відсутня 
єдина прийнята усіма дефініція послуги. Різноманіття поглядів і підходів розкривають 
особливості послуг й одночасно ускладнюють розвиток методологічних засад управління 
сервісним підприємством. Тому понятійно-категоріальний апарат теорії послуг потребує 
глибокого аналізу і уточнення основних дефініцій з позиції сучасної теорії сервіс-
менеджменту. 

Постановка завдання. Мета статті – розвинути понятійно-категоріальний апарат 
теорії послуг шляхом дослідження та систематизації наукових підходів, уточнення дефініцій 
основних понять: «послуга», «обслуговування», «сервіс». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «послуга» нараховує десятки 
трактувань. Економічна теорія розглядає послугу, як особливий вид товару, який 
задовольняє певні потреби окремої людини або суспільства в цілому. Так, наприклад, 
Д. Коул стверджує, що послуга – це специфічний вид товару, в структурі якого переважають 
невідчутні якості [28]. Подібних думок дотримуються В.Семенов [19], Л. Тикоцький [20], 
Р. Малері [21].  

Більш глибокі дослідження економічної сутності послуги показують, що поняття 
«послуга» є більш багатогранним, ніж поняття «товар». На думку Ф. Котлера, послугою може 
бути будь-який захід або вигоду (благо), яку одна сторона може запропонувати іншій, послуги 
є здебільшого невідчутними і не призводять до оволодіння чим-небудь [9]. Погоджується з 
таким визначенням Р. Кирилович, який також визначає послугу як корисну дію, результатом 
якої є виріб, або корисний ефект [23]. 

Схожу точку зору, а саме, що в основі послуги лежить взаємовигода сторін, має 
В. Руделіус, проте він із співавторами розглядає послугу як специфічний вид діяльності, 
завдяки якій утворюються матеріальні чи нематеріальні вигоди або їх поєднання, які 
організація надає в обмін на гроші або інші цінності [14].  

Послуга – це вид економічної діяльності, яка створює цінність і забезпечує визначення 
переваг для споживача, – стверджує відомий маркетолог в сфері обслуговування К. Лавлок 
[11]. А. Романов та його співавтори, які під послугою також розуміють діяльність (роботу), 
уточнюють, що в процесі такої діяльності не створюється новий уречевлений продукт, але 
змінюється якість раніше створеного продукту [13].  

До визначення послуг як виду діяльності схиляється більшість науковців, зокрема 
Г. Вельмінов [2], П. Зав’ялов [6], Н. Іванов [8], П. Мягков [16], А. Челєнков [22], Л. Беррі [27], 
К. Гронроус [29] та інші.  

Власну позицію щодо дефініції послуги займає В. Апопій, який стверджує, що послуга є 
одночасно і товаром, і видом діяльності, і додатковою вигодою для покупця. Він стверджує: 
«послуга – товар особливого виду, діяльність, благо, що задовольняє потреби індивіда, 
виробництва і суспільства, має споживчу вартість і вартість, результат якої може мати 
матеріальну і нематеріальну форми» [1].  

Отже, дослідження дефініцій послуги як економічної категорії свідчить, що не існує 
однозначної думки щодо її визначення. Навпаки, існує велика кількість визначень цього 
поняття, усі вони різні, тому що автори намагалися виразити власне бачення, спираючись на 
різні наукові школи.  

Досить широкий огляд існуючих дефініцій цього поняття можна знайти у працях 
В. Гордина і М. Сущинської [3], О. Решетняк [18]. В роботі автора їх дослідження набули 
подальшого розвитку, в табл. 1 наведено існуючі на сьогоднішній день визначення поняття 
«послуга» та їх угрупування за трьома основними підходами. 
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Таблиця 1 
Основні підходи до визначення сутності послуг 

 

Автор Визначення: 
Послуга – це … 

1 2 
Підхід із позиції визначення послуги як специфічного товару 

Малері Р. [21] 
нематеріальні активи, що виробляються з метою збуту. Нематеріальні активи 
(або невідчутна цінність) – це цінність, яка не є фізичним об’єктом, але має 
вартість – грошову оцінку. 

Коул Д.  
(Cowel D.) [28] 

специфічний вид товару. Найважливішою відмінною ознакою послуг є те, що 
в структурі товару-послуги превіалеюють невідчутні якості. 

Семенов В. М., 
Васильєва О. Г. [19] 

специфічний товар, який представляє собою послідовність процесів 
взаємодії систем виробника і систем споживача в задоволенні 
фундаментальної користі, яка існує і має споживчу вартість тільки при 
нерозривному зв’язку цих систем. 

Прищепенко А. А. 
[26] 

одна з якостей, одна зі складових характеристик об’єкта чи суб’єкта, що є на 
ринку товаром. 

Підхід з позиції визначення послуги як благо, користь, вигода 

Норманн Р. 
(Norman Ed. R.) [30] 

користь, запропонована клієнту організацією сфери послуг. 

Котлер Ф. [9] 

будь-який захід або вигоду, що одна сторона може запропонувати іншій і які 
в основному невідчутні і не призводять до оволодіння будь-чим. 
Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов'язане з товаром у його 
матеріальному вигляді. 

Гаврилишин С. В. [5] особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, 
що задовольняє потреби людини, колективу й суспільства. 

Тикоцький Л. І. [20] продукт праці, тотожний по своїй економічній природі матеріальним благам. 

Підхід з позиції визначення послуги діяльністю або дією (складовою діяльності) 

Грoнроус К. 
(Gronroos C.) [29] 

процес, що складається з серії невідчутних дій, які за необхідності виникають 
між споживачем і обслуговуючим персоналом, фізичними ресурсами, 
системою підприємства – постачальником послуг.  

Хилл Т. [15] 

зміна стану особи або товару, що належать певній економічній одиниці, яка 
виникає в результаті діяльності іншої економічної одиниці з попередньої 
згоди першої. Іншими словами, це сукупність робіт, що виконуються для 
задоволення потреб клієнта і мають певну вартість. 

Лавлок К. 
(Lovelock C.) [11] 
Пащук О. В. [17] 

вид економічної діяльності, яка створює цінність і забезпечує визначення 
переваг для споживача в конкретний час і в конкретному місці в результаті 
відчутних або невідчутних дій, направлених на отримання послуги чи товару.  

Іванов М. М. [8] діяльність, направлена на задоволення потреби через надання 
(виробництво) відповідно до цієї потреби благ.  

М’ягков П. А. [16] діяльність, результати якої не мають матеріального вираження, реалізуються 
і споживаються в процесі здійснення цієї діяльності. 

Романов А.Н. [13]  виробництво таких споживчих вартостей, які переважно не набувають 
уречевленої форми. 

Беррі Л. Л. 
(Berry L. L.) [27]; 
Вельмінов Г. М. [2] 

дія або зусилля, а не який-небудь предмет, прилад чи річ. 

Любіцева О. О.[12]; 
Зав’ялов П. С., 
Демидов В. Є.[6] 

цілеспрямована діяльність, результати якої є прояв у корисному ефекті.  

Кирилович Р. [23] 
корисна дія, результатом якої є або виріб, або корисний ефект. Основний 
зміст полягає в тому, що послуга – дія, яка здійснюється однією стороною 
для іншої. 

Челєнков А. П. [22] 
узгоджений процес взаємодії двох або більше суб’єктів ринку, коли одні 
суб’єкти впливають на інших у цілях створення, розширення чи відтворення 
можливостей останніх в отриманні фундаментальної користі (благ). 

Уколов Ф. В. [4] ніщо інше, як корисна дія споживчої вартості товару чи безпосередньо праці. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Кулибанова В. В. 
[10] реакція виробника на запити ринку що, як наслідок, має споживчу вартість. 

Маркс К. [15] 
особлива споживча вартість, отримана певною працею так, як і будь-який 
інший товар; але особливість споживчої вартості послуги полягає в тому, що 
праця визначає послуги не як річ, а як діяльність.  

Руделіус В. [14] 
вид діяльності, завдяки якій утворюються матеріальні чи нематеріальні 
вигоди або їх поєднання, які організація надає споживачеві в обмін на гроші 
або щось інше, що має цінність. 

Інше (інтегральні дефініції) 

Апопій В. В. [1] 
товар особливого виду, діяльність, благо, що задовольняє потреби індивіда, 
виробництва і суспільства, має споживчу вартість і вартість, результат якої 
може мати матеріальну і нематеріальну форми. 

Миронова Н. В. [25] економічне благо у формі діяльності; це дія (або послідовність дій), мета 
якої, підвищення споживчої корисності об'єкта, на який спрямована ця дія. 

Джерело: узагальнено автором 
 
Таким чином, в економічній літературі можна зустріти визначення послуги як діяльності 

або дії (складової частини діяльності); результату або продукту праці; блага, користі або 
вигоди; товару особливого виду; споживчої вартості, що не має уречевленої форми; 
нематеріальних активів; невідчутних дій; сукупності робіт тощо.  

Спираючись на результати досліджень багатьох науковців, зокрема [25] можна 
виокремити фактори, що стали причиною складності визначення поняття послуги: 

− до послуг відносяться усі економічні блага, які не можна віднести до промислового 
виробництва або сільського господарства; 

− до послуг відносяться чисельні й різносторонні дії, направлені на різні об’єкти; 
− усі види послуг офіційною статистикою відносяться до одного класу економічних благ; 
− послуга – гнучкий об’єкт, межі якого легко змінюються. 
Відсутність єдиної, прийнятої усіма, дефініції поняття «послуга» ускладнює розробку 

концепції сервісної діяльності, зокрема сервіс-менеджменту. Разом з тим, проаналізувавши 
існуючі визначення категорії «послуга», можна зробити деякі узагальнення і виокремити 
чотири основні підходи до дефініції даного поняття: 

− послуга, як товар особливого виду (невідчутний); 
− послуга, як благо, користь або додаткова вигода, отримана в процесі взаємодії 

продавця і покупця;  
− послуга, як специфічний вид діяльності; 
− інтегральні дефініції, що представляють послугу одночасно товаром, видом діяльності 

і додатковою вигодою для покупця. 
До послуг часто відносять всі види корисної діяльності, які не створюють матеріальних 

цінностей, тобто головним критерієм віднесення тієї чи іншої діяльності до сфери послуг 
служить невловимий характер виробленого в даній сфері продукту. Не всі види послуг є 
невідчутними, тому не можна ставити в основу дефініції поняття «послуга» її нематеріальний 
характер. 

Багато дослідників погоджуються, що послуга, як економічна категорія, виступає нарівні 
з товаром, але є товаром особливого роду. Вбачають цю особливість в тому, що послуга, 
маючи споживну вартість, не має вартості і набуває товарної форми тільки завдяки корисним 
властивостям тієї праці, яку затрачено на її надання. Проте, поняття послуги є більш 
широким і включає в себе різноманітні види діяльності. Тому стверджувати, що вартість 
послуги полягає тільки в праці, витраченій на її виробництво, невірно. Існує ряд послуг 
матеріального характеру, які при наданні не обмежуються фізичною працею обслуговуючого 
персоналу, в процесі обслуговування можуть бути задіяні обладнання, інструменти, 
матеріали, електроенергія, інші види енергії тощо. Все це входить у вартість послуги, а, 
отже, має пряме відношення до кінцевого корисного ефекту від самої послуги. 

Поєднувати в одному визначенні і саму дію і результат цієї дії теж, на нашу думку, є 
хибною спробою тлумачення «послуги». Подібні дефініції ще більше заплутують і не дають 
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чіткого однозначного розуміння сутності даної категорії. 
Кожне з наведених визначень розкриває сутність і характер послуги як економічної 

категорії тільки з однієї сторони багатогранності цього поняття. Тому на основі проведеного 
аналізу існуючих підходів до визначення цієї категорії спробуємо удосконалити дефініцію 
поняття «послуга». Авторське визначення послуги буде наступним: послуга – це 
економічна діяльність, в результаті якої утворюються додаткові матеріальні чи 
нематеріальні блага (вигоди), або ж їх поєднання, які продаються і купуються на ринку, а 
отже є товаром, які організація надає споживачеві в обмін на гроші.  

Виходячи із запропонованого визначення, послуга, в першу чергу, є економічною (тобто 
прибутковою) діяльністю, через цю діяльність сервісні підприємства пропонують на ринку 
певні блага, які є товаром – предметом купівлі-продажу. Зважаючи на основну особливість 
послуг – невідчутність до моменту придбання, споживач повинен скористатися послугою 
(купити її) для того, щоб отримати необхідне йому благо. 

В контексті проведеного дослідження привертають увагу схожі за змістом категорії, 
зокрема, «обслуговування», «сервіс» і «сервісне обслуговування». Дуже часто в літературі 
категорія «обслуговування» та «сервіс» використовуються як синонім послуги. Дослідивши 
дефініції цих понять, можна стверджувати, що вони є не завжди і неповністю тотожними.  

Пропонуємо авторське уточнення цих категорій. Обслуговування – це взаємовигідна 
діяльність, яку одна сторона може запропонувати іншій. У широкому значенні цього поняття, 
обслуговування можна розглядати як процес надання послуг. У вузькому – звести до 
сервісного обслуговування, що супроводжує продаж основного товару (послуги), надається 
безкоштовно, є однією з функцій маркетингу на підприємстві, що забезпечує зв'язок 
споживача з виробником і формує його лояльність.  

У свою чергу, термін «сервіс», маючи іншомовне походження, з англійської 
перекладається і як «послуга» і як «обслуговування» (service – праця, робота, послуга, 
сервіс, обслуговування, зв'язок, термін служби, сфера діяльності, установа, обслуговувати 
[7]), тому це поняття можна використовувати як синонім і до терміну «послуга», і до 
«обслуговування». Разом з тим, вірніше було б під терміном «сервіс» розуміти комплекс 
безкоштовних та/або додаткових послуг, пов'язаних зі збутом і первинною експлуатацією 
товару/блага (дегустація, тестування, доставка, налагодження тощо).  

Під поняттям «сервісне обслуговування» слід розуміти систему забезпечення, що 
дозволяє споживачеві раціонально експлуатувати придбаний товар. Як зазначено у праці 
[24], сервісне обслуговування – це сукупність функцій та видів діяльності підприємства, які 
забезпечують зв’язок «підприємство–споживач» і є необхідною складовою маркетингової 
комунікаційної політики підприємства.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, питання розвитку теорії послуг 
є безумовно актуальними, про що свідчать численні наукові праці. Неоднозначність 
розуміння основних категорій вимагає уточнення понятійно-категоріального апарату. 
Запропонована автором дефініція поняття «послуга» доводить, що в першу чергу, це є 
економічна діяльність, в результаті якої утворюються блага, що є товаром особливого роду. 
Уточнення категорій «сервіс» та «обслуговування» покращує розуміння сутності цих понять. 
Представлені у статті результати дослідження покращують розуміння сутності послуг і 
створюють підґрунтя для подальших розробок, перспективою розвитку яких є розширення 
теоретико-методологічних засад менеджменту підприємств обслуговуючої сфери.  
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Моргулець О.Б. 
РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ 

ПОСЛУГ 
Мета. Метою є розвиток понятійно-категоріального апарату теорії послуг. 

Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності послуг, визначено основні проблеми 
розвитку теорії послуг, уточнено сутність категорій «послуга», «обслуговування», «сервіс».  

Методика дослідження. За допомогою теоретичних методів аналізу та аналогій 
досліджено існуючі на сьогоднішній день визначення поняття «послуга». Методами 
систематизації та логічних узагальнень виведено чотири основні підходи до дефініції послуг. 
Методом формалізації уточнено поняття «послуга», «обслуговування» та «сервіс».   

Результати. Виділено чотири основні підходи до дефініції поняття «послуга»: товар 
особливого виду (невідчутний); благо, користь або додаткова вигода, отримана в процесі 
взаємодії продавця і покупця; специфічний вид діяльності; інтегральна дефініція, що 
представляє послугу одночасно товаром, видом діяльності і додатковою вигодою для 
покупця. Визначено причини ускладнення розвитку теорії послуг та теоретико-
методологічних засад управління підприємствами сфери обслуговування. Удосконалено 
дефініцію поняття «послуга» шляхом уточнення процесу і результату, а також уточнено 
супутні категорії «сервіс» і «обслуговування».  

Наукова новизна. Авторське визначення поняття «послуга» як економічної діяльності, 
в результаті якої утворюються додаткові матеріальні чи нематеріальні блага (вигоди), або ж 
їх поєднання, які продаються і купуються на ринку, а отже є товаром, які організація надає 
споживачеві в обмін на гроші. Також наукову цінність має уточнення понять «сервіс», 
«обслуговування» та «сервісне обслуговування». 

Практична значущість. Представлені у статті результати дослідження покращують 
розуміння сутності послуг і створюють підґрунтя для подальших розробок, перспективою 
розвитку яких є розширення теоретико-методологічних засад менеджменту підприємств 
обслуговуючої сфери.  

Ключові слова. Сфера послуг, сервісна діяльність, послуги, сервіс, обслуговування, 
теорія послуг. 

 
 

Morgulets O.B. THE DEVELOPMENT OF MODERN CONCEPTUAL  AND CATEGORICAL 
APPARATUS OF SERVICES’ THEORY 

Purpose.  Scientific approaches to determining the nature of services is analyzed here. Also 
the main problems of the theory of services are determined. And the essence of the categories, 
“services”, “maintenance”, “handling” is specified here. 

Methodology of research.  By dint of theoretical analysis methods  
and analogies was investigated existing definition of "service." It was concluded four main 
approaches to the definition of services by the methods of organizing and logical generalizations. 
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 By the method of formalizing was specified the meanings of definitions “service”, “maintenance” 
and “handling”. 

Findings. Distinguish four main approaches to the definition of the term "service": a special 
type of product (intangible), good, favor and additional benefit which obtains by the cooperation 
between seller and buyer; specific activity, the definition of theintegral that represents the service 
as a commodity, activity and the additional benefit of the buyer at the same time. 

Originality.  Distinguish four main approaches to the definition of the term "service": a special 
type of product (intangible), good, favor and additional benefit which obtains by the cooperation 
between seller and buyer; specific activity, the definition of theintegral that represents the service 
as a commodity, activity and the additional benefit of the buyer at the same time. The reasons of 
complexity of the  development theory of services and the theoretical and methodological 
principles of business management service sector were defined here. The definition of the term 
"service" has been improved here by clarifying of the process and outcome of services. Also it was 
specified the similar categories  like "service" and "maintenance". 

Practical.  The results of research are represented in this article. They improve the 
understanding of the nature of services and provide the foundations for further development, the 
prospect of which is an extension of the theoretical and methodological principles of the 
management of companies in the service field. 

Key words.  Service field, service activities, service, handling, service maintenance, service 
theory. 

 
 

Моргулец О.Б. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО 
АППАРАТА ТЕОРИИ УСЛУГ 

Цель. Целью является развитие понятийно-категориального аппарата теории услуг. 
Проанализированы научные подходы к определению сущности услуг, определены основные 
проблемы развития теории услуг, уточнена сущность категорий «услуга», «обслуживание», 
«сервис». 

Методика исследования. С помощью теоретических методов анализа и аналогий 
исследованы существующие на сегодняшний день определения понятия «услуга». 
Методами систематизации и логических обобщений выведено четыре основных подхода к 
дефиниции услуг. Методом формализации уточнено понятие «услуга», «обслуживание» и 
«сервис». 

Результаты. Выделено четыре основных подхода к дефиниции понятия «услуга»: 
товар особого вида (неосязаемый) благо, польза или дополнительная выгода, полученная в 
процессе взаимодействия продавца и покупателя; специфический вид деятельности; 
интегральная дефиниция, представляет услугу одновременно товаром, видом деятельности 
и дополнительной выгодой для покупателя. Определены причины складности развития 
теории услуг и теоретико-методологических основ управления предприятиями сферы 
обслуживания. Усовершенствована дефиниция понятия «услуга» путем уточнения процесса 
и результата, а также уточнены сопутствующие категории «сервис» и «обслуживание». 

Научная новизна. Авторское определение понятия «услуга» как экономической 
деятельности, в результате которой образуются дополнительные материальные или 
нематериальные блага (выгоды), или их сочетание, которые продаются и покупаются на 
рынке, а следовательно является товаром, который организация предоставляет 
потребителю в обмен на деньги. Также научную ценность имеет авторское уточнение 
понятий «сервис», «обслуживание» и «сервисное обслуживание». 

Практическая значимость. Представлены в статье результаты исследования 
улучшают понимание сущности услуг и создают базу для дальнейших разработок, 
перспективой развития которых является расширение теоретико-методологических основ 
менеджмента предприятий обслуживающей сферы. 

Ключевые слова. Сфера услуг, сервисная деятельность, услуги, сервис, 
обслуживание, теория услуг. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА:  
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 
Постановка проблеми. Невідповідність неокласичної економічної теорії сучасним 

реаліям, а також використання в якості наукового підґрунтя не економічних законів, а 
закономірностей, які мають суттєвий перелік виключень та аксіом (наприклад, про абсолютну 
раціональність поведінки економічних суб’єктів, відсутність невизначеності, відсутність 
зовнішніх впливів) свідчить про недостатню адаптованість її положень до досліджень 
реальних економічних систем. Це зумовлює необхідність формування кардинально іншої 
наукової економічної теорії. Саме цим можна пояснити стрімкий розвиток інституціональної 
економіки, яка останнім часом набула надзвичайно широкої популярності як в Україні, так і в 
цілому у світі. Проте, інституціональна теорія перебуває ще на стадії становлення, про що 
свідчать, передусім, дискусії щодо її окремих положень, а також неоднозначність і інколи 
суперечливість інтерпретації останніх.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі 
інституціональна економіка є однією із найбільш популярних економічних теорій, яка дуже 
стрімко розвивається. Основоположниками інституціоналізму є Г. Адамс, Т. Верлен, 
Дж. Коммонс, У. Мітчелл та ін., дослідження яких продовжили представники 
неоінституціоналізму А. Алчиян, Д. Бьюкенен, Дж. Кларк, Р. Коуз, Дж. Гелбрейт, М. Олсон, 
О. Уільямсон, Дж. Ходжсон та ін. У наукових працях перелічених та інших дослідників 
основна увага приділена виділенню основних принципів інституціоналізму. Водночас, у 
сучасній науковій літературі не сформовано універсальної загальноприйнятої системи 
дефініцій центральних понять інституціональної економіки, які б повною мірою враховували 
ключові положення теорії інституціоналізму. Саме тому проблема визначення понятійно-
категоріального апарату інституціональної економіки нині є актуальною.  

Постановка завдання. Мета статті – систематизація положень інституціональної 
економіки та, на основі її результатів, визначення сутності центральних понять 
інституціоналізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі інституціональної економіки, як 
і будь-якої наукової теорії, лежить понятійно-категоріальний апарат. Виходячи із визначень 
термінів «поняття» [2, с. 919; 4, с. 1049] та «наука» [2, с. 606; 4, с. 741], формування такого 
апарату передбачає ідентифікацію груп однорідних об’єктів, сукупність яких (груп) 
представляє собою систему факторів, що лежать в основі закономірності розвитку 
суспільства. Кожна група таких однорідних об’єктів інтегрується у єдине наукове поняття, яке 
має бути представлене у словесній формі. При цьому відсутність універсальної 
категоріальної бази зумовлює виникнення суперечливостей і, як наслідок, неможливість 
формування цілісної економічної теорії. 

Однією із найбільш гострих проблем у сучасній інституціональній теорії є саме 
словесне представлення категорій інституціональної економіки та їх дефініція. Ключовими 
поняттями інституціональної теорії, яка зароджувалась та розвивалась в англомовних 
країнах (США й Англії), є «institution» та «organization». Проте, російськими та вітчизняними 
науковцями виділено не два, а три базові поняття: «інституція», «інститут» та «організація», 
зміст яких є предметом постійних дискусій. Виникнення додаткової категорії зумовлена 
некоректністю радянського перекладу фундаментальної праці одного із основоположників 
інституціоналізму Т. Веблена «Теорія бездіяльного класу» (1984) [3]. З часом поняття 
«інститут» набуло широкого розповсюдження як у радянських, а пізніше і російських наукових 
колах [1; 11; 6], так і в перекладах зарубіжних авторів [14; 15].  

Показовим є й те, що у ряді класичних праць з теорії інституціоналізму у російському 
перекладі вживається поняття «інститут» [9], а у вітчизняному – «інституція» [10]. Слід 
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зауважити, що в оригіналі автори цих та інших наукових праць використовують категорію 
«institution», а не «institute». Поняття «institute» у зарубіжній літературі у контексті теорії 
інституціоналізму практично не вживається. Більшість науковців ототожнюють зміст цих понять, 
що зумовлює виникнення так званої «пастки» синонімізації. Коментуючи це, О. Іншаков та 
Д. Фролов зауважують, що «...кожному явищу має відповідати єдине поняття як завершений, 
визнаний і вкорінений результат синтезу його багатьох визначень» [7, с. 54]. Використання ж 
синонімів у науковій мові є неприпустимим, оскільки це призводить до виникнення та 
загострення методологічних суперечностей. В англійській мові поняття «institute» (від лат. 
institutum – організація, лад; запроваджений порядок) та «institution» (від лат. institutionem – 
розташування, навчання, виховання; похідна від дієслова «institute» – засновувати, починати) не 
є синонімами, що підтверджується і їх різною етимологією. Тому, використання у перекладах 
поняття «інститут» замість «інституція» є методологічно та лінгвістично некоректним; у межах 
інституціональної теорії базова категорія «institution» тотожна «інституції». 

Однією із вимог до понятійно-категоріального апарату наукової теорії є його повнота. З 
метою її забезпечення при виявленні всіх категорій інституціоналізму необхідно 
дотримуватись принципів ієрархічності та системності. Об’єктом теорії є процес еволюції 
економічних систем. В основі інституціональної економіки лежить принцип «методологічного 
індивідуалізму», згідно якого в основі процесів еволюції економічних систем лежить 
індивідуальна поведінка. Враховуючи це, на нижчому рівні ієрархії понятійно-категоріальної 
системи слід розмістити поняття «індивід». 

Особливістю індивідів у контексті інституціоналізму є лише часткова раціональність їх 
поведінки. Згідно Д. Норта, суперечливим є постулат про те, що «...у розпорядженні 
економічних «акторів» є пізнавальні системи, які дають правильні моделі тих ситуацій, у 
межах яких слід зробити вибір» [9, с. 36]. Як зазначає Б. Лосби, не існує явно правильної 
схеми (процедури) прийняття бізнес-рішення. Якби це було можливо, не існувало б ринку 
консультаційних та агентських послуг, оскільки інформація аналітиків була б 
загальновідомою [24, с. 30]. Тобто індивіди рідко приймають раціональні (з точки зору 
максимального рівня корисності та ефекту) рішення, що пов’язано, передусім, із неповнотою 
та асиметричністю інформації. Крім того, часто дії індивідів підпадають під вплив 
суб’єктивних характеристик (наприклад, схильності до альтруїзму та сообмеження [9, с. 37]). 
Оскільки домінуючі системи не завжди є економічно ефективними, сучасні реалії вимагають 
використання не тільки економічних, але й соціальних, екологічних критеріїв поведінки.  

Поведінка індивідів завжди носить суспільний характер, що проявляється у тісному 
нерозривному зв’язку між індивідуальними діями та суспільством у цілому. Цей 
взаємозв’язок виникає у межах формування та досягнення особистісних та суспільних цілей. 
В ідеалі індивідуальні цілі мають співпадати із загальносуспільними цілями, а не бути їм 
підпорядковані. Аналогічно неприпустимим є підпорядкування цілей суспільства 
індивідуальним цілям. Тобто, суспільний характер поведінки індивіда визначається його 
діями, що приймають учать у досягненні суспільної мети та, в тією чи іншою мірою, 
впливають на суспільство у цілому.  

Отже, основними властивостями індивіда з точки зору інституціональної теорії є: 
1) взаємозв’язок його поведінки із процесом еволюції економічних систем; 2) суспільний 
характер дій; 3) часткова раціональність поведінки. Виходячи із наведеного, «індивід» у межах 
інституціоналізму – це частково раціональна особистість, суспільні дії якої лежать в основі 
еволюції економічних систем та елементів їх зовнішнього середовища. При цьому вплив на 
еволюцію економічних систем може бути непрямим. Наприклад, поведінка індивідів у межах 
соціальних, правових, політичних та ін. систем опосередковано впливає на економічні системи.  

В основі поведінки індивідів як економічних суб’єктів лежить прагнення до прийняття єдино 
правильного рішення. Оскільки нестача інформації унеможливлює це, індивіди намагаються 
знизити інформаційну невизначеність. Саме з цією метою вони на основі розподілу праці та 
інтеграції індивідуальних зусиль створюють організації. У контексті дослідження процесів 
еволюції підприємств, доцільним є розмежування економічних систем (фірми, підприємства 
тощо) та інших організацій, які є елементами зовнішнього середовища суб’єктів господарювання.  

Л. Цукер розглядає організацію як джерело інституціоналізації нових соціальних явищ. 
Під інституціоналізацією він розуміє, по-перше, процес формування конкретних моделей 
поведінки та, по-друге, впровадження формальних структур (таких як організації), що не 
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пов’язані із окремими господарюючими агентами, тобто є неперсоніфікованими. Науковець 
підкреслює, що такі моделі легше впровадити у межах організацій, ніж через альтернативні 
неформальні структури. У цілому Л. Цукер зазначає, що інституціоналізація підвищує 
стабільність, знижуючи в такий спосіб невизначеність, а високоінституціоналізовані 
формалізовані організаційні структури та процеси є джерелом нової інституціоналізації [26, 
с. 443–447]. Тобто організації не тільки нівелюють невизначеність, але й створюють 
додаткові можливості для її подальшого скорочення.  

Розглядаючи суб’єктів підприємництва як один із видів організацій, П. Клейн виділяє дві 
теорії фірми: традиційну та інституціональну [23, с. 463]. Перша ґрунтується на виробничій 
теорії, не розглядаючи фірму як юридичне формування. Згідно традиційної теорії підприємство 
представляє собою виробничу функцію або виробничі можливості, «чорну скриньку», яка 
трансформує входи на виходи. Проте, виробничий процес – це не фірма. Економічна література 
часто згладжує різницю між поняттями «фірма» та «завод», тоді як це два різні поняття. Крім 
того, традиційний виробничо-функціональний підхід не повною мірою пояснює популярну у світі 
практику вертикальної та горизонтальної інтеграції, географічної та виробничої диверсифікації, 
франчайзингу, довготермінової контрактації тощо [23, с. 464]. Наведені положення враховано у 
теорії трансакційних витрат Р. Коуза, який обґрунтував наявність причинно-наслідкового зав’язку 
між можливістю скорочення витрат на трансакції та здійсненням господарської діяльності 
індивідів у формі підприємства [16]. Згідно висновків Р. Коуза та його послідовників, межі 
організації визначаються не тільки виробничими та технологічними (трансформаційними), але й 
трансакційними витратами: рішення організувати трансакції у межах підприємства дає 
можливість скоротити трансакційні витрати.  

Виникнення трансакційних витрат зумовлено дією згаданої інформаційної невизначеності. 
Виходячи із цього, Д. Норт вбачає першопричину створення організації (в т.ч. підприємства) у 
забезпеченні в такий спосіб можливості знизити невизначеність [9]. Тобто організації роблять 
поведінку економічних «акторів» більш визначеною та передбачуваною.  

Одним із методів формування дефініції наукового поняття є його визначення через 
найближчий рід, до якого належить поняття та видову відмінність, що відрізняє поняття від інших 
понять роду [8, с. 240]. Найближчий рід поняття «організація» достатньо точно переданий 
В. Іншаковим та Д. Фроловим, які інтерпретували його як «агента господарської діяльності» [7, 
с. 60]. Видова відмінність організації – це ознака, яка відрізняє її від інших агентів господарської 
діяльності (передусім, окремих індивідів). Враховуючи раніше зазначене, видовою відмінністю 
організації згідно інституціонального підходу є мета їх функціонування – зниження інформаційної 
невизначеності. Враховуючи наведене, організація – це індивідуальний або асоційований агент 
господарської діяльності, метою функціонування якого є зниження невизначеності дій інших 
суб’єктів господарювання та трансакційних витрат.  

Центральне місце в інституціональній теорії посідає поняття «інституція». На основі 
результатів типізацій дефініцій виділено три підходи до його визначення. В якості 
класифікаційної ознаки трактувань використано родове поняття, до якого науковці відносять 
інституції (табл. 1). Родове поняття, що лежить в основі дефініції, має бути єдиним та ширшим 
за об’єкт визначення. Трактування першого підходу умовно можна поділити на такі, що відносять 
інституції до одного або кількох родових понять (найбільш розповсюдженими серед них є 
«правило», «обмеження», «традиція», «звичай» тощо). Оскільки ж інституції тією чи іншою мірою 
належать до виділених родових понять, повнота відповідних дефініцій може викликати сумніви. 
Тому зміст інституції має визначатись узагальнюючим поняттям, яке б об’єднало наведені вище 
та інші родові поняття. Для цього необхідно ідентифікувати ознаку, яка їх об’єднує.  

Що стосується функціонального підходу, то суперечливою є асоціація, наприклад, 
релігії, власності, банкрутства, сім’ї тощо із певною функцією або її формою. На нашу думку, 
суспільна функція – це не безпосередньо інституція, а її визначальна ознака. Тобто функції 
інституцій відрізняють їх від інших явищ, що можуть бути описані обраним родовим 
поняттям. Оскільки неоінституціональна економіка ґрунтується на принципі «методологічного 
індивідуалізму», інтерпретація змісту інституції також має враховувати і зв’язок між нею та 
поведінкою індивідів, що свідчить і про раціональність біхевіорістичного підходу. 

Інституції як і організації покликані знизити невизначеність, що спричинена відсутністю 
точної інформації про дії економічних агентів. Для того, щоб знизити невизначеність 
необхідно зробити дії економічних агентів більш передбаченими та стабільними, тобто 
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змотивувати їх (часто примусово) діяти за певною схемою – моделлю поведінки. Враховуючи 
наведене, інституції представляють собою інструменти (правила, обмеження, мотиви, 
закони, рамки, традиції, звичаї тощо) та методи зниження інформаційної невизначеності. 
Водночас, невід’ємною характеристикою цих інструментів і методів є забезпечення їх 
системної взаємодії. У цілому сукупність методів та інструментів, які взаємодіють із певною 
метою представляє собою механізм досягнення останньої. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «інституція» 

 
Підхід Родове поняття інституції* Автори 

Обмежуючий  Правило, традиція, звичай, норма, 
традиція тощо суспільної взаємодії 

Д. Норт [9, с. 11];  
В. Зотов, В. Пресняков, В. Розенталь 
[5, с. 53]; 
Е. Остром [25, с. 51]; 
Е. Фуруботн, Р. Ріхнер [19, с. 51]; 
Дж. Ходжсон [21, с. 2] та ін. 

Соціальна форма функцій суб’єктів, 
об’єктів, процесів і результатів 
економічної діяльності 

О. Іншаков, Д. Фролов [7, с. 56] 
Функціональний  

Статусна функція Дж. Серл [13, с. 12–15] 

Поведінка А. Скоттер [цит. за [22, с. 598] 
Соціальний образ дій економічних 
суб’єктів Д. Плетньов [12, с. 10] 

Продукт колективної дії щодо контролю за 
індивідуальними діями Дж. Коммонс [17,с. 648] 

Взаємопов’язана поведінка агентів К. Допфер [18, с. 535–536] 

Біхевіорістичний  

Соціально організовані моделі поведінки Д. Гамильтон [20, с. 525] 
* Примітка: родове поняття – це поняття, яке відображає суттєві ознаки класу предметів, що 

належать до найближчого роду досліджуваного поняття [8, с. 519]; найближчий рід – це більш широкий клас 
явищ, в який в якості виду входить досліджуване поняття [8, с. 70].  

Джерело: розробка автора 
 
Керуючись викладеною логікою, інституція – це механізм зниження інформаційної 

невизначеності шляхом формування рутинізованих моделей поведінки економічних агентів. 
Наведене визначення враховує кожен із виділених підходів. В якості родового поняття 
обрано механізм, а відмінними рисами, які відрізняють інституції від інших механізмів – їх 
функціональне призначення та спосіб досягнення цілі.  

Індивіди, організації та інституції перебувають у тісному системному взаємозв’язку. Як 
зазначалось, дії індивідів, з одного боку, лежать в основі економічної діяльності з метою 
отримання максимального ефекту, а, з іншого, є джерелом невизначеності, яка 
унеможливлює отримання цього максимуму. Інституції покликані скоротити рівень 
невизначеності шляхом інституціоналізації непередбачуваних дій індивідів, яка передбачає 
організацію діяльності економічних агентів у межах визначених моделей поведінки. При 
цьому інституціоналізація більш доступна у межах формальних та неформальних утворень – 
організацій. Відтак, організації можна розглядати як середовище дій індивідів, добровільно 
створене ними й адаптоване до впливу інституцій. 

Висновки з проведеного дослідження.  
1. Основними поняттями інституціональної економіки є «індивід», «організація» та 

«інституція». Індивід – це частково раціональна особистість, суспільні дії якої лежать в основі 
еволюції економічних систем та елементів їх зовнішнього середовища. Організація – це 
індивідуальний або асоційований агент господарської діяльності, метою функціонування 
якого є зниження невизначеності дій інших суб’єктів господарювання та трансакційних 
витрат. Інституція – це механізм зниження інформаційної невизначеності шляхом 
формування рутинізованих моделей поведінки економічних агентів. 

2. В основі дефініцій понять інституціональної економіки лежить положення про те, що 
дії індивіда як суб’єкту господарювання є лише частково раціональними. Це пояснюється 
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об’єктивною неможливістю отримати повну та точну інформацію про дії інших економічних 
агентів. 

3. Процес зниження невизначеності та спричинених нею трансакційних витрат 
передбачає формування рутинізованих схем та моделей поведінки суб’єктів господарювання 
через створення інституцій. При цьому господарська діяльність у межах організацій є більш 
адаптованою до практичної реалізації таких моделей поведінки, ніж дії окремих індивідів.  
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Николюк О.М. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
Мета. Систематизація положень інституціональної економіки та, на основі її 

результатів, визначення сутності центральних понять інституціоналізму. 
Методика дослідження. У процесі вивчення теоретичних засад інституціональної 

економіки використано логіко-аналітичні методи наукових дослідження, зокрема прийоми 
аналогії та співставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції – для теоретичного 
узагальнення, уточнення понятійного апарату інституціональної теорії. На основі 
застосування методу операціоналізації понять розроблено авторське трактування понять 
«індивід», «організація», «інституція». 

Результати. Визначено, що основними поняттями інституціональної економіки є 
«індивід», «організація» та «інституція». В основі дефініцій понять інституціональної економіки 
лежить положення про те, що дії індивіду як суб’єкту господарювання є лише частково 
раціональними. Це пояснюється об’єктивною неможливістю отримати повну та точну 
інформацію про дії інших економічних агентів. Інституцію визначено як механізм зниження 
інформаційної невизначеності шляхом формування рутинізованих моделей поведінки 
економічних агентів. Процес зниження невизначеності та спричинених нею трансакційних витрат 
передбачає формування рутинізованих схем та моделей поведінки суб’єктів господарювання 
через створення інституцій. При цьому господарська діяльність у межах організацій є більш 
адаптованою до практичної реалізації таких моделей поведінки, ніж дії окремих індивідів. 

Наукова новизна. Удосконалено дефініції ключових понять інституціональної теорії, до 
яких віднесено поняття «індивід», «організація» та «інституція», які розглядаються у 
системному взаємозв’язку одне із одним. Визначено характер, природа та особливості 
взаємозв’язку між основними категоріями інституціоналізму. 

Практична значущість. Отримані результати можуть слугувати теоретичною та 
методологічною основою досліджень будь-яких економічних об’єктів, процесів, явищ, та 
розглядатись як теоретико-методологічна база для розробки та обґрунтування практичних 
рекомендацій подолання будь-яких проблем економіки. 

Ключові слова. Інституціональна економіка, індивід, організація, інституція, 
невизначеність, трансакційні витрати. 

 
Nikolyuk O.M. INSTITUTIONAL ECONOMICS: KEY POINTS A ND BASIC TERMS 
Purpose.  The investigation is aimed at systematizing the principles of institutional economics 

which will result in determining the essence of the basic concepts of institutionalism. 
Methodology of research.  The logic and analytical methods for scientific research, in 

particular methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific abstractions, 
were used for research the theoretical foundations of institutional (for theoretical generalization, 
clarifying the basic terms of institutional theory). The author developed the interpretation of 
concepts “an individual”, “an organization”, “an institution” on the basis of the method of 
operationalization of concepts. 
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Findings . It was determined that the basic concepts of institutional economics are 
“individual”, “organization” and “institution”. The definitions of the concepts of institutional 
economics are based on the principle that the activities of an individual as an economic entity is 
only partly rational. This can be accounted for by the objective impossible of obtaining a complete 
and exact information concerning the activities of other economic agents. The process of lessening 
uncertainty and the related transaction costs envisages the creation of routinized scheme and 
models of behavior of economic entities by means of setting up institutions. Along with it, the 
economic activities within the limits of an organization are more adapted to the practical realization 
of such behavior models than to the activities of separate individuals. Institution is defined as a 
mechanism of lessening the information uncertainty through simulating routinized models of 
behavior of economic agents. 

Originality . The definitions of the key concepts of institutional theory (in particular the 
concepts of “an individual”, “an organization” and “an institution”), which primarily are considered in 
the correlation with each other have been improved. The character, nature and characteristics of 
the correlation between thew concepts of institutionalism have been identified. 

Practical value. The research results may be used as the theoretical and methodological 
basis of any economic studies of objects, processes and phenomena and may be considered as 
the theoretical and methodological foundation for developing and justifying of practical 
recommendations for overcoming any economic problem.  

Key words. Institutional economics, individual, organization, institution, uncertainty, 
transaction costs. 

 
Николюк О. Н. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Цель. Систематизация положений институциональной экономики и, на основе ее 

результатов, определение сущности центральных понятий институционализма. 
Методика исследования. В процессе изучения теоретических основ 

институциональной экономики использовано логико-аналитические методы научных 
исследования, в частности приемы аналогии и сопоставления, индукции и дедукции, 
научной абстракции – для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата 
институциональной теории. На основе использования метода операционализации понятий 
разработана авторская трактовка понятий «индивид», «организация», «институция». 

Результаты. Определено, что основными понятиями институциональной экономики 
являются «индивид», «организация» и «институция». В основе дефиниций понятий 
институциональной экономики лежит положение о том, что действия индивида как субъекта 
хозяйствования является частично рациональными. Это объясняется объективной 
невозможностью получить полную и точную информацию о действиях других экономических 
агентов. Процесс снижения неопределенности и вызванных ею трансакционных издержек 
предполагает формирование рутинизированных схем и моделей поведения субъектов 
хозяйствования через создание институций. При этом хозяйственная деятельность в 
пределах организаций более адаптирована к практической реализации таких моделей 
поведения, чем действия отдельных индивидов. Институция определена как механизм 
снижения информационной неопределенности путем формирования рутинизированных 
моделей поведения экономических агентов.  

Научная новизна. Усовершенствованы дефиниции ключевых понятий 
институциональной теории, к которым отнесены понятия «индивид», «организация» и 
«организация», которые рассматриваются в системной взаимосвязи друг с другом. 
Определен характер, природа и особенности взаимосвязи между основными категориями 
институционализма. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить теоретической и 
методологической основой исследований любых экономических объектов, процессов, 
явлений и рассматриваться как теоретико-методологическая база для разработки и 
обоснования практических рекомендаций преодоления любых проблем экономики. 

Ключевые слова. Институциональная экономика, индивид, организация, институция, 
неопределенность, трансакционные издержки. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми Одним із вирішальних механізмів створення мережі зелених 

ринків, з можливістю його реально-ефективного використання є механізм державно-
приватного партнерства (ДПП). Ефективність і дієспроможність цього механізму доведена 
часом. Разом з цим - він позиціонується як вирішальний серед найважливіших складових 
реалізації завдань структурної модернізації національного господарства загалом. 

В умовах дефіциту фінансових ресурсів необхідно створити дієву систему, яка б 
забезпечила залучення та ефективне використання інвестиційних ресурсів на потреби 
структурної перебудови економіки України, вимагає новітніх механізмів стимулювання 
економічної активності, у т.ч. державно-приватного партнерства. 

У випадку створення мережі зелених ринків, як елемента ринкової інфраструктури в 
Україні, саме задіяння управлінських механізмів щодо стимулювання інвестиційної 
активності суб’єктів господарювання, їх орієнтування на впровадження структурних та 
структурно-інноваційних зрушень вважається вірним стратегічним рішенням держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Окремі питання розвитку державно-
приватного партнерства (ДПП) почали досліджуватись українськими науковцями відносно 
недавно, зокрема в працях Б.М. Данилишина, І.В. Запатріної, М.О. Лендьел, 
Л.В. Проданової, К.В. Павлюка, Л.І. Федулової. Існує низка праць із висвітлення досвіду 
застосування механізму ДПП в інших країнах та аналізу практичних проблем його 
запровадження в Україні. Водночас бракує системних ґрунтовних наукових досліджень з 
даної проблематики. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка  теоретичних  положень і 
практичних рекомендацій щодо основних засад державно-приватного партнерства при 
реалізації національних інвестиційних проектів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка України характеризується 
високими показниками відкритості, що має як свої плюси, так і мінуси. Зокрема, останнім 
часом спостерігаються негативні тенденції щодо втрати позицій національних виробників на 
внутрішньому національному ринку, оскільки на внутрішній ринок потрапляє все більше 
дешевих та більш конкурентоспроможних імпортних товарів. За таких обставин знижується й 
інвестиційна активність національних товаровиробників на внутрішньому ринку, що 
обумовлює потребу у віднайдені дієвих стимулів активізації інвестиційних процесів, 
зорієнтованих на зростання конкурентоспроможності національного виробництва [1]. 

Серед механізмів, що позитивно зарекомендував себе з огляду на залучення 
приватних інвестицій та стимулювання інвестиційної діяльності, стимулювання структурної 
перебудови національної економіки - механізм державно-приватного партнерства. 

Механізм ДПП відображає роль держави, державного впливу на розвиток ринкової 
економіки. Адже головне завдання держави - сприяти нагромадженню капіталу, формувати 
інвестиційні потоки та спрямовувати їх цільовим порядком на потреби структурної 
модернізації економіки, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва. 
Основні зусилля держави, з огляду на це, спрямовуються на формування розвинутого 
інституційного середовища: розвиток інституційно - правового середовища, формування 
внутрішнього бізнес-середовища, створення умов для інноваційного розвитку, впровадження 
структурно-інноваційних зрушень – як основи для зростання конкурентоспроможності 
національної економіки. Без державно-приватного партнерства прогресивний розвиток 
сучасної ринкової економіки неможливий [2]. 
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Сутність партнерства між державою та бізнесом полягає у перерозподілі 
відповідальності та ризиків за розвиток секторів, що мають для країни стратегічне значення 
[3, с. 78]. Насамперед це стосується розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 
(аеропорти, дорожнє будівництво, морські порти); інфраструктури аграрно-продовольчого 
ринку; сфери житлово-комунального господарства, у тому числі - водопостачання, 
водовідведення, утилізація сміття. 

Потужний потенціал ДПП має у сфері розвитку енергетики, формуванні інформаційної 
системи, стимулюванні житлового будівництва (у т.ч. будівництва соціального житла); у 
сфері освіти, розвитку пенітенціарної системи, розвитку венчурного підприємництва тощо. 

Держава може плідно співпрацювати з бізнес-структурами, оскільки ДПП дозволяє: 
вивільнити величезні кошти державного бюджету за рахунок залучення фінансових коштів 
приватних бізнес-структур; забезпечити стабільний розвиток інфраструктури з 
використанням потенціалу бізнес-структур; передати від держави до бізнес-структур частину 
ризиків; залучити приватний досвід (у т.ч. управлінський досвід) для вирішення питань 
загальнонаціонального значення. ДПП відкриває нову сторінку у сфері налагодження 
ефективного діалогу між державою та бізнес-структурами. Серед найбільш розповсюджених 
форм державно-приватного партнерства - концесії, контракти на управління, контракти на 
надання продукції (послуг), лізинг, орендні відносини тощо. 

Інститут державно-приватного партнерства посідає провідне місце серед механізмів, 
що дозволяють ефективно вирішити проблему обмеженості ресурсів в процесі реалізації 
завдань структурної перебудови національної економіки [4, с. 22]. Водночас, 
результативність державно-приватного партнерства напряму залежить від політичної волі 
здійснення економічних реформ; узгодженості дій держави, органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування: врахування стратегічних пріоритетів державної 
соціально-економічної політики під час вирішення нагальних місцевих проблем розвитку, 
ефективного поєднання проголошених довгострокових пріоритетів структурної перебудови з 
пілотними проектами на регіональному рівні [5]. Залучення переваг ДПП на внутрішньому 
ринку України надає дієвого стимулу для реалізації Національних проектів, ефект втілення 
яких спрямований на вирішення нагальних проблем соціально-економічного розвитку, 
покращення інфраструктури та на структурну перебудову національної економіки, 
передбачає створення сучасних аграрних логістичних підприємств; прискорення процесів 
реорганізації роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією; забезпечення вибору 
оптимальних шляхів постачання сільськогосподарської продукції до споживачів та 
зменшення її вартості; створення нових робочих місць; гарантування ефективного 
маркетингу ринку сільськогосподарської продукції (як у межах внутрішнього ринку, так і з 
урахуванням зростання конкуренції на світових ринках сільськогосподарської продукції). 

Національний проект «Зелені ринки» зорієнтований на структурну модернізацію 
секторальної економіки, на підтримку розвитку аграрного сектору - як найбільш 
конкурентного виробництва (в умовах глобалізації). Він направлений переважно на 
розбудову сучасної аграрної логістики, що включає: вирощування сільськогосподарської 
продукції, її зберігання, переробку, доставку споживачам, розбудову повного замкненого 
циклу сільськогосподарської продукції (від стадії вирощування (виробництва) до стадії 
кінцевого споживання). В цілому, на території України на початковому етапі планується 
побудувати 25 «зелених ринків». 

В процесі реалізації Національних проектів на засадах ДПП держава, бізнес та органи 
місцевого самоврядування мають об’єднати свої зусилля та ресурси, оптимізувати їх 
використання [5]. Основою успіху має стати: рівність перед законом всіх учасників (сторін) 
ДПП; заборона на дискримінаційні заходи та обмеження прав всіх учасників (сторін) ДПП; 
узгодження інтересів державного та приватних партнерів; визначення прав, обов’язків та 
відповідальності сторін в процесі здійснення спільної діяльності на засадах ДПП. 

При залученні потенціалу Національних проектів на засадах ДПП нова партнерська 
система відносин між державою та приватними інвесторами дозволить об'єднати обмежені 
ресурси, розподілити ризики, відповідальність та винагороду між усіма учасниками ДПП, 
сприятиме налагодженню довгострокового співробітництва держави та бізнесу, органів 
публічної влади з метою реалізації стратегічних завдань структурної перебудови економіки 
України [6]. Проміжним результатом такої діяльності (вже на короткостроковому та 
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середньостроковому часовому періоді) має стати створення нових робочих місць, 
зменшення відтоку висококваліфікованих фахівців та вчених з України, забезпечення нової 
якості життя, зростання рівня оплати праці, підвищення соціальної стабільності в країні. 

В Україні найбільш поширеною формою співробітництва між державним та приватним 
секторами (формою ДПП) є концесія. 

Станом на кінець 2012 року (за даними центральних та місцевих органів виконавчої 
влади) діяло 74 укладених договорів концесії (а інвестиційні проекти, відповідно, 
реалізовувались згідно визначених умов цих договорів). Щодо використання об'єктів 
державної власності на засадах ДПП ( йдеться про управління цілісним майновим 
комплексом) за 2012 р. було укладено лише 3 договори (це менше 1% від їх загальної 
кількості). Ці договори, переважно, стосувались використання потенціалу вугільної 
промисловості та виробництва електроенергії [7, с. 324]. Потенціал ДПП (у вигляді концесії) 
використовувався і у сфері житлово-комунальних послуг (насамперед, йдеться про 
забезпечення безперебійного водопостачання для сільських мешканців, організації та 
надання послуг зі збору та вивозу сміття, надання публічних послуг населенню у сфері 
житлово-комунального господарства). Найбільша кількість договорів концесії (55 договорів) в 
Україні реалізується на території АРК Крим [8, с. 148]. 

Основною сферою застосування ДПП є: покращення технічного стану об'єктів 
водопостачання та водовідведення (понад 80 % від кількості укладених договорів); 
виробництво електроенергії (біля 7 % від кількості укладених договорів); переробка відходів 
(біля 5 % від кількості укладених договорів); інші сфери діяльності (понад 7 % від кількості 
укладених договорів) тощо. 

У 2012 році укладання договорів про спільну діяльність на засадах ДПП уповільнилось.  
Комплексному задіянню механізму ДПП в процесі структурної перебудови національної 

економіки України та залучення інвестиційних ресурсів на ці цілі заважає низка чинників, у 
тому числі, відсутність в Україні: 

• єдиного підходу до розвитку інституційного середовища задіяння та розвитку ДПП, 
• чіткого визначення (на загальнодержавному рівні) пріоритетних сфер залучення 

інвестиційних ресурсів, чітких орієнтирів структурної перебудови національної економіки: 
• врахування на законодавчому рівні особливостей розвитку ДПП у окремих сферах 

національного господарства; 
• узгодженої з практикою розвинутих країн світу (у т.ч. країн ЄС) законодавчо 

унормованих засад правового урегулювання спірних питань функціонування ДПП; 
• законодавчо унормованого чіткого розподілу повноважень у системі державного 

управління ДПП; 
• законодавчо унормованого визначення напрямів удосконалення механізмів підтримки 

проектів, що реалізуються на засадах ДПП і чітких, законодавчо унормованих гарантій 
держави; 

• законодавчо унормованого визначення напрямів поліпшення ефективності взаємодії 
держави та приватного сектору щодо ініціювання та реалізації проектів ДПП; 

• законодавчо унормованого визначення шляхів підвищення інституційної спроможності 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо використання переваг 
механізму ДПП; 

• законодавчо унормованого порядку щодо створення умов та залучення суспільних 
(громадських) об'єднань для формування необхідного інституційного середовища та 
реалізації проектів ДПП. 

Для практичного запровадження основних форм ДПП з метою залучення приватних 
інвестиційних ресурсів для модернізації української економіки необхідне проведення 
цілеспрямованої послідовної державної політики розвитку ДПП [9, с. 32]. Вона має бути 
спрямована на формування сприятливого економічного та управлінського середовища для 
розроблення й реалізації проектів ДПП, а саме: 

• удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин ДПП; 
• удосконалення інституційного забезпечення розвитку ДПП; 
• підвищення гарантій захисту інтересів державних та приватних партнерів ДПП у 

процесі розроблення, затвердження та реалізації проектів. 
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Необхідною передумовою ефективного розвитку ДПП є формування загального 
сприятливого середовища для бізнесу, що передбачає покращення інвестиційного клімату, 
податкового та регуляторного середовища. 

Висновки та подальші дослідження.  З метою якнайшвидшого усунення найбільш 
гострих проблем і перешкод у розвитку основних форм ДПП та активізації їх практичного 
запровадження необхідно: 

• підготувати урядовий звіт про стан запровадження механізму ДПП для реалізації 
інвестиційних проектів та основні шляхи підвищення ефективності ДПП; 

• провести парламентські слухання, присвячені розвитку ДПП в Україні з метою 
виявлення проблем і перешкод для успішної реалізації проектів ДПП, вироблення на основі 
широкої дискусії рекомендацій щодо врегулювання всіх гострих проблем; 

• передбачити проведення щорічного моніторингу ефективності реалізації проектів ДПП 
та у разі необхідності внесення за його результатами пропозицій щодо вдосконалення 
відповідного законодавчо-нормативного забезпечення; 

• сформувати на державному, регіональному та місцевому рівнях бази інвестиційних 
проектів, що можуть бути реалізовані на засадах ДПП, розробити техніко-економічне 
обґрунтування проектів. При цьому можна передбачити, що витрати на таке обґрунтування 
будуть компенсовані приватним інвестором після прийняття рішення щодо реалізації 
проекту. 
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Карпенко А.М. РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

Метою дослідження є розробка  теоретичних  положень і практичних рекомендацій 
щодо основних засад державно-приватного партнерства при реалізації національних 
інвестиційних проектів в Україні. 

Методика дослідження. Для досягнення мети, яка поставлена в статті, використані 
наступні методи наукового пізнання: при дослідженні теоретичних і методологічних засад 
інвестиційної діяльності – діалектичний метод пізнання та системного підходу, методи 
синтезу й узагальнень; в аналітичних дослідженнях – індексний, графічний та аналітичний 
методи, методи оцінки структурних динамічних зрушень, порівнянь і монографічний. 

Результати. Розкрито роль і місце державно-приватного партнерство при реалізації 
національних інвестиційних проектів. Визначено напрями державного та приватного капіталу 
при реалізації національного проекту «Зелені ринки» шляхом створення мережі оптових 
продовольчих ринків в найбільших містах України, які повинні поліпшити процес товароруху 
сільськогосподарської продукції від виробника до споживача. 

Запропоновані заходи по залученню приватного та державного капіталу в реалізацію 
високоефективних інвестиційних проектів, що передбачають розробку нормативно-правових 
актів, які забезпечать  надходження інвестиції  в галузі національного господарства. 

Наукова новизна. Обґрунтовано напрями плідної співпраці держава з бізнес-
структурами, оскільки ДПП шляхом: вивільнення величезних коштів державного бюджету за 
рахунок залучення фінансових коштів приватних бізнес-структур; забезпечення стабільного 
розвитку інфраструктури з використанням потенціалу бізнес-структур; передавання від 
держави до бізнес-структур частину ризиків; залучення приватного досвіду (у т.ч. 
управлінський досвід) для вирішення питань загальнонаціонального значення. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють: практичному 
запровадженню основних форм ДПП; залученню приватних інвестиційних ресурсів для 
модернізації української економіки; проведенню цілеспрямованої послідовної державної 
політики розвитку ДПП. 

Ключові слова: інвестиції, державно-приватне партнерство, національні інвестиційні 
проекти, концесія. 

 
 
Karpenko A. THE ROLE AND PLACE OF PUBLIC-PRIVATE PA RTNERSHIP IN THE 

IMPLEMENTATION OF NATIONAL INVESTMENT PROJECTS IN U KRAINE 
Purpose.   The aim of the research is to develop theoretical concepts and practical 

recommendations on the basic principles of public-private partnership in the implementation of 
national projects in Ukraine.  

Research Methodology.  To achieve the goal , which is placed in the article the following 
methods of scientific knowledge have been used : the study of the theoretical and methodological 
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principles of investment - the dialectical method of cognition and systematic approach , methods of 
synthesis and summaries , analytical studies - index , graphical and analytical methods , evaluation 
of structural dynamic changes , comparisons and monographic . 

 Results . The role and place of the public-private partnership in the implementation of 
national investment projects. The directions of public and private sector in the implementation of 
the national project " Green Markets" by creating a network of wholesale food markets in the major 
cities of Ukraine , which should improve the process of commodity circulation of agricultural 
products from producer to consumer. The proposed measures to attract private and public capital 
in highly efficient implementation of investment projects involving the development of legal acts 
that will provide income investments in the national economy.  

Scientific novelty.  The directions of fruitful cooperation with state businesses have been 
grounded, because by the way of PPP : the release of huge state budget by attracting private 
funds businesses , ensuring sustainable development infrastructure using potential businesses , 
transfer from the state to businesses of the risks; involvement of private experience ( including 
managerial experience ) to address issues of national importance.  

The practical significance.  These results contribute to research: practical implementation of 
the basic forms of PPP, attract private investment resources for the modernization of the Ukrainian 
economy, carrying out purposeful consistent state policy of PPP.  

Keywords:  investment, public-private partnerships, national investment projects, 
concession. 

 
 
Карпенко А.М. РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКРАИНЕ 
Целью исследования является разработка теоретических положений и практических 

рекомендаций относительно основных принципов государственно-частного партнерства при 
реализации национальных инвестиционных проектов в Украине. 

Методика исследования. Для достижения цели, которая поставлена в статье, 
использованы следующие методы научного познания: при исследовании теоретических и 
методологических основ инвестиционной деятельности - диалектический метод познания и 
системного подхода, методы синтеза и обобщений; в аналитических исследованиях - 
индексный, графический и аналитический методы, методы оценки структурных 
динамических сдвигов, сравнений и монографический. 

Результаты. Раскрыта роль и место государственно-частного партнерство при 
реализации национальных инвестиционных проектов. Определены направления 
государственного и частного капитала при реализации национального проекта «Зеленые 
рынки» путем создания сети оптовых продовольственных рынков в крупнейших городах 
Украины, которые должны улучшить процесс товародвижения сельскохозяйственной 
продукции от производителя к потребителю. 

Предложенные меры по привлечению частного и государственного капитала в 
реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов, предусматривающих 
разработку нормативно-правовых актов, которые обеспечат поступление инвестиции в 
области национального хозяйства. 

Научная новизна. Обоснованы направления плодотворного сотрудничества государство 
с бизнес-структурами, поскольку ГЧП путем: высвобождение огромных средств 
государственного бюджета за счет привлечения финансовых средств частных бизнес-структур, 
обеспечение стабильного развития инфраструктуры с использованием потенциала бизнес-
структур; передачи от государства к бизнес-структурам часть рисков; привлечения частного 
опыта (в т.ч. управленческий опыт) для решения вопросов общенационального значения. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют: 
практическом внедрению основных форм ГЧП; привлечению частных инвестиционных 
ресурсов для модернизации украинской экономики; проведению целенаправленной 
последовательной государственной политики развития ГЧП. 

Ключевые слова: инвестиции, государственно-частное партнерство, национальные 
инвестиционные проекты, концессия. 
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КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Одним з основних напрямів державної фінансової політики є 

організація та функціонування чіткої системи фінансового контролю. Вона включає контроль 
за дотримуванням фінансово-економічного законодавства у процесі формування і 
використання грошових коштів, оцінку ефективності фінансово-господарських операцій і 
доцільність здійсненних видатків. Як правило, в умовах ринкових трансформацій в країні, а 
також, зокрема, в агропромисловому комплексі України, при адаптації економічних відносин 
до нових умов господарювання актуального значення набуває фінансовий контроль за 
законністю формування й обґрунтованістю використання фінансових ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковому плані питаннями контролю 
казначейського обслуговування аграрного сектору економіки, запровадженням більш 
виваженого і системного підходу щодо розробки та реалізації державної аграрної політики, 
направленої на захист інтересів держави та стабільного розвитку вітчизняного сільського 
господарства, присвячені наукові праці М.Я. Дем’яненка [1], П.Т. Саблука [1], С.І. Юрія [2], 
В.І. Стояна [2], О.С. Даневича [2], А.Д. Діброви [3], В.П. Галушки [4], Г.Г. Кірейцева [5], 
В.М. Федосова [6], В.С. Загорського [7], А.Г. Охламова [8] та інших.  

Попри значну увагу до даної проблеми, не вирішеним залишається низка питань, 
пов’язаних з пошуком оптимальних видів, форм та методів контролю фінансування 
державної підтримки аграрного сектору, визначенням функцій органів державного 
фінансового контролю, проблем та напрямів вдосконалення їх діяльності.  

Постановка завдання. Метою статті є науковий аналіз видів, форм і методів 
фінансового контролю та визначення функцій органів казначейського обслуговування щодо 
державної підтримки аграрного сектору держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий контроль охоплює тією чи 
іншою мірою всі сфери діяльності суспільства. Раціональна організація та ефективне 
функціонування фінансового контролю дозволяє суттєво впливати на процес розширеного 
відтворення, сприяє забезпеченню національних економічних інтересів і підвищенню 
фінансової безпеки держави, розвитку ринкової економіки й економічного зростання. 

У статтях 109-115 глави 17 Бюджетного кодексу України  функції контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства покладено на Верховну Раду України, Рахункову 
Палату України, Міністерство фінансів України, Державну казначейську службу України, 
Державну фінансову інспекцію України, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи 
відповідних рад, рис. 1 [9]. 

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства  визначено статтею 112 цього ж кодексу.  Їм належить здійснення 
контролю за:       

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та 
місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності; 

2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 
3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису 

бюджету; 
4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів 

відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 

5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним 
асигнуванням. 
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Рис. 1. Структура органів державного фінансового контролю для підприємств 
аграрного сектору економіки 

Джерело: власна розробка на основі Бюджетного Кодексу України 
 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів (на сьогодні це - Державна Казначейська 
служба України), в межах своїх повноважень забезпечує організацію та координацію 
діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх 
повноважень шляхом оцінки їх діяльності. 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (стаття 43) від 08.07.2010 № 2456-VI, 
який набрав чинності з 01.01.2011 р., функції органів Державного Казначейства досить 
розширено. Додатково передбачено розрахунково-касове обслуговування інших клієнтів 
відповідно до законодавства. Для виконання доходної частини бюджету загальна кількість 
відкритих рахунків в Казначействі у 2011 році збільшилася орієнтовно на 150 000. За кожним 
видом надходжень може відкриватися від двох до шести рахунків по підвидах надходжень до 
відповідного бюджету.  

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було закладено 363,6 
млрд. грн. видатків із загального фонду Держбюджету (на рівні минулого року). У т.ч. у цьому 
бюджеті передбачалися видатки Міністерству аграрної політики та продовольства у розмірі 
8,4 млрд. грн. (на 2,3% менше ніж у 2012 році). На фоні зменшення загальної суми аграрних 
видатків у бюджеті 2013 р., на фінансування заходів у агропромисловому секторі із 
загального фонду Держбюджету передбачалися жалюгідні «крихти» - 91,8 млн. грн., що 
майже у 12 разів менше ніж у 2012 р., коли сума фінансової допомоги закладалася на рівні 
1,2 млрд. гривень [10]. 

У сучасних умовах для забезпечення належного управління державними фінансами 
вже недостатньо лише дотримуватися законів, необхідно досягати мети у найбільш 
економний, ефективний та результативний спосіб. В європейському розумінні державний 
внутрішній фінансовий контроль має забезпечити належне управління державними 
фінансами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього контролю, 
внутрішнього аудиту та їх гармонізації. 
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Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної 
Ради України здійснюється Рахунковою палатою. Діяльність центральних органів виконавчої 
влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства (у межах їхніх повноважень, встановлених цим Кодексом та 
іншими нормативно-правовими актами), спрямовується, координується та контролюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Даний механізм чітко визначає обов’язковість запровадження в органах державного 
сектору базових компонентів європейської моделі державного внутрішнього фінансового 
контролю – внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, які послідовно вирішують функції 
контролю між їх учасниками. При цьому персональну відповідальність за запровадження та 
ефективне функціонування цих компонентів покладено на керівників усіх рівнів – від 
головного розпорядника (міністра, голови органу тощо) до розпорядників нижчого рівня та 
навіть керівників окремих підрозділів в установі, рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Концептуальна модель державного внутрішнього фінансового контролю 
Міністерства аграрної політики та продовольства 

Джерело: власна розробка. 
 
У цій концептуальній моделі внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та заходів, 

запроваджених керівництвом суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що 
постійно застосовуються в ході діяльності організації з метою забезпечення впевненості у 
досягненні нею таких загальних цілей: 

- результативності діяльності, економності та ефективності використання ресурсів; 
- відповідності чинним законам, іншим нормативно-правовим та регулюючим актам, 

політиці та процедурам; 
- незалежності та надійності інформації, рахунків та даних; 
- захисту активів від втрат, зокрема тих, які виникли через зловживання, 

неврегульованість чи корупцію.  
Поняття економності операцій полягає у тому, що будь-які операції не мають 

спричиняти зайвих витрат. Вартість придбання потрібної кількості ресурсів (товарів, робіт, 
послуг) належної якості, що поставляються у необхідні час та місце, та обсяги їх витрачання 
мають бути найменшими. 

Поняття ефективності полягає у тому, що для досягнення визначеної кількості та якості 
очікуваних результатів організація витрачає мінімум ресурсів або ж при витраті заздалегідь 
визначеної фіксованої кількості та якості ресурсів досягається максимальний результат.  

Міністерство аграрної політики 
та продовольства 

Внутрішній контроль Внутрішній аудит 

Підтвердження 

Моніторинг 

Середовище контролю 

Оцінка ризиків 

Інформаційне забезпечення 

Контролююча діяльність 

Планування 

Опитування 

Реєстрація 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 60 

Поняття результативності полягає у повноті досягнення визначеної мети діяльності 
організації та виконання поставлених завдань. 

Науковцями доведено, що внутрішній контроль – не разова подія, а постійний 
управлінський процес, який охоплює всі операції кожної структурної одиниці організації. При 
цьому, внутрішній контроль має забезпечувати визначення й аналіз ризиків діяльності 
організації з метою запобігання їм чи обмеження. Тобто не можна ототожнювати внутрішній 
контроль із контрольно-ревізійною роботою. Внутрішня контрольно-ревізійна робота є лише 
незначною складовою частиною системи внутрішнього контролю. 

Кожен працівник повинен розуміти важливість та підтримувати функціонування 
внутрішнього контролю, знати свої обов’язки та повноваження у здійсненні такого контролю. 
Відповідальним за належну організацію та ефективність внутрішнього контролю є керівник 
організації. 

Схема реалізації внутрішнього контролю складається із п’яти взаємопов’язаних 
компонентів: середовище контролю, оцінка ризиків, контролююча (управлінська) діяльність, 
інформаційне забезпечення, моніторинг. 

Середовище контролю – це наявні в організації процеси, операції та розподіл 
повноважень щодо їх виконання, спрямовані на забезпечення реалізації законодавчо 
закріплених за організацією функцій. Середовище контролю має забезпечувати в організації 
структурованість та дисциплінованість.  

Оцінка ризиків – це процес визначення (ідентифікації) й аналізу ризиків діяльності 
організації, розробка та запровадження контрольних процедур з метою запобігання ризикам 
чи їх обмеження (управління ризиками). Ідентифікація ризиків здійснюється з метою 
визначення найбільш ризикових сфер діяльності, зосередження наявних ресурсів для 
управління найбільш істотними з них, встановлення відповідальних працівників за 
управління ризиками у відповідних сферах.  

Контролююча (управлінська) діяльність – це сукупність запроваджених в організації дій, 
регламентів та процедур для управління ризиками, повноти досягнення мети діяльності 
організації та виконання покладених завдань. Контрольні процедури мають постійно 
функціонувати на всіх рівнях управління. 

Інформаційне забезпечення – це система збору, документування, передання 
інформації та користування нею для прийняття управлінських рішень. Керівництво та 
працівники організації для прийняття рішень, належного здійснення операцій та контролю за 
ними повинні мати повну, своєчасну, достовірну та доступну інформацію фінансового і не 
фінансового характеру як про зовнішні, так і про внутрішні події. Для забезпечення 
отримання такої інформації потрібно, щоб усі операції, важливі події та процедури контролю 
були повно, своєчасно та достовірно задокументовані. 

Моніторинг – це постійний процес проведення оцінки якості функціонування системи 
внутрішнього контролю у часі. Інформацію про недоліки функціонування внутрішнього 
контролю слід надавати керівництву відповідного рівня. Моніторинг має забезпечити 
адекватне та невідкладне запровадження рекомендацій і пропозицій для усунення наявних 
та запобігання можливим недолікам системи внутрішнього контролю. 

За результатами дослідження встановлено, що внутрішній аудит – це діяльність із 
надання незалежних та об’єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалення 
діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає керівнику в досягненні поставленої перед 
організацією мети, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та 
підвищення ефективності системи внутрішнього контролю. Реалізація такої діяльності 
передбачає створення в кожному органі державного сектору функціонально незалежного 
підрозділу внутрішнього аудиту. 

Підрозділ внутрішнього аудиту в жодному разі не можна ототожнювати з відомчим 
контрольно-ревізійним підрозділом, більше того, неприпустимим є поєднання цих функцій в 
одному структурному підрозділі. У внутрішнього аудиту інша природа, цілі та завдання, ніж у 
ревізії. Внутрішній аудит допомагає керівнику здійснювати управління, але не може і не 
мусить заміщувати управлінців і керівників – він не може замінити собою систему 
внутрішнього контролю. 

Кабінет Міністрів України визначає основні засади здійснення внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту, а також порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту. Основною 
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метою діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в органах державного і комунального 
секторів є забезпечення керівника організації гарантіями адекватності та результативності 
системи внутрішнього контролю.  

Нововведення 26-ї статті Бюджетного Кодексу України стосуються не тільки головних 
розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. 
Фактично вимоги ст. 26 закладають законодавче підґрунтя для побудови нової моделі 
державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, а перебудова системи управління 
державними фінансами передбачена в усіх вітчизняних органах державного і комунального 
сектору, до яких згідно з вимогами Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю, затвердженої розпорядженням Уряду від 24.05.2005 № 158-р зі змінами та 
доповненнями, належать [11]: 

-  міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, інші розпорядники бюджетних коштів; 

-  державні й комунальні підприємства, установи та організації; 
-  акціонерні, холдингові компанії, інші суб’єкти господарювання, у статутному фонді 

яких частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків чи становить 
величину, яка забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право 
вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів; 

-  державні цільові фонди; 
-  інші підприємства, установи та організації, які отримують бюджетні кошти, кредити, 

залучені державою або під державні гарантії, чи міжнародну технічну допомогу, 
використовують кошти, що залишаються у їх розпорядженні у разі надання їм податкових 
пільг, державне чи комунальне майно (далі – державні фінанси) лише під час провадження 
ними діяльності з використання державних фінансів.   

Проведені дослідження показали проблеми щодо оптимізації контрольних функцій 
Державного казначейства України на сьогодні у невизначеному законодавством їх розподілі 
між різними контролюючими установами в державі.  

Вважаємо, що передача контрольних функцій Державного казначейства України, які 
діючим законодавством України на сьогодні  виконує і повинно виконувати Казначейство, 
іншому органу призведе до виникнення ризиків вчинення учасниками бюджетного процесу 
бюджетних правопорушень, у тому числі: виникнення та зростання дебіторської та 
кредиторської заборгованості, неефективного та нецільового спрямування (використання) 
бюджетних коштів, повноти та своєчасності зарахування надходжень бюджетів різних рівнів, 
недостовірності відображення даних в обліку та звітності тощо.  

Крім того, специфіка обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, 
інших клієнтів (вони надають всі первинні документи при проведенні всіх операцій до органів 
Казначейства) унеможливлює виконання контрольних функцій, яке на сьогодні виконує 
Казначейство, іншим органом. Також не є необхідною передача функції розробки 
нормативно – правових актів іншому органу. 

Функції та повноваження щодо забезпечення казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, визначені Бюджетним кодексом України, Законом України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Законом України “Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, має виконувати 
новоутворена Державна казначейська служба України. 

Одним із завдань Казначейства є визначення механізму казначейського обслуговування 
державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і 
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних 
коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних 
цільових фондів (пункт 3 Положення про Державне казначейство України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1232) [12]. 

Реалізація зазначеного завдання Казначейством здійснювалась шляхом розробки та 
затвердження порядків, механізмів, процедур, регламентів, інших нормативних документів, 
необхідних для забезпечення функціонування системи органів Казначейства.  

Слід зазначити, що відповідно до рекомендацій Міжнародного Валютного Фонду, 
викладених у доповіді співробітників Управління по бюджетних питаннях Міжнародного 
валютного фонду “Україна: Програма створення системи державного казначейства” від 
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27.04.1993, такі функції, як: установлення державних стандартів по бухгалтерському обліку; 
розробка законів і постанов по бухгалтерському обліку; ведення державного плану рахунків 
мали виконуватись Управлінням казначейства. 

Таким чином, завдання щодо установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і 
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників 
бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів 
державних цільових фондів закріплено за Казначейством на виконання рекомендацій МВФ 
ще до створення Казначейства.  

Відповідно до Плану дій Україна – ЄС, одним із заходів є модернізація системи обліку 
Казначейства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 № 117-р, від 
27.04.2006 № 243-р, від 26.04.2007 № 238-р). Стратегія модернізації бухгалтерського обліку в 
державному секторі на 2007 – 2015 роки затверджена постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.01.2007 № 34 [13]. 

У стратегії визначено, що головним розробником національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі та єдиного плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією, є Державна 
казначейська служба України. У ході реалізації Стратегії набуто позитивний досвід спільної 
роботи Казначейства та Міністерства фінансів України. 

Так, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку розробляються 
Казначейством і затверджуються Міністерством фінансів України. Змінами передбачено, що 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в державному секторі 
здійснюватиметься відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку в 
державному секторі. 

Сьогодні можна констатувати, що певні кроки в цьому напрямі вже зроблені. 
Розроблені і затверджені наказами Міністерства фінансів України 19 національних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідають міжнародним 
стандартам (IPSAS). 

Національні стандарти звітності містять нові форми фінансової звітності (Баланс, Звіт 
про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал), 
встановлюють правила складання консолідованої звітності та порядок розкриття бюджетної 
інформації у фінансовій звітності. 

На сьогодні Казначейство – це автоматизована структура, яка функціонує завдяки 
роботі відповідних програмних комплексів, особливості функціонування яких пов’язані із 
статусом Казначейства, як учасника СЕП НБУ (Система електронних платежів 
Національного банку України), котрі враховані у нормативних документах Казначейства. 

Зокрема, Казначейством супроводжуються нормативно-правові акти, які 
регламентують: порядок та процедури щодо відкриття, ведення та закриття рахунків у 
національній валюті в органах Казначейства, складання щоденного оборотно-сальдового 
балансу, який є базою для формування щоденної управлінської звітності, а також довідники 
технічних символів, які використовуються з метою кодування рахунків. 

Забезпечити взаємозв’язок з СЕП НБУ без оперативної щоденної методологічної 
підтримки внутрішніх операцій, пов’язаних з виходом в СЕП НБУ, буде неможливо. Так, 
Казначейство здійснює постійний моніторинг змін до нормативно-правових актів 
Національного банку України в частині функціонування СЕП НБУ, з метою внесення 
відповідних змін до нормативних документів Казначейства.  

Необхідно зазначити, що Національним банком України (лист від 13.01.2011 № 23-
313/63) погоджено використання центру сертифікації ключів Казначейства (далі – ПТК АЦСК) 
замість сертифікації ключів Національного банку України в програмно-технічному комплексі.  

Метою створення ПТК АЦСК є забезпечення інтеграції функції електронного цифрового 
підпису до прикладних інформаційних систем Казначейства на виконання вимог законів 
України “Про електронний цифровий підпис” та “Про електронні документи та електронний 
документообіг”. Автоматизація покликана забезпечити створення єдиних засобів 
електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації для використання в 
інформаційних системах Казначейства. 

Запровадження та супроводження ПТК АЦСК потребуватиме розробки відповідних 
нормативно-правових, методичних та інструктивних документів з подальшим їх оперативним 
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супроводженням. 
Висновки та подальші дослідження. Контроль за державними бюджетними 

коштами, що використовуються в аграрному секторі економіки, враховуючи впровадження 
національних стандартів, вже з 2015 року дозволить: 

- гармонізувати законодавство України з питань бухгалтерського обліку і звітності з 
міжнародними стандартами (IPSAS); 

- забезпечити транспарентність даних фінансової звітності в державному секторі і 
можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн; 

- підвищити ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів держави і 
прозорість бюджетного процесу; 

- проводити аналіз інформації про державний аграрний сектор країни з метою 
створення стійкої і ефективної системи управління державними фінансами в цілому. 
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Кузьменко С.І. КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
Мета. Надати пропозиції щодо підвищення ефективності казначейського 

обслуговування аграрного сектору економіки держави. 
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є сучасне 

законодавство, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, а також результати власних 
досліджень. У статті використано абстрактно-логічний мето, системний підхід і методи 
розрахунково-конструктивного та економіко-математичного моделювання. 

Результати. Досліджено види, форми і методи фінансового контролю, а також 
визначено функції органів казначейського обслуговування щодо державної підтримки 
аграрного сектору держави. Встановлено, що фінансовий контроль охоплює тією чи іншою 
мірою всі сфери діяльності суспільства, а його раціональна організація та ефективне 
функціонування дозволяє суттєво впливати на процес розширеного відтворення, сприяє 
забезпеченню національних економічних інтересів і підвищенню фінансової безпеки 
держави, розвитку ринкової економіки й економічного зростання. 

Наукова новизна. Уточнено зміст поняття «внутрішній контроль», а також 
удосконалено концептуальну модель державного внутрішнього фінансового контролю 
Міністерства аграрної політики та продовольства, а також обґрунтовано  недоцільність 
передачі контрольних функцій Державного казначейства України іншому органу.  

Практична значущість. Запропонована модель державного внутрішнього фінансового 
контролю Міністерства аграрної політики та продовольства надасть можливість підвищити 
ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів держави, а також збільшити 
прозорість використання коштів державного і місцевих бюджетів. 

Ключові слова. Казначейське обслуговування, контроль, бюджетна політика, завдання 
казначейства, фінансування, бюджетні асигнування, витрати та доходи. 

 
 
Kuzmenko S.I . TREASURY CONTROL OVER USING BUDGET FUNDS IN AGRARIA N 

SECTOR OF ECONOMY 
Purpose.  The purpose of the article is to give suggestions for improving the efficiency of 

treasury service of agrarian sector of economy of the state. 
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Methodology of research.  Methodological and theoretical basis of the article is the 
contemporary legislation, works of national and foreign scholars, and the results of our own 
research. The abstract and logical method, systematic approach and methods of settlement and 
constructive, economic and mathematical modelling were used in the article. 

Findings. Types, forms and methods of financial control were studied as well as the 
functions of treasury services for state support of agrarian sector of the state were determined. It 
has been established that the financial control covers all areas of activity of the society and its 
rational organization and the efficient operation can significantly influence on the process of 
expanded reproduction. This control contributes providing of the national economic interests and 
increases the financial security of the state development of market economy and economic growth. 

Originality. The concept of “internal control” was clarified and conceptual model of state 
internal financial control of the Ministry of agricultural policy and food was improved, and the 
inexpediency of transferring control functions of the State treasury of Ukraine to another body was 
reasonably substantiated.  

Practical value.  The proposed model of state internal financial control of the Ministry of 
Agricultural Policy and Food will enable to improve the efficiency of financial and material 
resources of the state, and to increase the transparency of the use of state and local budgets. 

Key words:  treasury servicing, control, budgeting, objectives of treasury, funding, budget 
allocations, expenditures and revenues. 

 
 
Кузьменко С.И. КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
Цель. Предоставить предложения по повышению эффективности казначейского 

обслуживания аграрного сектора экономики государства. 
Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи 

является современное законодательство, труды отечественных и зарубежных ученых, а 
также результаты собственных исследований. В статье использованы абстрактно-
логический методом, системный подход и методы расчетно-конструктивного и экономико-
математического моделирования. 

Результаты. Исследованы виды, формы и методы финансового контроля, а также 
определены функции органов казначейского обслуживания по государственной поддержке 
аграрного сектора государства. Установлено, что финансовый контроль охватывает в той 
или иной мере все сферы деятельности общества, а его рациональная организация и 
эффективное функционирование позволяет существенно влиять на процесс расширенного 
воспроизводства, способствует обеспечению национальных экономических интересов и 
повышению финансовой безопасности государства, развития рыночной экономики и 
экономического роста. 

Научная новизна. Уточнено содержание понятия «внутренний контроль», 
усовершенствована концептуальную модель государственного внутреннего финансового 
контроля Министерства аграрной политики и продовольствия, а также обоснованно 
нецелесообразность передачи контрольных функций Государственного казначейства 
Украины другому органу. 

Практическая значимость. Предложенная модель государственного внутреннего 
финансового контроля Министерства аграрной политики и продовольствия позволяет 
повысить эффективность использования финансовых и материальных ресурсов 
государства, а также увеличить прозрачность использования средств государственного и 
местных бюджетов. 

Ключевые слова. Казначейское обслуживание, контроль, бюджетная политика, 
задание казначейства, финансирования, бюджетные ассигнования, расходы и доходы. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ У МЕХАНІЗМАХ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 
Постановка проблеми. Господарські зв’язки суб’єктів споживчого ринку мають 

розглядатися через призму сукупності їх повноважень, прав і обов’язків. Сукупність таких 
елементів формує специфічний інформаційний ресурс, який поєднує досвід господарської 
діяльності, отримані знання та набуті навички щодо способу організації та забезпечення 
ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства з метою реалізації власних 
цілей. Від рівня використання компетенції залежить отримання економічних вигод суб’єктів 
ринку. Ключовим компетенціям притаманна універсальність, а результативність 
функціонування підприємства на ринку залежить від можливостей їх прояву. З цих позицій 
важливим видається дослідження ролі ключових компетенцій у механізмах взаємовідносин 
підприємств агропромислового комплексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційні аспекти у процесах 
трансформації господарської діяльності підприємств різних галузей національної економіки 
розглядаються багатьма дослідниками і відображені у низці наукових публікацій. Серед таких 
публікацій найбільш суттєвими вважаємо наукові розвідки Р. Алкалі, Ф. Ж. Гуіяра, У. Кінга, 
Н. Коха, Е. П. Лернеда та ін. Динаміка споживчого ринку вимагає зміни підходів до 
формування механізмів ефективного управління суб’єктами, використання набутих ними 
ключових компетенцій. Значення таких аспектів дедалі зростає і щодо вирішення проблеми 
формування адекватних організаційно-економічних відносин підприємств агропромислового 
комплексу. Разом з тим, нині не охоплені комплексними науковими дослідженнями і 
практично не висвітлені у фахових публікаціях питання щодо змісту і ролі ключових 
компетенцій, їх впливу на формування ефективних організаційно-економічних відносин між 
підприємствами АПК за умов динамічної конкуренції. 

Проблема розроблення теорії, методології та методів формування та розвитку 
ефективних організаційно-економічних відносин підприємств АПК нині набула гостроти. 
Потребують комплексних поглиблених наукових розвідок питання щодо змісту і ролі 
ключових компетенцій, їх впливу на формування ефективних організаційно-економічних 
відносин між підприємствами агропромислового комплексу в умовах поглиблення 
конкурентної боротьби, виходу на міжнародні ринки. 

Висвітлення таких проблем та практична реалізація отриманих наукових результатів 
сприятиме оптимізації функціонування продовольчого ринку, позитивно вплине на зміцнення 
продовольчої безпеки країни, що і визначає актуальність і зумовлює вибір теми даної статті. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити роль ключових компетенцій у 
функціонуванні підприємств АПК, їх вплив на забезпечення ефективних організаційно-
економічних відносин між ними.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційні процеси у розвитку 
національної економіки України зумовлюють необхідність зміни підходів до формування 
механізмів ефективного управління суб’єктами. Такі аспекти набувають дедалі більшої ваги і 
щодо вирішення проблеми формування адекватних організаційно-економічних відносин 
підприємств усіх сфер АПК. З цих позицій, дії будь-якого суб’єкту господарювання не 
матимуть позитивного результату, якщо будуть обмежені лише звичайним реагуванням на 
зміни зовнішнього середовища, без застосування інноваційних підходів до власної поведінки 
на споживчому ринку та використання відповідного інструментарію [1]. 
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Побудова ефективних організаційно-економічних відносин підприємств АПК повною 
мірою залежить від результатів інституційних перетворень національної економіки у 
контексті глобальних тенденцій євроінтеграції. Так, за набуття Україною державної 
незалежності вона позиціонується як самостійний суб’єкт зовнішньоекономічних відносин, 
стратегічною метою якого є європейський вибір та орієнтація на інтеграцію до європейської 
спільноти, що і визначає загальну спрямованість подальшого функціонування та розвитку 
усіх суб’єктів національної економіки, у тому числі й підприємств АПК.  

Враховуючи викладене, варто при побудові механізмів управління будь-яким 
підприємством агропромислового комплексу спиратися на його ключові компетенції та 
адаптувати їх до визначених цілей розвитку. Рівень використання ключових компетенцій з 
точки зору їх ефективності має помітний вплив на усі напрями і сфери діяльності 
підприємства. 

У розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК важливе значення має 
соціально-орієнтована трансформація економіки держави. У широкому розумінні соціально 
орієнтована ринкова економіка може розглядатися як модель сучасного суспільства, 
організаційно побудованого на принципах соціальної справедливості, рівності, законності, 
соціальної захищеності, що забезпечує громадянам країни соціально-економічні гарантії, 
зайнятість, високий рівень життя.  

Виходячи з цього, наголосимо, що для подальшого динамічного розвитку національного 
споживчого ринку у царині функціонування підприємств агропромислового комплексу 
непересічного значення набувають: 

− оптимізація реформування відносин власності (у першу чергу, стосовно 
землеволодіння та землекористування) та створення умов ефективного функціонування 
підприємств різних форм господарювання; 

− подальший розвиток багатоукладної економіки; 
− обґрунтування державної політики у сфері сільськогосподарського виробництвом та 

продовольчого забезпечення населення країни; 
− реалізація інноваційних заходів щодо мотивації праці; 
− забезпечення на макроекономічному рівні умов для динамічного розвитку конкуренції 

у сфері функціонування підприємств агропромислового комплексу; 
− обґрунтування та реалізація адекватної соціальної політики у державі, забезпечення 

пріоритетного розвитку інфраструктури сільських поселень. 
Основними умовами ефективного просування до соціально орієнтованого суспільства 

стають: модифікація (удосконалення) ринкової системи, її орієнтація на соціально-економічні 
аспекти розвитку; політична, законодавча, економічна і соціальна стабільність; усвідомлення 
та визнання системи індивідуальних та суспільних цінностей на національному рівні; 
формування макро- та мікроінструментарію, відповідних інститутів з метою її захисту, 
підтримки і розвитку; розвиток наукового потенціалу. Соціально орієнтоване суспільство 
задовольняє потреби національної економіки у знаннях, інтелектуальних технологіях тощо, 
що забезпечує високу конкурентоспроможність будь-якої галузі національної економіки, а з 
іншого боку, на якісно новому рівні забезпечуються потреби самого індивіда [1]. 

Перспективи розвитку суспільства та його індивідів визначає соціальна система, що 
поєднує потреби протягом життя людини стосовно усіх сфер та середовища існування. Нині 
спостерігається світова тенденція формування певних соціальних стандартів, що торкаються 
як виробництва, так і споживання, створюють підґрунтя мотиваційного механізму.  

Зауважимо, що тлумачення терміну «компетенція» в економічній літературі не є 
однозначним. 

Так, компетенція (лат. сompetentia, від сompetо – спільно досягаю, прагну, підходжу) 
розглядається як сукупність повноважень (прав і обов’язків), особливий інформаційний 
ресурс, що поєднує досвід господарської діяльності, знання та навички щодо способу 
організації та забезпечення управління усіма видами ресурсів, а також бізнес-процесами як 
властивостями організаційно-господарського утворення з метою реалізації визначених цілей, 
відображених у стратегії розвитку підприємства. Носіями такого специфічного 
інформаційного ресурсу (компетенцій) є окремі працівники чи увесь колектив підприємства 
[2, с. 56-57]. 
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В. Ф. Оберемчук визначає компетенцію суб’єктів ринку як сукупність знань, вмінь, які 
зумовлюють можливість здійснення певного бізнес-процесу [3, с. 99]. 

У світовій економічній практиці компетенція вважається ключовою у разі, коли її 
наявність надає підприємству можливість запровадити інноваційні зміни у власній 
господарській діяльності, обґрунтувати стратегію поведінки на споживчому ринку, що 
забезпечує зміцнення набутих конкурентних переваг. 

В економічній літературі тривають дискусії щодо визначення теоретичного підґрунтя 
ключових компетенцій, їх взаємозв’язку з конкурентними перевагами та ролі щодо 
забезпечення підприємством ефективного ресурсовикористання. Так, Дж. Н. Келлі і Ф. Гуіяр 
розглядають ключову компетенцію як сукупність взаємопов’язаних здібностей, навичок, 
технологій, що зумовлюють унікальність підприємства у тій чи іншій сфері (галузі) діяльності 
[4, с. 118]. Зауважимо, що наведене трактування позбавляє можливості визначити складові 
елементи компетенцій, наріжні принципи та процедури їх формування для окремого суб’єкта 
господарювання, а також доцільність їх подальшого розвитку з метою накопичення його 
унікальних властивостей. 

За результатами дослідження узагальнено інформацію з низки джерел і на підставі 
цього до основних властивостей ключових компетенцій віднесено наступні [3; 5-11]: 

а) складність, оскільки ключова компетенція є похідною від низки ресурсів та 
здібностей, які на практиці, зазвичай, складно ідентифікувати. Тому певна ключова 
компетенція може бути використаною лише у межах того господарського формування, де 
вона сформована; 

б) залишається після використання, тобто на відміну від решти активів підприємства її 
спрацювання не відбувається; 

в) компетенція є підґрунтям формування конкурентних переваг; 
г) унікальність – вона не може бути використана конкурентами; 
д) не може бути заміщеною іншою компетенцією. 
Перед підприємствами АПК як суб’єктами державного регулювання постійно постає 

питання вибору критерію, який би спрямовував на необхідність впливу держави на ринковий 
механізм та визначення адекватних індикаторів ефективності таких дій. Не існує 
універсального, єдино вірного методу щодо прогнозування наслідків таких процесів, які 
складають зміст державної регуляторної політики у сфері АПК. Разом з тим, не варто 
залишати поза увагою дослідників і питання щодо опрацювання відповідних рекомендацій. 
На наш погляд, це має бути система показників, яка б усебічно характеризувала 
функціонування усіх сфер АПК, адекватно реагувала на зміну природно-кліматичних, 
соціально-економічних, демографічних умов розвитку зовнішнього середовища. 

Межі регулюючого впливу держави не мають сягати функцій і повноважень суб’єктів 
АПК, оскільки такі дії матимуть ознаки безпосереднього втручання у господарську діяльність. 
Як наслідок, суб’єкти господарювання втрачатимуть мотивації до подальшого нарощування 
прибутковості, конкурентне середовище зазнає руйнівного впливу, погіршиться інвестиційний 
клімат тощо. 

Варто зауважити, що від рівня використання компетенції залежить отримання 
максимізованої частки споживної вартості, реалізація власних економічних інтересів суб’єктів 
господарювання, що і слугує підґрунтям формування конкурентної переваги та забезпечення 
її стійкості. Викладене свідчить про універсальність ключових компетенцій, а 
результативність діяльності підприємства на ринку залежить від можливостей її прояву, що 
повною мірою стосується і організаційно-економічних відносин підприємств 
агропромислового комплексу. 

Висновки з проведеного дослідження. У статті визначено роль ключових 
компетенцій у функціонуванні підприємств АПК, їх впливу на забезпечення ефективних 
організаційно-економічних відносин між ними. Серед іншого, вирішення цих питань 
сприятиме оптимізації товарного забезпечення національного споживчого ринку, 
динамічному розвитку конкуренції.  

Подальші наукові пошуки мають спиратися на дослідження екологічних та 
демографічних аспектів у механізмах оптимізації господарських відносин підприємств 
агропромислового комплексу. 
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Березіна Л.М. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ У МЕХАНІЗМАХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ПІДПРИЄМСТВ АПК 
Мета. Визначити роль ключових компетенцій у механізмах взаємовідносин підприємств 

агропромислового комплексу.  
Методика дослідження. Використано системний підхід до аналізу трансформаційних 

процесів, які зумовлюють необхідність зміни підходів до формування механізмів ефективного 
управління суб’єктами. Методом узагальнення зроблено висновок, що такі процеси 
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набувають дедалі більшої ваги і щодо вирішення проблеми формування адекватних 
організаційно-економічних відносин підприємств усіх сфер АПК. Методом порівнянь дійшли 
висновку, що дії будь-якого суб’єкту господарювання не матимуть позитивного результату, 
якщо будуть обмежені лише звичайним реагуванням на зміни зовнішнього середовища, без 
застосування інноваційних підходів до власної поведінки на споживчому ринку та 
використання відповідного інструментарію. Рівень використання ключових компетенцій з 
точки зору їх ефективності має помітний вплив на усі напрями і сфери діяльності 
підприємства.  

Результати. Визначено роль та особливості ключових компетенцій у функціонуванні 
підприємств АПК та їх вплив на забезпечення ефективних організаційно-економічних 
відносин між ними. Обґрунтовано, що вирішення цих питань сприятиме оптимізації товарного 
забезпечення національного споживчого ринку, динамічному розвитку конкуренції.  

Наукова новизна. Обґрунтовано, що урахування ключових компетенцій сприяє 
забезпеченню ефективності організаційно-економічних відносин підприємств АПК; визначено 
роль ключових компетенцій у формуванні механізмів таких відносин. 

Практична значущість. При побудові механізмів управління підприємством АПК варто 
спиратися на ключові компетенції та адаптувати їх до цілей розвитку. Практична реалізація 
отриманих наукових результатів сприятиме оптимізації організаційно-економічних відносин 
підприємств АПК. 

Ключові слова. Агропромисловий комплекс, ефективність господарювання, ключові 
компетенції, механізми взаємовідносин підприємств, продовольча безпека, продовольчий 
ринок. 

 
 
Berezin а L.M. CORE COMPETENCIES IN THE MECHANISM OF RELATIO NS BETWEEN 

THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
Purpose.  To investigate the role of core competencies in the mechanisms of the relations of 

the enterprises of agro-industrial complex.  
Methodology of research.  Used a systematic approach to the analysis of the transformation 

processes that determine the need to change attitudes to the formation mechanisms of effective 
control subjects. Generalization method concluded that such processes are gaining more weight 
and to address the formation of adequate organizational and economic relations of enterprises of 
all agro-industrial complex. The method of comparisons concluded that the operation of any 
business entity with no positive result, if there are only limited by the usual response to changes in 
the environment, without the use of innovative approaches to their own behavior in the consumer 
market and the use of appropriate tools. The level of core competencies in terms of their 
effectiveness has a significant impact on all areas and activities of the enterprise. 

Results.  The role and characteristics of core competencies in the functioning of agricultural 
enterprises and their impact on ensuring their effective organizational and economic relations are 
determined. Proved that these issues solution will optimize the commodity ensuring of the national 
consumer market, the dynamic development of competition. 

Scientific novelty.  It is proved that keeping core competencies promotes efficiency of 
organizational and economic relations of agricultural enterprises, define the role of core 
competencies in the formation mechanisms of such relations. 

Practical value.  Constructing the mechanisms of the management of any agricultural 
enterprise should be based on its core competencies and adapt them to development goals. 
Practical realization of scientific findings will conduce to the optimization of organizational and 
economic relations between the enterprises of agro-industrial complex. 

Key words.  Agro-industrial complex, economic efficiency, core competences, the 
mechanisms of enterprises relations, food security, food market. 

 
 
Березина Л.М. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МЕХАНИЗМАХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
Цель. Определить роль ключевых компетенций в механизмах взаимоотношений 

предприятий агропромышленного комплекса. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 71 

Методика исследования. Использован системный подход к анализу 
трансформационных процессов, которые обусловливают необходимость изменения 
подходов к формированию механизмов эффективного управления субъектами. Методом 
обобщения сделан вывод, что такие процессы приобретают все больший вес и по решению 
проблемы формирования адекватных организационно-экономических отношений 
предприятий всех сфер АПК. Методом сравнений пришли к выводу, что действия любого 
субъекта хозяйствования без положительного результата, если будут ограничены лишь 
обычным реагированием на изменения внешней среды, без применения инновационных 
подходов к собственному поведению на потребительском рынке и использования 
соответствующего инструментария. Уровень использования ключевых компетенций с точки 
зрения их эффективности имеет заметное влияние на все направления и сферы 
деятельности предприятия. 

Результаты. Определена роль и особенности ключевых компетенций в 
функционировании предприятий АПК и их влияние на обеспечение эффективных 
организационно-экономических отношений между ними. Обосновано, что решение этих 
вопросов будет содействовать оптимизации товарного обеспечения национального 
потребительского рынка, динамичному развитию конкуренции.  

Научная новизна. Обосновано, что учет ключевых компетенций способствует 
обеспечению эффективности организационно-экономических отношений предприятий АПК, 
определены роль ключевых компетенций в формировании механизмов таких отношений. 

Практическая значимость. При построении механизмов управления предприятием 
АПК следует опираться на ключевые компетенции и адаптировать их к целям развития. 
Практическая реализация полученных научных результатов будут способствовать 
оптимизации организационно-экономических отношений предприятий  АПК. 

Ключевые слова. Агропромышленный комплекс, эффективность хозяйствования, 
ключевые компетенции, механизмы взаимоотношений предприятий, продовольственная 
безопасность, продовольственный рынок.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Постановка проблеми. В період перманентної кризи національної економіки зростає 

розуміння того, що, незважаючи на всі рецесії в розвитку її базових галузей, стабільне 
функціонування суб’єктів бізнесу першочергово залежить від поведінки його власників та 
керівників вищого рівня, а також результатів їх діяльності, спрямованих на організаційний 
розвиток, здатність протистояти впливу негативних факторів та розробці ризикозахисних 
механізмів поточної діяльності підприємств. Один із напрямів вирішення цього завдання 
базується на застосуванні адаптивних механізмів управління господарською діяльністю 
вітчизняних підприємств.  

Теорія і практика доводять, що циклічність підйомів і економічних криз є закономірним 
процесом розвитку ринкової економіки. Кризові явища, що набули системного характеру для 
бізнесу, перш за все, виражаються в скороченнях або коливаннях обсягів виробництва і 
збуту продукції, зростанні кредиторської та дебіторської заборгованості, в дефіциті власних 
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джерел економічного сталого розвитку. В результаті все це становить об’єктивну передумову 
неплатоспроможності та низької рентабельності бізнес-структур. Будь-яке підприємство 
перебуває під постійним впливом складних, нестабільних та мінливих факторів зовнішнього 
середовища його функціонування, що періодично створює значні перешкоди на шляху 
підвищення його конкурентоспроможності та вимагає постійного вдосконалення форм і 
методів господарювання. Актуальність дослідження обумовлена тенденцією сучасної 
практики управління змінами на вітчизняних підприємствах, що повинна бути орієнтована 
переважно не на вирішення існуючих проблем їх розвитку, а на використання їх соціально-
економічного потенціалу. Виходячи з цього, управління організаційними змінами має 
здійснюватися на засадах адаптивного підходу, що синтезує та інтегрує потенціал 
організації, оцінка якого базуватиметься на визначенні його сильних сторін та можливостей 
розвитку – з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти адаптивного 
управління з урахуванням етапу трансформаційних перетворень в ринковому середовищі 
перебувають в стадії формування. У зв’язку з цим слід зазначити важливість основних 
положень нової адаптивної практики управління. Проблеми розвитку адаптації та 
функціонування бізнесу на високому науково-теоретичному рівні висвітлені такими 
дослідниками, як Буднік М. М. [1], Калініченко Л. Л. [2], Кравченко С. А. [3], Степанова Ю. Л. 
[4], Туріца Н. А. [5] та багато інших. Практичні рекомендації щодо вдосконалення 
організаційно-економічних інструментів адаптивного управління надають у своїх наукових 
працях Білошкурська Н. В. [6], Крисько Ж. Л. [7], Раєвнєва О. В. [8], Чиженькова Є. В. [9], а 
також закордонні автори – Фобс С. та Ледерман М. [10] та ін.  

Втім, незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженням у галузі 
адаптивного управління, залишається досить відкритим широке поле проблемних питань у 
цій галузі, зокрема, не дістали широкого загалу заходи щодо використання організаційно-
економічного інструментарію управління підприємством на основі адаптивних механізмів, з 
урахуванням впливу нестабільних та мінливих факторів зовнішнього середовища його 
функціонування.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в розробці заходів щодо 
вдосконалення організаційно-економічних інструментів адаптивного механізму управління 
підприємством в умовах динамічних змін зовнішнього середовища та трансформації ринку.  

Завданнями дослідження визначено: розкриття сутності, систематизація основних 
положень та виявлення головних тенденцій адаптивного управління бізнесом; розроблення 
етапів щодо імплементації діагностики зовнішнього середовища підприємства та методики 
оцінки доцільності впровадження адаптивного інструментарію управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз багатьох публікацій щодо 
сутності та значення адаптивного управління продемонстрував відсутність однозначного 
тлумачення предмету адаптивного управління. В переважній більшості наукових підходів 
його сутність трактується як сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю 
управляючої системи реагувати на зміну зовнішнього середовища [10]. Базуючись на 
дослідженнях Калініченко Л. Л., це окремий вид управління, а саме, гнучке, інноваційне 
управління підприємствами, здатними пристосуватися до нових умов функціонування за 
допомогою нових інструментів і методів управління. Метою адаптивного управління метою є 
пошук найбільш ефективних варіантів ухвалення і виконання рішень, щодо розвитку 
підприємств у конкурентному середовищі та підтримки їх внутрішньої стабільності в умовах 
постійно змінного зовнішнього середовища [2, с. 179].  

Механізм функціонування адаптивної системи управління підприємств створює 
правила регламентування взаємодії елементів і параметрів системи. Як обґрунтовує 
Кравченко С. А., однією з головних задач створення адаптивної системи управляння 
підприємством є синтез механізму й структури функціонування системи, вибір мети 
управління адаптивною системою, оскільки вдосконалення структури системи пов’язано з 
встановленням просторових, синтетичних, часових і функціональних зв’язків [3, с. 245]. 

Результати досліджень показують, що сучасна система поглядів на менеджмент в 
бізнес-структурах формується під впливом кризових змін у світовому суспільно-економічному 
розвитку. В центрі наукових поглядів на адаптивне управління стоїть проблема гнучкості і 
адаптації підприємств до постійних змін екзогенного середовища, що вимагає розроблення й 
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використання відповідних організаційно-функціональних механізмів усвідомленого 
регулювання економічних процесів бізнесу. 

Необхідність впровадження змін в управлінські механізми управління підприємством 
абсолютно очевидна, вони викликані потребами економічного відновлення та розвитку 
суб’єктів підприємництва та різноманітними внутрішніми чинниками. На противагу 
деструктивним факторам, при застосуванні адаптивних механізмів управління можна 
віднести зміни його концепції, функцій, цілей і стратегії, структури організації інформаційного 
забезпечення, а також вдосконалення механізмів мотивації. 

У визначенні сутності адаптаційного управління суб’єктами підприємництва 
домінантним визначено вплив факторів екзогенного середовища, що характеризується 
високою динамікою та амплітудою змін, які пофакторно впливають на швидкість адаптації до 
них підприємств. Їх деталізація виявляє резерв для зростання конкурентоспроможності 
підприємств і залежить від причинно-наслідкового зв’язку між факторами та їх впливом на 
економічну результативність та ефективність діяльності підприємства. Таким чином, ці 
фактори можуть бути першого, другого, третього, ... n-ного порядку. 

Важливими засобами їх ідентифікації та впливу на адаптаційне управління в 
турбулентному середовищі є різноманітні методи конкурентного аналізу – конкурентного 
профілю підприємства, GAP, експертні методи, але суб’єктивність отриманої інформації, що 
використовується в цих методиках, переважно деформує процес прийняття ефективних 
управлінських рішень, тому пропонується підвищити її достовірність засобами діагностики 
впливу екзогенних факторів на функціонування бізнесу. 

Пропонована імплементація діагностики зовнішнього середовища передбачає 
виконання таких етапів: 

Етап 1. Збирання та агрегування інформації для формування системи апостеріорних 
факторів впливу на стан підприємства засобами анкетного опитування. В цьому зв’язку для 
оцінки впливу оточуючого середовища експерти в першу чергу обирають фактори 
домінуючого впливу. Дослідження їх впливу на конкурентоспроможність бізнесу дають 
можливість зробити висновок про доцільність їх групування за двома рівнями – з метою 
більш повного виявлення наявних резервів економічного зростання, що може мати вигляд 
єдиної матриці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зведена матриця значимості впливу факторів зовнішнього середовища на 

діяльність підприємств  
 

Групи 
факторів 

зовнішнього 
середовища 

Перелік факторів 

Вага 
фак-
тора  
(Рj) 

Оцін-
ка,  
бал 
(Тj) 

Макси-
мальна 
оцінка, 
бал 
max 

Значи-
мість 

фактора 
(λj) 

1 2 3 4 5 6 
Наявність сформованої та стійкої нормативної 
бази підприємства в галузі 0,5 2 3 1 

Наявність регламентуючих документів 
(державні стандарти) функціонування 0,2 2 3 0,4 

Нормативно-
правові 

Можливість прийняття нового нормативного 
документа 0,3 2 3 0,6 

Стан ринку функціонування підприємства в 
державі 0,2 4 5 0,8 

Наявність податкових преференцій та пільг 0,2 2 3 0,4 Економічні  
Доступність кредитних ресурсів для розвитку 
підприємства 0,6 5 5 3 

Наявність державної інноваційної програми  0,3 3 3 0,9 
Можливість стандартизації та сертифікації 
продукції у відповідності із європейськими 
стандартами 

0,4 3 3 1,2 Технологічні  

Можливість дифузії інновацій серед 
підприємств  0,3 3 3 0,9 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Наявність ринку праці кваліфікованого 
персоналу 0,5 3 3 1,5 

Можливість отримання державного замовлення 0,3 3 3 0,9 

Соціально-
культурні та 
політичні  

Компетентність управлінців 0,2 5 5 1 

Наявність конкурентів в галузі 0,4 4 5 1,6 
Наявність непрямих конкурентів (виробників 
товарів-субститутів) 0,2 4 5 0,8 Конкурентні  

Сегмент ринку підприємства 0,4 4 5 1,6 

Наявність локалізованих постачальників  0,4 3 3 1,2 

Стабільність каналів постачання 0,3 3 3 0,9 Постачання 
сировини  

Наявність альтернативних постачальників 0,3 3 3 0,9 
Наявність ринку збуту в регіональному 
масштабі 

0,4 2 3 1,8 

Задоволеність продукцією галузі садівництва 0,5 2 3 1 Споживачі  

Наявність альтернативних ринків  0,1 2 3 0,2 
Джерело: розробка авторів 
 
Етап 2. Проведення експертного опитування менеджерів на підприємствах різних 

організаційно-правових форм та галузей, що дозволяє уніфікувати та ранжувати суб’єктивні 
уподобання респондентів. Також зазначимо, що для аналізу важливості факторів розроблена 
максимальна бальна оцінка, яка не може бути перевищена експертом. Інструментом 
вимірювання є така критеріальна межа: 

 
 
 

 
 
 

 
Етап 3. Розрахунок важливості факторів зовнішнього впливу на стан бізнес-структур та 

ступінь їх адаптивного управління, що виконується за результатами спеціального опитування 
експертів з метою визначення вагових коефіцієнтів, або кількісних параметрів, що 
відображають вагу і значимість, відносну важливість фактора у зіставленні з іншими 
факторами значного впливу на функціонування і розвиток підприємств.  

Вага виставляється за таким правилом: номер фактора по кожній групі відповідає 
ступеню його значимості. Встановлено, що сумарна вага групи дорівнює 1. Якщо експерт 
визнає кілька факторів рівнозначними, то їм присвоюються однакові ваги (див. табл. 1).  

Розрахунок значимості фактора λj при цьому визначається за формулою (4): 

)()()( jjj TP ×=λ
     (4) 

де Рj  - вага фактора; 
Тj – оцінка фактора, бал. 
Важливість фактора показує значимість кожного фактора зовнішнього впливу на 

функціонування та адаптивну здатність підприємства на звітну дату, що дозволяє 
враховувати їх для прогнозування його діяльності. 

Етап 4. Візуалізація оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на адаптацію 
бізнесу, що є одним з найбільш надійних способів попереднього перегляду та об’єктивної 
оцінки отримання підсумку щодо прийняття і виконання рішення. Візуалізація максимально 
розширює уявлення профілю зовнішнього середовища впливу на підприємства та дозволяє 
виконати критичний синтез всіх параметрів, що наочно можна продемонструвати за 
допомогою рис. 1. 

 

Виставлений бал = 

1 – вплив незначний; 
2 – вплив слабкий; 
3 – вплив істотний; 
4 – вплив значний; 
5 – вплив сильний. 
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Рис. 1. Профіль зовнішнього середовища бізнесу 
Джерело: розробка авторів 
 
Вивчаючи досліджувані профілі, можна виконати змістовний аналіз по кожному 

фактору. Найбільш важливим, за оцінкою експертів, є технологічний фактор, зокрема 
наявність державної інноваційної програми підтримки. Така оцінка експертів пояснюється 
значним відставанням бізнес-структур в освоєнні технічних й технологічних інновацій. 
Ступінь зносу виробничих засобів сягає критичної межі – понад 78%. При ранжируванні 
факторів, що визначають ефективність адаптивного управління, вагомим, на думку 
експертів, є економічний фактор, зокрема, доступність кредитів. На нього слід звернути увагу 
і розробити проект рішення, що дозволяє поліпшити стан поточної адаптивної системи 
управління за рахунок альтернативних позикових коштів. Найменш важливими, 
нездійсненними для підприємства вбачаються умови прийняття нового нормативного 
документа, можливості зниження податкового навантаження. 

Таким чином, ваги кожного елемента характеризують залежність впливу факторів 
зовнішнього середовища на адаптивний механізм управління. Отримана інформація 
необхідна при ухваленні рішення про збалансоване функціонування ресурсів бізнесу: 
налагодженому виробництві та реалізації якісної продукції або надання послуг, активізації 
маркетингової, логістичної, фінансової, інвестиційної та інноваційної діяльності 
підприємства. При цьому, варто акцентувати увагу на важливості прийняття своєчасних та 
адекватних управлінських рішень щодо підвищення якості проведення діагностики 
зовнішнього середовища та інших завдань адаптації бізнесу, наприклад, збереження 
допустимого й нарощування бажаного рівня рентабельності.  

Наступним етапом дослідження в напрямі обґрунтування доцільності впровадження 
інструментарію прийняття адаптивних управлінських рішень є їх вплив на ефективність 
менеджменту та, відповідно, рівень прибутковості підприємства. При визначенні основних 
мотивів застосування адаптивного управлінського інструментарію варто здійснити його 
оцінку. Зважаючи на це, пропонується використовувати два аспекти доцільності їх 
використання, а саме: розглядати його як управлінську інновацію, а також брати за основу 
кінцевий результат впровадження, що впливає на прибутковість підприємства. 

Реалізація вищесказаних тверджень можлива при використанні синергетичного підходу 
щодо кількісної та якісної оцінки доцільності впровадження адаптивних заходів. Відповідна їй 
методика оцінки доцільності впровадження адаптивного інструментарію може містити такі 
кроки:  

Крок 1. Визначення ефективності адаптивних заходів в цілому. Пропонується 
розрахувати традиційні показники ефективності заходів з адаптації, що планується 
впровадити: річний економічний ефект із врахуванням витрат й доходів, пов’язаних із 
впровадженням адаптивних заходів і термін окупності (Ω). Для зручності в практичному 
застосуванні даної методики побудуємо графік взаємозв’язку даних показників (рис. 2).  

На рис. 2 вісь Х поділена на 3 терміни окупності: до 1 року (короткострокова); від 1 
року до 5 (середньострокова); > 5 років (довгострокова). 
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Рис. 2. Матриця оцінки доцільності впровадження адаптивних управлінських 
рішень 

Джерело: адаптовано авторами за джерелом [5] 
 
Крок 2. Визначення ефективності адаптивного управління. Рівень ефективності 

адаптивного управління доцільно розуміти як ступінь результативності управлінського 
потенціалу підприємства на основі сукупності різних характеристик ефективності управління, 
що вимірюються за такими кількісними показниками ефективності: якісного виконання 
управлінських рішень; управлінської праці; результатів праці управлінців; функціонування 
системи управління, а також таким якісним показником, як компетентність управлінського 
персоналу. У цьому зв’язку пропонуються такі критерії визначення рівня ефективності 
адаптивного управління, які наведені по осі Y (див. рис. 2): низький, θ < 20 % ; середній, 20 % 
≤ θ ≤ 80 %; високий, θ > 80 %. 

Крок 3. Визначення синергетичного ефекту від впровадження адаптивних 
управлінських заходів. За розрахованими даними пропонується побудувати матрицю 
доцільності впровадження адаптивних заходів на основі моделювання варіантів 
управлінських рішень, що ґрунтуються на такій залежності: 

)( иЩB k ×=
,      (5) 

де Вк – варіанти оцінки адаптивних управлінських рішень.  
Ω - термін окупності, років; 
θ  - ефективність менеджменту. 
Кожна вісь рис. 2 поділена на 3 сектори, що дозволяє виділити 9 зон прийняття 

рішення. Відповідно до теорії ситуаційного раціонального управління (що розглядається як 
основна детермінанта адаптації) використовується така класифікація управлінських рішень: 
найбільш раціональні, раціональні, обмежено-раціональні, традиційно-раціональні, 
афективно-раціональні. Для обґрунтування доцільності впровадження адаптивних рішень 
пропонується характеристика зон їх прийняття, кожній з яких присвоєно відповідний номер 
(табл. 2).  

На практиці адаптивного управління доцільно використовувати запропоновану 
методику оцінювання управлінських рішень у поєднанні із засобами імітаційного 
моделювання, що сприятимуть визначенню доцільності впровадження адаптивних рішень в 
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загальну систему управління підприємством та вибору оптимального рішення за 
параметрами ризиків та окупності впроваджених заходів. 

Таблиця 2 
Характеристика зон прийняття адаптивних управлінських рішень 

 

Номер Назва зони прийняття 
рішень Характеристика 

1 Найбільш раціональних 
рішень 

характеризується швидкою окупністю управлінських 
інновацій та високим рівнем управління (при цьому рішення 
буде спрямоване на кращу з наявних альтернатив) 

2 Раціональних рішень 
характерна швидка окупність і середня якість управління, 
адекватно й пропорційно призводить до бажаного 
результату 

3 Обмежено-раціональних 
рішень 

базується на високому рівні якості управління і 
середньостроковій окупності, де рішення приймається 
виключно до часових обмежень в досягненні заданих 
параметрів управління 

4 
Обмежено-раціональних 
рішень, заснованих на 
обмеженій раціональності 

передбачає параметричну врівноваженість, тобто середній 
рівень якості управління і середньостроковий термін 
окупності 

5 

Обмежено-раціональних 
рішень, що допускає 
високий рівень якості 
адаптивного управління та 
важкопрогнозовані наслідки 
в довгостроковій 
перспективі 

приймаються адаптивні управлінські рішення оперативного 
характеру, але з високим ступенем ланцюгового ефекту, 
що виявляється в накопиченні наслідків через тривалий 
(довгостроковий) період часу; характеризується 
надмірними ризиками, тому такі рішення можуть 
прийматися за умови значного перевищення економічних 
вигод над витратами на управління ризиками 
(ідентифікацію та нейтралізацію комерційного ризику) 

6 Традиційно-раціональних 
рішень 

формується на середньому рівні управління і 
консервативних підходах до формування критеріїв 
окупності адаптивного реагування, тобто витримуються 
взаємні пропорції економічних ризиків та термінів окупності 
на середньому рівні 

7 Традиційно-раціональних 
рішень 

характеризується прагненням швидко повернути кошти, з 
чітким усвідомленням того, що на підприємстві низький 
рівень управління. Такі рішення характерні для агресивного 
типу адаптивного реагування на зміни зовнішнього 
оточення 

8 Афективно-раціональних 
рішень 

отримання адаптивного управлінського інструментарію, без 
оцінки наслідків низького рівня менеджменту і 
середньостроковій перспективі окупності 

9 Афективно-раціональних 
рішень 

характеризується прагненням до задоволення потреби 
підприємства, без оцінки наслідків низького рівня 
управління і довгострокових термінах окупності 

Джерело: адаптовано авторами за джерелом [5] 
 
Для прикладу розглянемо зображені на матриці (див. рис. 2) альтернативні управлінські 

рішення щодо впровадження адаптивних заходів. Виходячи із множини альтернатив, видно, 
що В1 є найкращим варіантом адаптивних заходів, оскільки потрапляє в зону, рівень якої 
вище рівня зон В2 і В3.  Рис. 2 показує, що зони при ухваленні адаптивних рішень розташовані 
за тенденцією зниження їх ефективності та, відповідно, зростанням терміну окупності. 

Для гнучкого реагування на зміни зовнішнього середовища і впровадження адаптивних 
управлінських рішень, за поданою вище класифікацією, потребує певних коректив також 
організаційна структура підприємства – з перспективами створення ситуаційного центру, що 
сприяє ефективному веденню ним бізнесу шляхом надання достовірної інформації щодо 
екзогенних змін, що сприяє своєчасному й адекватному прийняттю адаптивних 
управлінських рішень. 

Такого типу ситуаційний центр має набути статусу обов’язкової організаційної одиниці в 
організаційній структурі управління підприємства, що в свою чергу, дозволить 
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регламентувати порядок і розподіл відповідальності і повноважень всередині самого 
підприємства, побудувати ефективні організаційні зв’язки на основі збору і розподілу 
інформаційних потоків між структурними підрозділами підприємства, а також поза ним – на 
всіх стадіях життєвого циклу бізнес-структур: створенні, функціонуванні, розвитку та 
ліквідації. Функціональне призначення ситуаційного центру може реалізуватися за 
допомогою перманентної серії моніторингів, прийняття і виконання управлінських рішень на 
основі діагностики та аналізу підприємницького середовища бізнесу.  

Висновки з проведеного дослідження. В підсумку удосконалення організаційно-
функціональних складових адаптивного механізму управління бізнес-структурами 
базуватиметься на таких положеннях: нейтралізація та пом’якшення впливів зовнішнього 
середовища значно залежить від ефективності адаптивного механізму та його імплементації, 
а головною детермінантою в удосконаленні цього процесу визначено оцінку та 
параметризацію зовнішнього середовища. В цілому, ці теоретично окреслені завдання 
знаходять практичне втілення через побудову управлінських матриць, застосування їх 
візуалізації та створення системи ефективного прийняття адаптивних рішень.  

В контексті організаційного удосконалення адаптивного механізму управління, 
визначено, що існуючі «гібридні» організаційні структури малоефективні й практично не 
проявляють управлінської гнучкості, що властива адаптивному управлінню. З огляду на вище 
зазначене, організаційні структури в складі адаптивного механізму управління варто 
уособлювати в спеціалізованих функціональних одиницях – ситуаційних центрах, з метою 
виявлення та реалізації адаптивних резервів бізнесу. 
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Миколайчук І.П., Присяжнюк А.Ю. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Мета. Розробка заходів щодо вдосконалення організаційно-економічних інструментів 
адаптивного механізму управління підприємством в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища та трансформації ринку. 

Методика дослідження. Досягненню мети сприяли загальнонаукові методи: методи 
емпіричних досліджень (порівняння, спостереження) – для визначення сутності явищ та 
невирішених частин окресленої проблеми, методи теоретичних досліджень (аналіз та 
синтез, дедукція, індукція) – для проведення теоретичного дослідження проблеми, а також 
низка спеціальних економічних методів, у тому числі: абстрактно-логічний та класифікаційно-
аналітичний методи, метод економічного та статистичного аналізу та економіко-математичні 
методи, за допомогою яких розроблено заходи з удосконалення організаційно-економічного 
інструментарію управління підприємством. 

Результати. В статті розглянуто основні положення адаптивного управління 
підприємством. Визначено складові організаційно-економічного механізму адаптації в 
системі управління підприємством і запропоновано загальні підходи та інструменти 
вдосконалення системи управління на основі механізмів адаптації, зокрема в частині 
діагностики зовнішнього середовища та інструментів прийняття управлінських рішень. 
Акцентовано увагу на необхідності нейтралізації та пом’якшення впливів зовнішнього 
середовища, які залежить від ефективності адаптивного механізму та його імплементації, а 
головною детермінантою в удосконаленні цього процесу визначено оцінку та 
параметризацію зовнішнього середовища. Практичне втілення теоретичних узагальнень 
пропонується реалізувати через побудову управлінських матриць, застосування їх 
візуалізації та створення системи підтримки прийняття адаптивних рішень. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 80 

Наукова новизна. Систематизовано основні положення та виявлено головні тенденції 
адаптивного управління підприємством; розроблено етапи щодо імплементації діагностики 
зовнішнього середовища підприємства, запропоновано методику оцінювання доцільності 
впровадження адаптивного механізму управління. 

Практична значущість. З огляду на низький рівень управлінської гнучкості «гібридних» 
організаційних структур, властивих адаптивному управлінню, їх запропоновано уособлювати 
в спеціалізованих функціональних одиницях – ситуаційних центрах – з метою виявлення та 
реалізації адаптивних резервів бізнесу, що можуть мати практичне значення в господарській 
діяльності вітчизняних підприємств. 

Ключові слова. Зовнішнє середовище, адаптивне управління, адаптивний 
інструментарій діагностики підприємства. 

 
 

Mykolaychuk I.P., Prysiazhnyuk A.Y. PERFECTION OF T HE ORGANIZATIONAL AND 
ECONOMIC MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF ENTERP RISE  

Purpose.  Development of measures to improve the organizational and economic 
instruments adaptive control mechanism now under dynamic changes in the environment and 
market transformation. 

Methodology of research . Contributed to achieving the objective of general scientific 
methods of empirical research methods (comparison, observation) – to determine the nature of 
events and parts outlined unsolved problems of theoretical research methods (analysis and 
synthesis, deduction, induction) – for the theoretical study of the problem, a number of special 
economic methods including: abstract and logical classification and analytical methods, the method 
of economic and statistical analysis and economic-mathematical methods by which the measures 
were designed to improve organizational and economic management tools now . 

Findings . In the article examines the main provisions of the adaptive mechanisms of 
enterprise. The composition of organizational and economic mechanism of adaptation in the 
management of the company and proposed general approaches and tools to improve the system 
of management based adaptation mechanisms, particularly in an environment of diagnostic tools 
and management decisions. The attention is stressed on the need to mitigate and neutralize the 
effects of the environment, which depends on the efficiency of adaptive mechanism and its 
implementation as a major determinant in the improvement of the process defined evaluation and 
parameterization of the environment. The practical implementation of theoretical generalizations 
proposed to implement management by building matrices, the use of visualization and creation of 
adaptive support decision making. 

Originality . Systematized basic provisions and identified key trends adaptive management 
business; developed diagnostic steps to implementation of the environment of the enterprise, the 
technique of evaluating feasibility implementation of adaptive management. 

Practical value.  Given the low level of managerial flexibility "hybrid" organizational structures 
inherent adaptive control is proposed to embody them in specialized functional units, the situation 
center to identify and implement adaptive reserves of business that can have practical value in the 
economic activities of domestic enterprises. 

Key words . External environment, adaptive control, adaptive diagnostic tool company. 
 
 

Миколайчук И.П., Присяжнюк А.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Цель. Разработка мероприятий по совершенствованию организационно-экономических 
инструментов адаптивного механизма управления предприятием в условиях динамических 
изменений внешней среды и трансформации рынка. 

Методика исследования. Достижению цели способствовали общенаучные методы: 
методы эмпирических исследований (сравнение, наблюдение) – для определения сущности 
явлений и нерешенных частей обозначенной проблемы; методы теоретических 
исследований (анализ и синтез, дедукция, индукция) – для проведения теоретического 
исследования проблемы, а также ряд специальных экономических методов, в том числе: 
абстрактно-логический и классификационно-аналитический методы, метод экономического и 
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статистического анализа и экономико-математические методы, с помощью которых 
разработаны мероприятия по совершенствованию организационно-экономического 
инструментария управления предприятием. 

Результаты. В статье рассмотрены основные положения адаптивного управления 
предприятием. Определены составляющие организационно-экономического механизма 
адаптации в системе управления предприятием и предложены общие подходы и 
инструменты совершенствования системы управления на основе механизмов адаптации , в 
частности в части диагностики внешней среды и инструментов принятия управленческих 
решений. Акцентировано внимание на необходимости нейтрализации и смягчению 
воздействий внешней среды, которые зависят от эффективности адаптивного механизма и 
его имплементации, а главной детерминантой в совершенствовании этого процесса 
определена оценка и параметризацию внешней среды. Практическое воплощение 
теоретических обобщений предлагается реализовать путем построения управленческих 
матриц, применение визуализации и создания системы поддержки принятия адаптивных 
решений. 

Научная новизна. Систематизированы основные положения и выявлены основные 
тенденции адаптивного управления предприятием; разработаны этапы по имплементации 
диагностики внешней среды предприятия, предложена методика оценки целесообразности 
внедрения адаптивного механизма управления. 

Практическая значимость. Учитывая низкий уровень управленческой гибкости 
«гибридных» организационных структур, присущих адаптивному управлению, их предложено 
воплощать в специализированных функциональных единицах – ситуационных центрах – с 
целью выявления и реализации адаптивных резервов бизнеса, которые могут иметь 
практическое значение в хозяйственной деятельности отечественных предприятий. 

Ключевые слова. Внешняя среда, адаптивное управление, адаптивный 
инструментарий диагностики предприятия. 

 
 
 
 
УДК 338.436 

Скоцик В.Є., 
к. с.-г. н., доцент, докторант, 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

ПАРИТЕТНІСТЬ ЦІН, ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ 
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ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Розбалансованість цін в агропромисловому комплексі 
зумовила прояви такого негативного економічного явища як диспаритет цін і на підставі 
цього − порушення еквівалентності обміну між сферами АПК. Викривлення механізму 
ціноутворення призвело до значних структурних змін витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції. В такій ситуації особливо відчувається відсутність коштів у 
товаровиробників для придбання необхідних матеріальних ресурсів для технологічних 
операцій. 

В Україні питання про те, що порушення цінового паритету на продукцію сільського 
господарства − одна з дуже важливих причин сучасного занепаду галузі, якої необхідно 
запобігати заходами державної політики, є аксіомою: одночасно трьома законами України 
вимагається забезпечення «еквівалентного обміну між сільським господарством та 
промисловістю» або «об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і 
сільськогосподарську продукцію». При цьому у жодному з цих Законів відсутні посилання на 
критерії того, як повинна оцінюватись «еквівалентність обміну» та що означають «об'єктивні 
співвідношення у цінах». Таке становище дозволяє користуватися цим аргументом як 
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універсальним обґрунтуванням будь-яких конкретних урядових програм та заходів у сфері 
підтримки сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей формування 
цін і процесів ціноутворення в аграрному секторі знаходяться постійно в полі зору 
вітчизняних і зарубіжних науковців, серед них − В. Г. Андрійчук, Ю. П. Воскобійник, 
О. І. Дацій, М. Я. Дем’яненко, В. О. Єсіпов, М. В. Зубець, М. Х. Корецький, В. Л. Корінєв, 
П. М. Макаренко, Л. Ю. Мельник, Ю. Ф. Мельник, Б. Й. Пасхавер, В. В. Пінішко, П. Т. Саблук, 
В. Г. Ткаченко, М. М. Цебенко, Л. Г. Шморгун, О. Г. Шпикуляк, О. М. Шпичак. Проте, не 
зважаючи на значний їх науковий доробок, ці питання завжди залишаються актуальними і 
потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті − оцінити стан порушення паритету цін на 
промислову та сільськогосподарську продукції та запропонувати шляхи щодо його 
регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В законодавчій діяльності були зроблені 
спроби узагальнити на загальнодержавному рівні контроль за дотриманням паритету між 
цінами в «вхідні» матеріальні ресурси і сільськогосподарську продукцію шляхом прийняття 
проекту Закону України «Про паритет цін на сільськогосподарську продукцію та спожиту в 
сільському господарстві промислову продукцію і послуги». Через певні суб’єктивні обставини 
він не був прийнятий Верховною Радою України. 

Згідно з економічним словником слово «паритет» має три значення: 1) рівність; 
2) однакове становище; 3) рівноправність сторін. 

Отже, в основі паритетності міжгалузевого обміну лежить встановлення таких умов, за 
яких досягається справедливий розподіл доданої вартості, тобто створення рівних 
економічних умов для галузей народного господарства. 

Співвідношення цін двох товарів (обмінна вартість), що відповідає еквівалентному 
обміну, можна назвати абсолютним паритетом цін, оскільки в цьому випадку забезпечується 
абсолютна еквівалентність усіх результатів виробництва в різних галузях. 

У трудовій теорії вартості обмін повинен відбуватися згідно кількості суспільної сукупної 
праці, втіленої в одиниці кожного товару, що і визначає вартість товарів. 

Поняття паритетності тісно пов’язане з поняттям еквівалентності, яке трактують як 
рівноцінність або відповідність у якомусь відношенні чому-небудь, що замінює його або є 
його виразом. На думку Д. Хетевея, є необхідність концептуального розрізнення серед різних 
типів еквівалентності міжгалузевих відносин: існує еквівалентність не тільки цін, а й доходів, 
прибутковості підприємницької діяльності» [1, c. 129]. Еквівалентність доходів передбачає 
відносну відокремленість останніх від результатів підприємницької діяльності та 
індивідуальних здібностей товаровиробника; еквівалентність цін меншою мірою нівелює 
результати господарської діяльності, різниця в яких зумовлена підприємницьким хистом. 
Проте найбільш адекватною з точки зору економічної теорії, особливо неокласичної, є 
еквівалентність віддачі на ресурси в сільському господарстві і суміжних галузях. Це 
підтверджує адекватність провідного принципу ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію за концепцією ціни виробництва: «рівна віддача на рівний капітал». 

У підручниках з аграрної економіки поняття «паритет цін» на сільськогосподарську 
продукцію та засоби виробництва для сільського господарства визначається як 
співвідношення цін, яке показує, скільки товарів та послуг несільськогосподарського 
походження може придбати сільськогосподарський товаровиробник за одиницю свого 
продукту. Питання «паритетних цін», «паритетних доходів» або «об'єктивних співвідношень 
обміну» має свою довгу історію в аграрній політиці багатьох країн і, звичайно, не могло 
залишитися поза увагою економічної науки, де ці питання вивчаються за допомогою 
показників «умов торгівлі». 

В світовій практиці прийнято вважати, що паритетність досягається тоді, коли в будь-
якому наступному році за один і той же обсяг сільськогосподарської продукції аграрні 
підприємства можуть купити таку саму кількість промислових товарів і послуг, яку вони 
придбали в попередні паритетні роки. Сутність реального паритету вдало висловив колишній 
президент США Дж. Рузвельт: якщо в 1912 р. фермер міг відвезти в місто бушель зерна, 
продати його і купити собі сорочку, то і сьогодні він повинен бути в змозі відвезти в місто 
бушель зерна і купити сорочку [2, c. 17]. 
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Вперше питання про реалізацію механізму забезпечення паритету сільського 
господарства було на практиці вирішене в США, починаючи з прийняття в 1933 році Закону 
про розвиток сільського господарства (Agricultural Adjustment Act). З цього моменту протягом 
більш, ніж 50 років досягнення «паритетних цін» було метою лідерів рухів, що підтримують 
сільське господарство і фермерів. Ця мета формулювалася як мета аграрної політики США в 
наступних законах аж до 1977 р. Зокрема, державна статистика відстежувала індекси цін на 
сільськогосподарську і промислову продукцію в порівнянні з періодом 1910-1914 року, 
співвідношення яких вважалося найбільш «паритетним» і сприятливим для розвитку сільського 
господарства. Розрахунки паритетних цін використовувалися при обґрунтуванні заходів 
аграрної політики та виділення відповідних коштів підтримки. Однак тривалий період 
використання цього поняття показав, що підхід з позицій тільки співвідношення цін не 
відповідає прямо на основні питання про доходи сільгоспвиробників, а також про 
рентабельність сільгоспвиробництва і можливості розширеного відтворення. Також цей підхід 
не враховує змін у структурі виробництва, що відбулися з 1910-1914 років, і науково-технічного 
прогресу в сільському господарстві, завдяки якому сільгоспвиробники можуть отримувати 
достатні для розширеного відтворення ресурси і при порушенні паритету. Пряме підтримання 
цін на рівні «паритетних» без прямого регулювання обсягів виробництва призводило до 
перевиробництва і перевитрат коштів, накопичення величезних товарних запасів. При цьому 
найбільші вигоди від такої аграрної політики отримували найбільш великі і сильні підприємства 
і їх власники, а не середні та дрібні, заради яких, власне, і вводилися заходи підтримки. Тому 
вже з 1949 року в якості цільового встановлювався рівень 90% паритетних цін, а потім і рівень 
70 % при величині запасів, що перевищують встановлені на 30%. 

Принцип паритетності цін в аграрній політиці використовувався з 1960 року і у Франції, 
однак від нього довелося відмовитися в рамках розвитку єдиної аграрної політики ЄС. Ця 
політика формулюється в більш конкретних цільових установках, спрямованих на 
забезпечення доходів сільгоспвиробників і умов відтворення, що враховують реальні 
тенденції ефективності. 

Паритетність економічних відносин в АПК означає рівність усіх учасників (партнерів) 
відтворювального процесу на всіх його стадіях, незалежно від форми власності і 
господарювання. Така рівність припускає, з одного боку, формування єдиної нормативно-
правової бази регулювання економічних процесів в аграрній сфері економіки, а з іншого боку, 
наявність рівних стартових можливостей для всіх товаровиробників у процесі реалізації 
товарів і послуг, їх адаптації до умов державної кредитної та податкової політики до 
кон'юнктури ринку. 

В СРСР диспаритет цін теж постійно зростав. Однак, за планово-соціалістичної 
системи його періодично вирівнювали шляхом підвищення раз у 5-10 років цін на 
сільськогосподарську продукцію та встановлення пільгових цін на ресурси промислового 
виробництва, які споживаються аграріями. Самою критичною точкою диспаритету був 
початок 80-х років, коли рентабельність аграрного сектору опустилась до нуля. 

Нині існує декілька методологічних підходів до визначення паритетності цін на «вхідні» 
матеріальні ресурси, які використовуються в сільському господарстві і на реалізовану 
сільськогосподарську продукцію. 

На рівні державної статистичної служби України методичною основою визначення 
цінового паритету є «Методические рекомендации по исчислению цен на продукцию, 
реализованную и приобретенную сельскохозяйственными предприятиями». 

Паритетне співвідношення визначається за даними за рік як відношення: 
− індексу фактичних цін реалізації сільськогосподарської продукції до індексу 

фактичних цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами промислову продукцію і 
надані послуги; 

− індексу фактичних цін реалізації сільськогосподарської продукції до зведеного індексу 
витрат. 

Отриманий показник характеризує співвідношення цін на реалізовану продукцію і 
придбані товари і послуги, що склалися в аграрному секторі економіки. Поряд з цим, він 
відображає зміну умов кредитування та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а 
також зміна цін на товари і послуги, придбані зайнятими в сільському господарстві 
працівниками. 
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Вище охарактеризовані методичні підходи, подібні до мінової концепції «умов торгівлі». 
Згідно з цією концепцією, «умови торгівлі» певної галузі визначаються простим діленням 
індексів цін відповідних груп товарів [3, c. 49]. 

Під час трансформаційної кризи 1990-х років, особливо у першій половині, внаслідок 
лібералізації цін, втрати старої системи регулювання, диспаритет цін практично був 
безконтрольний [4, c. 59]. За ці роки сукупний індекс цін на ресурси промислового 
виробництва, спожиті аграрним сектором, майже у 9 разів перевищив сукупний індекс цін на 
сільськогосподарську продукцію (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка співвідношення індексів цін на продукцію сільського 

господарства та промислового виробництва, яка споживається аграрним сектором 
(1990 р. - база), % 

Джерело: розраховано і побудовано за даними Державної служби статистики України 
 
Представимо динаміку цін на окремі види сільськогосподарської техніки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Середні ціни реалізації зернозбиральних комбайнів та тракторів  

 
Рік 

Показники 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Комбайни 

CLAAS Lexion 560 1483560 1660800 1927500 2478360 2758334 2783735 

приріст, % - 11,9 16,1 28,6 11,3 0,9 

Славутич 520487 580000 730000 870000 996000 1148384 

приріст, % - 11,4 25,9 19,2 14,5% 15,3% 

Трактори 

XT3-150K-09 220500 246600 341250 370282 381150 454696 

приріст, % - 11,8% 38,4% 8,5% 2,9% 19,3% 

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Представимо динаміку цін на окремі види сільськогосподарської техніки (табл. 2). 
Порівняємо співвідношення цін на сільськогосподарську продукцію та вартість техніки в 

2006-2011 роках. Визначимо необхідну кількість сільськогосподарської продукції для купівлі 
одинці техніки, тобто скільки тонн продукції необхідно реалізувати для купівлі одиниці техніки 
(ціна техніки / ціна продукції) (табл. 3). 

Ціни на зернові та зернобобові культури показували вищі темпи росту, ніж ціни техніки 
для сільського господарства, тому техніка стала доступнішою для сільськогосподарських 
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виробників на 12,8-26,8%. При цьому зниження доступності техніки спостерігалося лише в 
2008 р. (коли великий урожай перекрив проблеми зі зниженням ціни) та 2009 р. (в пік 
фінансової кризи).  

Таблиця 2 
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, т 

 
Рік 

Показники 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

пшениця 527,0 796,7 753,0 791,6 1085,8 1333,1 

приріст, %  51,18% -5,49% 5,13% 37,17% 22,78% 

молоко та молочні продукти 1070,2 1660,6 2065,1 1888,8 12938,7 3072,5 

приріст, %  55,2% 24,4% -8.5% 55,6% 4,6% 

худоба та птиця (у живій вазі) 6307,7 6466,5 10184,3 10362,9 10797,1 12108,9 

приріст, %  2,5% 57,5% 1,8% 4,2% 12,1% 
Джерело: розраховано і побудовано за даними Державної служби статистики України 
 

Таблиця 3 
Співвідношення середніх цін реалізації пшениці з цінами на 

сільськогосподарську техніку, тонн продукції за одиницю техніки 
 
Рік 

Показники 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011/2006, % 

CLAAS Lexion 560 2815,1 2084,6 2559,8 3130,8 2540,4 2088,2 -25,8% 

Славутич 987,6 728,0 969,5 1099,0 917,3 861,4 -12,8% 

XT3-150K-09 418,4 309,5 453,2 467,8 351,0 341,1 -18,5% 

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Також розглянемо співвідношення цін на сільськогосподарську техніку з цінами на 

молочні продукти та худобу. 
Аналізуючи інформацію про молоко та молочні продукти, варто зазначити, що 

закупівельні ціни даної продукції виросли ще більше, ніж закупівельні ціни на зернові, в 
зв'язку з чим техніка стала ще доступнішою. При цьому аналізуючи ціни реалізації худоби та 
птиці ми можемо говорити про відносно незначне зростання цін на дану продукцію. Так, 
іноземна техніка лиш незначно стала доступнішою, тоді як вітчизняна техніка стала менш 
доступною (табл. 4). 

Таблиця 4 
Співвідношення середніх цін реалізації молока та молочних продуктів з цінами 

на сільськогосподарську техніку, тонн продукції за одиницю техніки 
 

Рік  
Показник 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011/2006, % 

CLAAS Lexton 560 1386,2 1000,1 933,4 1312,1 938,6 906,0 65,3 

Славутич 486,3 349,3 353,5 460,6 338,9 373,8 76,9 

XT3-150K-09 206,0 148,5 165,2 196,0 129,7 148,0 71,8 

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Можна зробити висновок, що за останні 6 років ситуація в рослинництві та молочному 

скотарстві покращилася. Ціни на продукцію даних категорій росли завдяки росту 
внутрішнього попиту, та поступового вирівнювання цін закупівлі з середніми світовими 
цінами. При цьому ціна сільськогосподарської техніки росла повільніше. В свою чергу, ціни в 
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м'ясному тваринництві росли не достатньо швидко, що призвело до зниження доступності 
техніки для виробників м'яса (табл. 5). 

Таблиця 5 
Співвідношення середніх цін реалізації худоби та птиці (у живій вазі) з цінами на 

сільськогосподарську техніку, т продукції за одиницю техніки  
 
Рік 

Показник 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011/2006, % 

CLAAS Lexion 560 235,2 256,8 189,3 239,2 255,5 229,9 97,7 

Славутич 82,5 89,7 71,7 84,0 92,2 94,8 115 

ХТЗ-150к-09 35,0 38,1 33,5 35,7 35,3 37,6 107 

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Також варто зазначити, що реально оцінити ситуацію в сільському господарстві 

(особливо в рослинництві) простим порівнянням цін реалізації продукції і вартості техніки не 
можливо, оскільки при зростанні обсягів збору урожаю ціни зазвичай знижуються, при цьому 
дохід сільськогосподарських виробників зростає [5, c. 50]. 

В Україні використовується суттєво зношений парк сільськогосподарської техніки, який 
потребує суттєвої модернізації та оновлення. При цьому, незважаючи на незначне зростання 
доступності техніки в Україні, більшість господарств все ще не мають змоги купити нову 
техніку [6, c. 121]. Тому важливою є державна підтримка сільськогосподарських виробників в 
питанні закупівлі сільськогосподарської техніки. 

Феномен відставання цін на аграрну продукцію від цін на продукцію промислового 
походження обґрунтовується певними особливостями аграрних ринків: зростання попиту на 
продукти харчування, а тому і на сільськогосподарську продукцію, має тенденцію зростати 
відносно повільно, оскільки доходна еластичність попиту є меншою за одиницю і нижчою 
порівняно з еластичністю попиту на послуги та промислові товари [7, c. 125].  

Крім того, технічні зміни в сільському господарстві проходять швидше, ніж у більшості 
інших секторів економіки, що призвело до швидкого зростання пропозиції 
сільськогосподарської продукції [8, c. 73]. 

Його зниження чи підвищення не обов'язково означає відповідно погіршення чи 
покращення купівельної спроможності даної галузі, тому що він не враховує якісних змін, які 
можна протиставити змінам відносних цін. Наприклад, зниження індексу цін на готову 
продукцію може супроводжуватися зростанням обсягів збуту цієї продукції, що у підсумку, 
може означати навіть підвищення купівельної спроможності досліджуваної галузі внаслідок 
збільшення загального обсягу виручки. 

Однак, цінове співвідношення не є показником, що повною мірою характеризує паритет 
цін, оскільки аналогічні відносини базисного періоду можуть бути і не паритетними. У теж 
час, аналіз даного показника в динаміці по відношенню до періоду, умовно прийнятого за 
базисний характеризує загальне погіршення, стабілізацію або поліпшення становища у 
взаємовідносинах сільського господарства з іншими галузями народного господарства. 

Висновки з проведеного дослідження. В останні роки країна сконцентрувала 
зусилля для входження в світовий економічний простір. Це вимагає перегляду підходів до 
визначення цінової еквівалентності. Зокрема, окремі дослідники підкреслюють, що сьогодні 
забезпечення еквівалентності міжгалузевого обміну не означає повернення до 
передкризових цінових співвідношень. Не можна розуміти її також як впровадження єдиної 
норми прибутку в усіх галузях агропромислового комплексу. Згідно із законом світових цін, 
сучасне розуміння еквівалентності – суть зближення принципів і механізмів національного та 
світового ціноутворення, орієнтація внутрішніх цінових рівнів і співвідношень на світові. 
Якщо, наприклад, співвідношення світових цін на бензин і зерно становить 2:1, то слід його 
визнати еквівалентним для національного АПК. Тому офіційну статистику національної 
еквівалентності доцільно доповнювати розрахунками у світових цінах і з цієї принципової 
позиції оцінювати розміри відхилень від неї. 
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Скоцик В.Є. ПАРИТЕТНІСТЬ ЦІН, ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета. Оцінити стан порушення паритету цін на промислову та сільськогосподарську 
продукції та запропонувати шляхи щодо його регулювання. 

Методика дослідження. На основі неграфічного методу дослідження обґрунтованого 
теоретичне підґрунтя визначення паритетності цін між вхідними матеріальними ресурсами та 
сільськогосподарською продукцією. З використанням графічного методу здійснено оцінку 
паритетності цін протягом 20-ти річного періоду. За допомогою методу порівняння здійснено 
оцінку вартості вхідних та вихідних ресурсів на різні види сільськогосподарської техніки та 
продукції, яка виробляється виробниками аграрного сектору. З використанням 
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монографічного методу здійснено узагальнення  досліджень науковців, на основі яких було 
вироблено авторське бачення щодо вирішення проблеми паритетності. 

Результати. Встановлено, що цінове співвідношення між промисловою і 
сільськогосподарською продукцією на відміну від тлумачень деяких науковців не є 
індикатором стану економіки. Виявлено, що паритетність є показникам який свідчить про 
вирівнювання цін на внутрішньому ринку по відношенню до зовнішнього. 

Наукова новизна. Удосконалено методологічні засади визначення індексу 
паритетності з урахуванням продуктивності виробництва продукції в сільськогосподарських 
підприємствах. Обґрунтовано роль і місце індикатора паритетності для визначення обсягів 
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.    

Практична значущість. Використання індексу паритетності дозволить зосередити 
зусилля сільськогосподарських товаровиробників на підвищенні ефективності виробництва. 
Запропонована система ціноутворення на вхідні матеріальні ресурси і сільськогосподарську 
продукції передбачає використання індикатора паритетності.   

Ключові слова. Ціна, промисловість, сільське господарство, паритет, еквівалентність, 
потенціал.  

 
 
Skotsyk V.E. THE PARITY OF THE PRICES, AS A PRECOND ITION FOR RESTORING 

THE TECHNOLOGICAL CAPACITY OF AGRICULTURAL ENTERPRI SES 
Purpose.  To assess the impact of the violation of parity of prices for industrial and 

agricultural products and to offer the ways of its regulation. 
Methodology of research.  On the basis of non-graphical method for investigating sound 

theoretical basis for determining parity of prices between the input material resources and 
agricultural products. Using the graphical method conducted an appraisal parity of prices over a 20 
year period. C using the method of valuation carried out comparing the input and output resources 
for different types of agricultural machinery and products produced by manufacturers of the 
agricultural sector. Using monographic method implemented generalization research scientists on 
the basis of which the author's vision was made to solve the problem of parity. 

Findings.  Established that the price relationship between industrial and agricultural products, 
in contrast to some interpretations of scientists is not an indicator of the economy. Revealed that 
parity is the alignment indicators show prices on the domestic market to the outside. 

Originality.  Improved methodological basis for determining the index parity with the 
productivity of production in agricultural enterprises. Substantiated the role and place of parity 
indicator for the determination of volumes of state support for agricultural producers. 

Practical value.  Use the index parity enable agricultural producers to focus on improving the 
efficiency of production. The proposed pricing system on the input material resources and 
agricultural production involves the use of parity indicator. 

Keywords . Price, industry, agriculture, parity, parity and potential. 
 
 
Скоцик В.Е. ПАРИТЕТНОСТИ ЦЕН, КАК ПРЕДПОСЫЛКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Оценить влияние нарушения паритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукции и предложить пути его регулирования. 
Методика исследования. На основе неграфического метода исследования 

обоснованного теоретические основы определения паритетности цен между входными 
материальными ресурсами и сельскохозяйственной продукцией. С использованием 
графического метода осуществлена оценка паритетности цен в течение 20-ти летнего 
периода. C помощью метода сравнения осуществлена оценка стоимости входных и 
выходных ресурсов на различные виды сельскохозяйственной техники и продукции, которая 
производится производителями аграрного сектора. С использованием монографического 
метода осуществлено обобщение исследований ученых, на основе которых было 
произведено авторское видение решения проблемы паритетности. 

Результаты. Установлено, что ценовое соотношение между промышленной и 
сельскохозяйственной продукцией в отличие от толкований некоторых ученых не является 
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индикатором состояния экономики. Выявлено, что паритетности является показателям 
свидетельствующий о выравнивании цен на внутреннем рынке по отношению к внешнему. 

Научная новизна. Усовершенствована методологические основы определения 
индекса паритетности с учетом производительности производства продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях. Обоснована роль и место индикатора паритетности 
для определения объемов государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Практическая значимость. Использование индекса паритетности позволит 
сосредоточить усилия сельскохозяйственных товаропроизводителей на повышении 
эффективности производства. Предложенная система ценообразования на входные 
материальные ресурсы и сельскохозяйственную продукции предполагает использование 
индикатора паритетности. 

Ключевые слова. Цена, промышленность, сельское хозяйство, паритет, 
эквивалентность, потенциал. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Ефективне сільськогосподарське виробництво є вирішальною 
умовою забезпечення відтворювального розвитку аграрного сектора, виробництва 
конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції для виходу на зовнішні ринки і 
гарантування продовольчої безпеки держави. Однією з основних проблем забезпечення 
конкурентних переваг вітчизняної сільськогосподарської продукції є невідповідність 
транспортної системи умовам, що склалися на світовому ринку, зокрема: низька 
конкурентоспроможність вітчизняних перевізників; недостатній рівень розвитку експортної 
транспортної інфраструктури та потужностей для зберігання швидкопсувної продукції. 
Безперечно, роль держави стає актуальною у підвищенні конкурентоспроможності аграрного 
виробництва і виходу вітчизняних експортерів продукції на зовнішні ринки, в умовах 
посилення міжнародної конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції є одними з найбільш 
складних і актуальних. Теоретичним надбанням є наукові праці вітчизняних вчених-
економістів: В. І. Бойка, О. Ю. Єрмакова, М. В. Калінчика, М. Й. Маліка, В. Я. Месель-
Веселяка, П. Т. Саблука, Л. М. Худолій, О. М. Царенка, Ф. Ф. Шампрая, О. М. Шпичака, 
В. В. Юрчишина та ін. Однак, незважаючи на широкий спектр досліджень з даної 
проблематики, в науковому середовищі відсутня єдність поглядів з ряду проблем: якими 
методами визначається рівень і динаміка підвищення конкурентоспроможності та якими 
найбільш ефективними способами можна досягти поставлених цілей, враховуючи 
особливості вітчизняної сільськогосподарської продукції. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів 
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації 
ринку та обґрунтування зовнішньоторговельних перспектив вітчизняної продовольчої 
продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення рівня 
конкурентоспроможності продукції на практиці застосовують різні методи, а вибір 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 90 

конкретного методу залежить від специфіки продукту, обсягів доступної інформації, 
терміновості отримання результатів оцінювання, споживачів, ресурсних (зокрема бюджетних) 
обмежень тощо. В основу однієї методики оцінки конкурентоспроможності покладено 
концепцію конкурентних переваг, висвітлену в роботах Б. Баласа, Л. Скота, Т. Воллрата. 
Вони запропонували альтернативний набір показників конкурентоспроможності – індекс 
відносної експортної конкурентоспроможності (Relative Export Advantage Index – RXA), індекс 
відносної залежності від імпорту (Relative Import Penetration Index – RMP) та індекс відносних 
торговельних переваг (Relative Trade Advantage Index – RTA), які базуються на інформації 
про обсяги зовнішньої торгівлі та призначені в основному для міжнародних порівнянь, хоча їх 
можна використовувати і для визначення конкурентоспроможності окремих регіонів та 
розраховувати для окремого товару або товарної групи [1-3]. 

Індекс RXA визначають як співвідношення частки країни у світовому експорті певного 
товару до її частки у світовому експорті всіх інших товарів. Значення цього індексу 
інтерпретується таким чином: якщо він більше 1, то країна має порівняльні конкурентні 
переваги щодо експорту товару, який розглядається, якщо ж менше 1, то це вказує на 
конкурентні недоліки. 

Індекс відносної залежності від імпорту є дуже подібним до індексу RXA, з тією лише 
різницею, що у даному випадку до уваги беруть імпорт. Якщо значення індексу RMP більше 
1, то залежність від імпорту висока, якщо ж менше 1, то вона низька, тобто спостерігаються 
порівняльні конкурентні переваги. 

При розрахунку індексу відносних торговельних переваг до уваги водночас беруть 
показники експорту. Додатне значення цього показника вказує на відносні конкурентні 
переваги даного товару в зовнішній торгівлі, а від’ємне – на відносні конкурентні невигоди. 

Використання водночас показників експорту й імпорту при оцінці конкурентоспроможності 
стає дедалі важливішим з огляду на зростання обсягів внутрішньогалузевої торгівлі. Однак при 
оцінці та інтерпретації всіх трьох показників (індексів) можуть виникати труднощі за наявності 
істотних коливань між їхніми значеннями в різні роки.  

Аналіз отриманих значень RTA дозволяє зробити висновок, що 
конкурентоспроможність тваринницької продукції значно нижча, ніж продукції рослинництва. 
Зокрема, з обраних для дослідження продуктів цієї галузі свинина, м'ясо птиці та яйця не 
були конкурентоспроможними на світовому ринку протягом усього зазначеного періоду, про 
що свідчать від’ємні значення індексу RTA та значення індексу RСA наближені до нуля. 

Поряд із цим у динаміці по роках спостерігається значне зниження рівня 
конкурентоспроможності яловичини (рис. 1). 
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Рис. 1. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг яловичини 
Джерело : розраховано автором 
 
Найвищі порівняльні переваги на світовому ринку щодо продуктів тваринництва мають 

молокопродукти, частка яких у структурі експорту тваринницької продукції найбільша. 
Причому індекс відносних торговельних переваг для молока і молокопродуктів коливався від 
найбільшого свого значення 2,03 у 2005 р. до найменшого – 0,33 у 2009 р., проте протягом 
усього досліджуваного періоду був додатним (рис. 2). 
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Рис. 2. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг молока і 
молокопродуктів 

Джерело : розраховано автором 
 
Варто відзначити, що найбільш конкурентоспроможним товаром є соняшникова олія. 

Виробництво її в Україні постійно зростає, на внутрішньому ринку вона практично витіснила 
іноземних конкурентів, збільшуються й обсяги українського експорту цієї продукції. За 
досліджуваний період соняшникова олія стала найбільш конкурентоспроможним товаром 
вітчизняного агропромислового експорту, а індекс відносних торговельних переваг даної 
продукції коливався від 21,99 до 48,92 (рис. 3). 
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Рис. 3. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг олії 
соняшникової 

Джерело : розраховано автором 
 
У процесі дослідження виявлено високі показники індексу відносних торговельних 

переваг, які зумовлені експортною конкурентоспроможністю та практично відсутністю імпорту 
в Україну, щодо насіння соняшнику. Так, індекс RTA протягом досліджуваного періоду був 
додатним за винятком 2005 і 2008 років. Причому найвищим цей показник був у 2003 р., коли 
індекс RTA досяг 33,68. Однак в останні роки зростає імпорт сортового насіння соняшнику в 
Україну, внаслідок чого індекс відносних торговельних переваг мав широку амплітуду 
коливання і починаючи з 2004 року спостерігається тенденція до його зниження (рис. 4). 

Як свідчать наведені дані рис. 5, то, починаючи з 2002 р., спостерігається значне 
підвищення конкурентоспроможності українського насіння ріпаку, що викликано зростанням 
попиту на цей вид продукції на світовому ринку та збільшенням його виробництва в Україні. 
Так, індекс відносних торговельних переваг насіння ріпаку зріс за останні роки з найменшого 
свого значення 0,16 у 2002 р. до 8,43 у 2010 р. (рис. 5), а індекс RСA – відповідно від 0,36 у 
2002 р. до 9,24 у 2010 р. 
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Рис. 4. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг насіння 
соняшнику 

Джерело: розраховано автором 
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Рис. 5. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг ріпаку 
Джерело: розраховано автором 
 
Найбільш конкурентоспроможною зерновою культурою, вирощуваною в Україні 

протягом останніх десяти років, є ячмінь. Він посідає друге місце у вітчизняній структурі 
виробництва зерна, завдяки чому Україна вийшла в лідери світового експорту цієї культури. 
Індекси RСA та RTA для ячменю протягом досліджуваного періоду мали стабільно високі 
значення, тоді як індекс RMP наближається до нуля (рис. 6). 
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Рис. 6. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг ячменю 
Джерело : розраховано автором 
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Встановлено, що впродовж періоду дослідження конкурентоспроможною була 
вітчизняна кукурудза, але значення індексу RTA для цієї культури є невисоким (найвищим 
індекс відносних торговельних переваг української кукурудзи був у 2009 р. і становив 
4,53) (рис. 7). 
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Рис. 7. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг кукурудзи 

Джерело: розраховано автором 
 
Найбільші коливання експортної конкурентоспроможності та відносних торговельних 

переваг можемо спостерігати по пшениці. Однак протягом досліджуваного періоду індекс 
RTA був додатним, за винятком неврожайного 2003 р., який характеризувався рекордно 
високим імпортом згаданої культури та значним перевищенням індексу відносної залежності 
від імпорту порівняно з індексом відносної експортної конкурентоспроможності (рис. 8). 
Постійні зміни індексів відносних конкурентних переваг зумовлені коливанням обсягів 
експорту цієї культури й імпорту її в Україну. Також для зернових характерна досить велика 
частка у світовому експорті. Найвищу конкурентоспроможність українська пшениця мала у 
2002 р. (індекс RTA – 7,97) та у 2008-му (індекс RTA – 5,78). 
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Рис. 8. Порівняльний аналіз індексів відносних конкурентних переваг пшениці 

Джерело: розраховано автором 
 
Безперечно, важливим каналом реалізації сільськогосподарської продукції є експортні 

продажі, де формується додана вартість. Так, додана вартість зерна при експорті на 
першому етапі (накопичення експортної партії в порту) формується із витрат на доставку 
зерна в порт, величина яких є сумою витрат на доставку його на переробку, а також вартості 
приймання зерна портовим елеватором і маржі постачальника зерна в порт. 

У подальшому додана вартість зерна формується за рахунок витрат на оформлення 
необхідної для здійснення експорту документації, а також витрат на послуги порту – 
зберігання зерна до моменту відвантаження й власне відвантаження зерна на судно. 

Включення агропродовольчого комплексу країни у світове господарство на основі 
активізації ЗЕД є позитивним чинником діяльності вітчизняних товаровиробників. Водночас існує 
ряд стримуючих чинників: по-перше, відсутня розроблена й офіційно затверджена 
зовнішньоекономічна стратегія, яка б визначила перспективні напрями розвитку 
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зовнішньоекономічної діяльності досліджуваної галузі, а також сильні та слабкі сторони 
вітчизняних товаровиробників, їхні можливості та загрози; по-друге, непослідовне й 
необґрунтоване використання механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, зокрема, інструментів підтримки експортної діяльності, а також перспективних 
виробництв із значною доданою вартістю [4, с. 61]. Важлива функція держави щодо підтримки 
експорту практично не розвивалася і не фінансувалася внаслідок сприятливої кон’юнктури на 
ринках сировинних товарів, що забезпечує надходження валюти до країни, однак не стимулює 
проведенню активної експортоорієнтованої політики на ринках продовольчої продукції [5, с. 104]. 
По-третє, низький рівень інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. У 
нинішніх умовах необхідно запровадити нову систему вивчення і прогнозування кон’юнктури 
ринків, пошуку і перевірки іноземних партнерів. Слід забезпечити диверсифікацію торгових 
агентів (торгові доми, регіональні асоціації та ін.). По-четверте, недостатньо оперативно й 
ефективно діє система захисту вітчизняних товаровиробників. 

Так, ємність сертифікованих потужностей (складів) по зберіганню зернових культур в 
Україні становить 30 млн. т. Повний обсяг зерносховищ у країні становить 56 млн. т. 
Сертифікуються лише ті сховища, які надають послуги зі зберігання продукції. Нині в Україні 
налічується близько 745 сертифікованих хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, 
загальна ємність зберігання яких становить 32 млн. т, що займаються зберіганням зерна, і 23 
тис. несертифікованих сховищ, де підприємства зберігають зерно [6]. 

Забезпеченість аграріїв зерносховищами становить від 91% для дрібних господарств із 
земельним банком 300–1000 га до 96% для великих підприємств із земельним банком понад 10 
000 га. Наявні ємності для зберігання у 90% випадків представлені підлоговими складами, і 
тільки великі підприємства (близько 23%) мають можливість комбінувати використання силосних 
і підлогових ємностей. Цей показник свідчить про досить низький ступінь механізації даної 
категорії зерносховищ. Можна також відмітити низьку забезпеченість сховищ цієї категорії 
лабораторною базою (лише 21%), сушильною технікою (42%) і ділянками для відвантаження 
зерна на залізничний транспорт (лише 15% підприємств мають таку можливість). 

Близько 29% аграріїв залишають на зберігання у своїх зерносховищах кукурудзу, яка 
стала основним товаром на зерновому ринку, але вимагає специфічного підходу до 
післязбиральної обробки і зберігання. Передусім, такий стан справ пояснюється нездатністю 
невеликих сільгосппідприємств залучати значні інвестиції в будівництво сучасних 
високотехнологічних зерносховищ, які, крім забезпечення якості зберігання врожаю, мають 
досить низьку рентабельність і тривалий термін окупності.  

Водночас у цьому сегменті останнім часом спостерігається підвищення активності, 
чому сприяє поява на ринку пропозицій від проектних компаній щодо зведення 
малотоннажних елеваторних комплексів спеціально для фермерських господарств із 
земельним банком від 3000 до 9000 га. За даними моніторингу ІА «АПК-Інформ», аграрії 
активніше закуповують сушильну техніку, щоб забезпечити можливість якісної 
післязбиральної обробки зерна, насамперед кукурудзи [7]. 

Парк зерновозів Державної адміністрації залізничного транспорту України становить 11 
579 од. У 2011 р. обсяг перевезень зерна Укрзалізницею становив 13,7 млн. т, у тому числі 
10 млн. т на експорт щороку. Нині перевантаженням зерна займаються практично всі 
чорноморські порти України, які мають елеватори та зернові склади. У нашій країні із 18 
морських торговельних портів перевантаження експортних і транзитних зернових вантажів 
здійснюють в 14 акваторіях. Вітчизняні морські та річкові порти, за експертними оцінками, 
мають технологічні можливості переробити 33 млн. т зерна у рік. Зерноторгова 
інфраструктура в Україні щодо експортного перевезення потребує подальшого розвитку, 
оскільки при високих урожаях і обсягах експорту елеваторних потужностей у вітчизняних 
портах недостатньо [8, с. 6]. 

Висновки з проведеного дослідження. Зроблені нами узагальнення дозволяють 
дійти висновку, що наразі вітчизняний ринок сільськогосподарської продукції значною мірою 
ще залишається стихійним, оскільки характеризується повільним розвитком елементів 
ринкової інфраструктури, недостатньо розробленою правовою базою, не налагодженою 
біржовою діяльністю, браком інформаційної та комунікаційної складової організованого ринку 
сільськогосподарської продукції. Вважаємо, що пріоритетними напрямами підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції повинні стати: удосконалення 
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фінансово-економічних умов господарювання сільгосппідприємств, зокрема формування 
доступу до фінансових ресурсів, системи державної підтримки; підвищення ефективності 
агропромислового виробництва за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази; 
гармонізація стандартів на продукцію сільського господарства і продовольства зі світовими, 
впровадження міжнародних стандартів; захист внутрішнього ринку від низькоякісного імпорту 
сільськогосподарської продукції. 
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Артімонова І.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Мета. Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації ринку та 
обґрунтування зовнішньоторговельних перспектив вітчизняної продовольчої продукції. 
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Методика дослідження. Матеріалами дослідження слугували наукові праці та 
періодика зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів стосовно пропозицій підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції. Основні результати 
дослідження були висвітлені за допомогою загальнонаукових методів, зокрема 
діалектичного, абстрактно-логічного, структурного аналізу, графічного, аналітичного, 
економіко-статистичного, методу експертних оцінок щодо пізнання економічних явищ і 
теоретичних засад. 

Результати. У статті розглянуто альтернативний набір показників 
конкурентоспроможності продукції тваринництва та рослинництва. Встановлено, що 
формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств забезпечує 
підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, а отже сприяє вирішенню 
проблем щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Обгрунтовані та 
систематизовані стримуючі чинники забезпечення конкурентних переваг вітчизняних 
товаровиробників. Розглянуто роль держави відносно підтримки експорту вітчизняної 
сільськогосподарської продукції в умовах посилення міжнародної конкуренції. 
Запропоновано пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продовольчої продукції в умовах гострої конкурентної боротьби. Здійснено порівняльний 
аналіз індексів відносних конкурентних переваг сільськогосподарської продукції. 

Наукова новизна. Запропоновані перспективні напрями розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних товаровиробників, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності аграрного виробництва і виходу вітчизняних експортерів 
сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки. Висвітлено державну політику щодо 
підтримки експорту вітчизняної продовольчої продукції. 

Практична значущість. Проаналізовано індекси відносних конкурентних переваг по 
окремих видах агропродовольчих продуктів, які дають можливість оцінити 
конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному 
ринку. Запропоновано до запровадження нову систему вивчення та прогнозування 
кон’юнктури ринків, пошуку і перевірки іноземних партнерів. 

Ключові слова: індекс відносних торговельних переваг, кон’юнктура ринку, конкурентні 
переваги, канали реалізації. 

 
 

Artimonova I.V. PRIORITY AREAS OF COMPETITIVENESS O F AGRICULTURAL 
PRODUCTS 

Purpose.  The aim of the study is to determine the priorities of improving the competitiveness 
of agricultural products in a globalized market and study the prospects of domestic trade of food 
products. 

Methodology of research.  Materials research served as scientific papers and periodicals of 
foreign and domestic scientists of economy regarding the proposals enhance the competitiveness 
of domestic agricultural products. The main results of the study were highlighted by means of 
scientific methods, including dialectical, abstract and logical, structural analysis, graphical, 
analytical, economic statistics, the method of expert assessments of knowledge of economic 
phenomena and theoretical principles. 

Findings.  The article deals with an alternative set of indicators of competitiveness of livestock 
and crop production. It was established that the formation of competitive advantage farms enhances 
the competitiveness of the agricultural sector, and thus contributes to solving the problems of food 
security in the context of globalization. Reasonable and systematic deterrent to ensure competitive 
advantages of domestic producers. The role of state support for exports relative to domestic 
agricultural production in terms of increased international competition. A priority areas of improving the 
competitiveness of domestic food production in conditions of acute competition. The comparative 
analysis of indices of relative competitive advantage of agricultural products. 

Originality.  Perspective directions of foreign economic activity of domestic producers that 
will improve the competitiveness of agricultural production and output of domestic exporters of 
agricultural products to foreign markets. Deals with public policy to support exports of domestic 
food production. 
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Practical value.  Analyzed indices of relative competitive advantage in certain types of agro-
food products that make it possible to assess the competitiveness of domestic agricultural products 
on the world agricultural market. Proposed to introduce a new system of learning and forecasting 
market conditions, the search and inspection of foreign partners. 

Key words : index of relative trade advantages, market conditions, competitive advantage, 
sales channels. 

 
 
Артимонова И.В. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Цель. Целью исследования является определение приоритетных направлений 

повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в условиях 
глобализации рынка и обоснование внешнеторговых перспектив отечественной 
продовольственной продукции. 

Методика исследования. Материалами исследования послужили научные труды и 
периодика зарубежных и отечественных ученых-экономистов относительно предложений 
повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. 
Основные результаты исследования были освещены с помощью общенаучных методов, в 
частности диалектического, абстрактно-логического, структурного анализа, графического, 
аналитического, экономико-статистического, метода экспертных оценок познания 
экономических явлений и теоретических основ. 

Результаты. В статье рассмотрен альтернативный набор показателей 
конкурентоспособности продукции животноводства и растениеводства. Установлено, что 
формирование конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий 
обеспечивает повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики, а 
следовательно способствует решению проблем по обеспечению продовольственной 
безопасности в условиях глобализации. Обоснованы и систематизированы сдерживающие 
факторы обеспечения конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей. 
Рассмотрена роль государства в отношении поддержки экспорта отечественной 
сельскохозяйственной продукции в условиях усиления международной конкуренции. 
Предложены приоритетные направления повышения конкурентоспособности отечественной 
продовольственной продукции в условиях острой конкурентной борьбы. Осуществлен 
сравнительный анализ индексов относительных конкурентных преимуществ 
сельскохозяйственной продукции. 

Научная новизна. Предложены перспективные направления развития 
внешнеэкономической деятельности отечественных товаропроизводителей, что будет 
способствовать повышению конкурентоспособности аграрного производства и выхода 
отечественных экспортеров сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Освещена 
государственная политика по поддержке экспорта отечественной продовольственной 
продукции. 

Практическая значимость. Проанализированы индексы относительных конкурентных 
преимуществ по отдельным видам агропродовольственных продуктов, которые дают 
возможность оценить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 
продукции на мировом аграрном рынке. Предложена к внедрению новая система изучения и 
прогнозирования конъюнктуры рынков, поиска и проверки иностранных партнеров. 

Ключевые слова: индекс относительных торговых преимуществ, конъюнктура рынка, 
конкурентные преимущества, каналы реализации. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні проблеми конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання в цілому і їх продукції зокрема виходять на перші позиції у вітчизняній науці 
в зв’язку з катастрофічно низьким рівнем конкурентоспроможності продукції українських 
товаровиробників та, відповідно, переважання обсягів імпорту над експортом. Тому 
досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку як одне із найважливіших 
завдань розвитку підприємства і країни в цілому нерозривно пов’язане з ефективністю 
виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості сучасних виробів і поліпшенням 
якості вже існуючого асортименту. Процес дослідження конкурентоспроможності продукції є 
вагомою складовою частиною аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його 
функціонування, тому вибір найбільш ефективного методу оцінки конкурентоспроможності 
продукції підприємства є надзвичайно важливим завданням для підприємства, що і 
обумовило актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки конкурентоспроможності 
продукції знайшли своє відображення в працях зарубіжних вчених, а саме: І. Ансоффа, 
М. Альберта, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мескона, М. Портера, Ф. Хедоурі, 
Е. Чемберлена та інших. Серед вітчизняних науковців, які здійснили значний вклад у 
розробку даної проблематики, в тому числі і у галузі сільського господарства необхідно 
виділити: О. Д. Гудзинського, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, В. Я. Амбросова, 
М. Й. Маліка, О. М. Шпичака, О. В. Ульянченка, Л. А. Євчука, І. В. Саєнка, Б. М. Хусаінова, 
Я. Б. Базилюка, М. П. Канівського, І. В. Гуторова. Але, не зважаючи на вагомі та численні 
дослідження поки що залишається невирішеною значна кількість питань, пов’язаних із 
методологією оцінки конкурентоспроможності продукції.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні існуючих методичних 
підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та визначенні особливостей їх 
застосування в сучасній практичній діяльності вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність продукції є 
головною умовою конкурентоспроможності підприємства на ринку і важливою основою 
прибутковості її діяльності. Найчастіше під конкурентоспроможністю продукції мають на 
увазі: 

− властивість (сукупність властивостей) продукції та її сервісу, яка характеризується 
ступенем реального або потенційного задоволення нею конкретної потреби, порівняно з 
аналогічною продукцією, що представлена на ринку;  

− характеристику продукції, що відображає її відмінність від продукції конкурентів за 
ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за витратами на її задоволення;  

− здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність вагомих переваг над 
виробами інших товаровиробників); 

− здатність продукції забезпечувати більшу, ніж інша продукція, ступінь задоволення 
потреб і запитів споживачів [2, с. 32]; 

− сукупність якісних та вартісних характеристик продукції, які з точки зору покупця є 
суттєвими і забезпечують задоволення конкурентних потреб;  

− конкурентоспроможність продукції = якість + ціна + обслуговування. 
Конкурентоспроможність продукції  залежить від ряду параметрів (рис. 1), що 

впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку. 
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Рис. 1. Параметри конкурентоспроможності продукції  
Джерело: [8, с. 49] 
 
До групи технічних належать параметри потреби, які характеризують зміст цієї потреби 

й умови її задоволення. До них належать: параметри призначення; ергономічні; естетичні та 
нормативні параметри. 

Параметри призначення характеризують сферу застосування продукції й функції, які 
вона призначена виконувати. По них можна судити про зміст корисного ефекту, що 
досягається за допомогою застосування даної продукції в конкретних умовах споживання. 

До груп економічних параметрів належать повні витрати споживача (ціна продукції) на 
придбання і споживання продукції, а також умови її придбання й використання на 
конкретному ринку. Повні витрати споживача в загальному випадку включають одноразові й 
поточні витрати [1, с. 56]. 

Одноразові витрати представляють собою витрати на придбання продукції (ціна 
продукції), транспортування, митні збори й витрати, витрати на налагодження, пробний пуск, 
якщо вони не входять в ціну продукції. Іноді це витрати на спорудження, необхідність у яких 
обумовлена вимогами експлуатації або споживання продукції. 

Продукт у процесі відтворення проходить чотири стадії: виробничу, розподілу, обміну і 
споживання. Оскільки розподіл і обмін як фази відбуваються у процесі продажу, то у табл. 1 
наведено фактори конкурентоспроможності за трьома сферами проходження продукту.  

Як видно з табл. 1, більшість складових конкурентоспроможності походять з виробничої 
сфери і тільки певна їх частина – з торговельної. 

За великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на ринку, пріоритетну 
роль відіграють наступні [4, с. 98]: 

1) корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність задовольнити 
вимоги, що пред'являються до даного типу і виду товару з боку споживача); 

2) ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть перевагу дешевшому товару, 
але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться для нього кориснішим; виняток – 
престижні або статусні товари, придбання яких необхідне для підтримки певного соціального 
статусу покупця); 

3) інноваційність продукції (введення важливої для покупця новизни у товар, що 
робить його оригінальним (ексклюзивним)). 
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Таблиця 1 
Фактори конкурентоспроможності товару за стадіями відтворення продукту 

 
Стадії 

відтворення 
продукту 

Фактори 

Виробнича 
стадія 

− технічні: якість, міцність, надійність, безпечність; 
− економічні: матеріаломісткість, енергоспоживання, габарити, об'єм, вага, 
концентрація; 
− естетичні: художня виразність та колорит, раціональна організація форми, 
цілісність композиції; 
− екологічні: вплив на природне та предметне середовища; 
− експлуатаційні: простота користування (приготування), комфортність, 
ремонтопридатність, зручність в експлуатації; 

Стадія 
продажу 

− споруда крамниці: інтер'єр, ергономічні умови; 
− процес продажу: кваліфікація персоналу, швидкість обслуговування, знання 
іноземних мов; 
− сервіс у процесі продажу: консультація персоналу, доставка, підгонка, монтаж, 
установка на місці; 
− гуртовий продаж: франчайзинг, мерчандайзинг, фірмова мережа, 
дистриб’ютори; 
− умови контракту: ціна, знижка, система оплати; 
− законодавство з регулювання обміну: мито, податки, дотації, правовий захист 
товару; 

Споживання, 
користування 

− сервіс у процесі користування, споживання: мережа пунктів ремонту та 
гарантійного обслуговування; 
− післяпродажний період: використання за повторним призначенням, 
продовження експлуатації через оновлення. 

Джерело: [4, с. 97] 
 
За результатами аналізу літературних джерел виділені основні показники 

конкурентоспроможності товару. Розглянемо їх детальніше: 
1. Рівень якості товару та його стабільність: 
− якість як головна характеристика товару – це здатність товару виконувати свої 

функції. Рівень якості – відносна характеристика, заснована на порівнянні показників якості 
продукції й аналога конкурента.  

− стабільність рівня якості товарів визначається значеннями показників якості.  
2. Соціальна адресність – відповідність характеристик продукції специфічним потребам 

соціальної групи споживачів (пов'язані з демографічними і поведінковими ознаками – з 
особливостями сприйняття нових товарів; уявленнями про комфортність, красу, чутливістю 
до ціни; рівнем доходу) або конкретного покупця (пов'язані із станом здоров'я, 
особливостями шкіри, форми і розміру фігури; індивідуальними смаками; рівнем доходу).  

3. Свідчення достовірності: спеціальне і захисне маркування товарів; сертифікати 
відповідності тощо. Опосередкованим свідченням достовірності слугують колективні знаки на 
тарі, статус експерта, підтверджуючого достовірність товару, місце продажу товару.  

4. Безпечність продукції – це безпека для життя, здоров'я, майна споживача і 
навколишнього середовища за звичних умов його використання, зберігання, 
транспортування і утилізації, а також безпека виконання роботи. Розрізняють: безпека товару 
для людини, безпека для навколишнього середовища (екологічність), безпека виконання 
роботи. 

5. Споживча новизна товару. Новий товар – це предмет споживання, який задовольняє 
нові потреби людини або, порівняно з товаром-попередником, більш повно задовольняє 
потреби, що склалися. Властивості товару, що обумовлюють його приналежність до категорії 
«новий товар» – прояв новизни. Якщо об'єктом оцінки новизни є новизна споживчих 
властивостей, а суб'єктом – кваліфікований споживач, то її слід вважати споживчою 
новизною. 
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6. Імідж товару – популярність і репутація як надійного партнера, здатного забезпечити 
якість товарів, в строк виконати свої зобов'язання. Імідж підприємства переноситься і на його 
продукцію. Він визначається: виробником; замовником (продавцем); клієнтом (покупцем). 

7. Інформативність товару – здатність виражати свою суспільну цінність через 
інформацію про конкурентні переваги. Результат передкупівельної альтернативи (оцінки 
варіантів вибору товару) в значній мірі залежатиме від отримуваної споживачем інформації 
про конкурентні переваги продукції. 

8. Ціна споживання товару. Ціна як грошовий вираз вартості товару, служить для 
непрямої зміни величини витраченого на виробництво товару суспільно необхідного 
робочого часу. Як правило, з двох складових конкурентоспроможності споживач віддає 
перевагу якості, але в окремих випадках він на перше місце ставить ціну. Причини: 
ідентичності за якістю порівнюваних товарів (послуг); рівень доходу населення. Ціна 
споживання відображає повні витрати споживача з придбання й експлуатації продукції 
протягом терміну її служби. 

З-поміж різноманітних методів оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 
найцікавішими для нас є прикладні моделі, які поєднують кілька класифікаційних ознак, тому 
цілком справедливо буде докладніше розглянути принаймні три з них [5, с. 61]. 

Матричний метод застосовується у випадку, якщо на основі індивідуальних показників 
розраховується загальний показник конкурентоспроможності. Цей метод дає більш об’єктивні 
результати оцінки. Сутність матричних методів полягає у визначенні кількісного значення 
інтегрального рейтингового показника конкурентоспроможності окремого підприємства або у 
графічному визначенні його конкурентної позиції у матриці конкурентоспроможності за 
певними параметрами. Кожна вісь матриці у графічній інтерпретації розбивається на 
декілька рівнів і характеризує один із параметрів конкурентоспроможності або декілька 
параметрів, об’єднаних інтегральним критерієм їхнього вимірювання. В результаті 
отримується низка комбінацій, кожна з яких відповідає певній позиції в конкурентній боротьбі 
[3, с. 52]. Один з поширених матричних методів – метод балів. Його застосування 
передбачає виконання наступних етапів: 

1. Формування матриці вихідних оціночних показників, до складу якої входять т 
ключових показників конкурентоспроможності для п об’єктів. Кожен і–й показник (1 ≤ і ≤ т) на 
j-му об’єкті (1≤ j ≤ п) задається величиною відповідного коефіцієнта: Кij. У результаті 
одержуємо матрицю Х, рядки якої характеризують аспекти конкурентоспроможності об’єкта 
за т різними показниками: 

 
                                   К11   К12  К13 К1п  
                                                  К21  К22  К23  К2п 
                                                 Х=      …     …   …      

                            Кт1  Кт2  Кт3  Ктп      (1) 
 
2. Ранжування оціночних показників за ступенем вагомості. Результатом цього етапу є 

побудова деякого вектора (k1,k2,…,km), kі – коефіцієнт вагомості кожного показника.  
У вітчизняній аналітичній практиці вагомість показників прийнято визначати експертним 

шляхом з урахуванням уявлення про важливість того чи іншого показника саме для оцінки 
конкурентоспроможності об’єкта. 

3. Побудова вектора, що складається з максимальних значень за кожним з т 
показників. Цей вектор становить додатковий рядок чисел (Ктахі) – показників підприємства 
еталона, де:   

                                            Ктахі = тах Кj(1≤ j ≤ п)                                                           (2) 
4. Складання нормалізованої матриці Х’ шляхом стандартизації показників вихідної 

матриці (Кij) відносно відповідного показника еталонного підприємства за формулою: 

                                               i

ij
ij K

K
K

max
=′

                                                                (3) 
Слід зазначити, що стандартизація дозволяє уникнути неявного ранжування показників, 

коли мала варіація окремого показника може вплинути на результати оцінки. 
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5. Розрахунок балів, отриманих підприємствами за певним оціночним показником, 
шляхом порівняння їх фактичних значень з найкращими в даній сукупності: 

                                                  iijij БKБ max×= ,                                                             (4) 

де Бmaxі  – максимально встановлений бал оцінювання окремого показника. 
6. Отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності та ранжування 

підприємств у порядку зростання інтегрального показника з використанням наступної 
формули:  

                                              

∑
=

×=
n

j
jijcnj kБK

1                                                             (5) 
Застосування цього методу дозволяє не тільки визначити основних конкурентів та 

місце в конкурентній боротьбі підприємства, яке оцінюється, а й кількісно оцінити 
відставання від найбільш конкурентоспроможного підприємства.  

Метод експертних оцінок використовується за недостатнього інформаційного 
забезпечення. Експерти (компетентні спеціалісти, які добре знають проблему) оцінюють 
конкурентоспроможність продукції підприємства з позиції управління підприємством, 
виробництва, маркетингу, кадрів, продукту, фінансів. Слід зауважити, що цю методику 
розроблено з урахуванням таких основних моментів: підприємство є малим; підприємство 
виробляє один вид продукції [5, с. 67].  

Експертами можуть бути обрані: фахівці підприємства (директор, заступник директора з 
виробництва, з економіки, комерційні директори, маркетологи), фахівці роздрібної торгової 
мережі, основні оптові клієнти. Загальна кількість експертів – 12 осіб.  

Усім експертам пропонують анкету з питаннями щодо конкурентоспроможності 
продукції підприємства. Аналогічним чином обробляються експертні оцінки підприємств-
конкурентів і результати обробки зводяться в таблицю, за допомогою якої проводиться 
порівняння отриманих результатів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати обробки експертних оцінок підприємств-конкурентів 

 
Підсумки оцінок за групами показників 
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Джерело : [7] 
 
Метод набору конкурентоспроможних елементів забезпечує поетапне дослідження 

конкурентоспроможності продукції підприємства, починаючи з порівняльної оцінки 
найвагоміших складових: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність 
системи управління, конкурентоспроможність техніко-технологічної бази і т. ін. Це 
синтезований метод визначення конкурентоспроможності підприємства, побудований на 
посилці, що конкурентоспроможність продукції підприємства є її головною складовою 
[7, с. 25]. 

Алгоритм методу є таким: 
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1.  Передовсім формується перелік індикаторів ( jIND де  j = 1...m), які беруть за базу 

оцінки конкурентоспроможності конкретного виду продукції, що оцінюється. 
2.  Експертним способом для кожного індикатора встановлюється його вага ( jVaga , де j 

= 1...m) у загальній оцінці за умови, що ∑ = 1jVaga . 

3.  Службою маркетингу підприємства – об'єкта оцінки пропонується здійснити вибір 
підприємств з аналогічною продукцією, які є найближчими конкурентами. Важливе значення 
для оцінки конкурентоспроможності продукції  підприємства відіграє правильний вибір 
підприємств-конкурентів для дослідження.  

4. На підставі отриманої інформації будують матрицю визначення 
конкурентоспроможності одиниці продукції підприємства, що служить об'єктом оцінки 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Матриця визначення конкурентоспроможності одиниці продукції 

 
Вага 

індикатора 1Vaga  2Vaga  3Vaga
 ... mVaga

 

Індикатор 1IND  2IND  3IND
 ... mIND

 № 
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ijR
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... ... абс. 
зн. 
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ijR
 

iRang
 iaKSop

 

1 Об’єкт оцінки             
2              
3              

...              
n              

Джерело: [6] 
 
5.  За допомогою абсолютних значень вибраних індикаторів визначають ранги одиниці 

продукції ( ijR ). 

6. Обчислюють зважений на вагу індикатора загальний ранг одиниці продукції кожного 
підприємства, що бере участь у масиві оцінки, за формулою: 

 

                                                         ∑ ×= iiji VagaRRang
                                      (6) 

 
7. Після встановлення загальних рангів знаходять підприємство-лідера (L) та 

підприємство-аутсайдера (А) щодо даної одиниці продукції, а також діапазон відстані 

аутсайдера від лідера ( vD ) за формулою: 
 

                                                      LAv RangRangD −=                                                       (7) 
 
Діапазон відстані аутсайдера від лідера дає уявлення про розмежування підприємств у 

конкурентному середовищі, а саме: 
− чи належить підприємство до кола лідерів чи аутсайдерів? 
− чи вигідне в нього становище в зоні очікування нападу? 
− чи правильно воно використовує свої можливості? 
Радіус кола лідерів (аутсайдерів) дорівнює чверті відстані аутсайдера від лідера ( vD ). 

8.  Конкурентоспроможність одиниці продукції визначають за формулою: 
 

                                                  viAia DRangRangKSop )( −=                                          (8) 
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9. Для визначення конкурентного статусу підприємства за всією номенклатурою 
продукції, що її воно виготовляє, необхідно провести аналогічні розрахунки для всіх видів 
продукції, а потім звести отримані результати в підсумкову таблицю, де має бути наявна 
також інформація щодо структури виробництва продукції за проектною потужністю та 
фактичними обсягами продажу. 

10.  Ранг конкурентоспроможності підприємства визначається за формулою: 
 

                                                 )1( iaiaКПП
RKSKSopRang −=                                      (9) 

 
11.  Рівень конкурентоспроможності підприємства розраховується, як середній ранг 

конкурентоспроможності за всією номенклатурою продукції. 
Конкурентоспроможність продукції, без сумніву, є головною складовою 

конкурентоспроможності підприємства, але не треба забувати, що до його складу входять 
такі важливі елементи, як виробничий, фінансовий, управлінський тощо потенціали, 
конкурентоспроможність яких треба враховувати, визначаючи остаточний рівень 
конкурентоспроможності. 

Запропонована методика визначення конкурентоспроможності підприємства не 
претендує на бездоганність, але має певні переваги в практичному використанні, оскільки 
може давати прийнятні (більш-менш точні) результати навіть в обмеженому інформаційному 
просторі [6, с. 65]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити висновок, що 
здійснені дослідження з питань оцінки конкурентоспроможності продукції, методів та умов її 
забезпечення в сучасних умовах дозволили зробити певні висновки та внести пропозиції 
щодо аналізу конкурентоспроможності продукції та шляхів досягнення конкурентних переваг 
підприємства на ринку. В результаті дослідження обґрунтовано, що проблема 
конкурентоспроможності продукції є комплексною. Визначено, що у процесі оцінки 
конкурентоспроможності продукції необхідно дотримуватись наступних принципів: 
протилежності мети і засобів суб'єктів ринку; врахування особливостей різних сегментів 
ринку; стабільності ринкової кон'юнктури у період проведення досліджень; переважно 
раціональної поведінки суб'єктів ринку. Визначено, що найбільш об’єктивні результати оцінки 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств в обмеженому інформаційному 
просторі можна отримати за допомогою матричного методу, методу експертних оцінок та 
методу набору конкурентоспроможних елементів. Дослідження даних аспектів може цілком 
стати основою подальших наукових досліджень з даного питання. 
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Троян А.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Мета статті полягає у дослідженні існуючих методичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності продукції та визначенні особливостей їх застосування в сучасній 
практичній діяльності вітчизняних підприємств. 

Методика дослідження. У процесі дослідження теоретичних засад оцінки 
конкурентоспроможності продукції підприємств був використаний генетичний метод, який 
направлений на виявлення спадковості у формуванні системи основних показників та 
параметрів конкурентоспроможності продукції. Крім того, був використаний ретроспективний 
метод, який передбачає можливість виявити генезис принципів оцінки 
конкурентоспроможності продукції. Економічні та статистичні методи, які охоплюють якісні та 
кількісні аспекти, були застосовані, щоб дослідити найбільш ефективні методи оцінки 
конкурентоспроможності продукції, що надають можливість отримати об’єктивні результати 
оцінки в обмеженому інформаційному просторі. Інформаційною основою дослідження стали 
результати наукового пошуку у вирішенні поставлених завдань, матеріали публікації в 
періодичній пресі, підручники, наукові статті і монографії. 

Результати. В результаті дослідження обґрунтовано, що проблема 
конкурентоспроможності продукції є комплексною. Визначено, що у процесі оцінки 
конкурентоспроможності продукції необхідно дотримуватись наступних принципів: 
протилежності мети і засобів суб'єктів ринку; врахування особливостей різних сегментів 
ринку; стабільності ринкової кон'юнктури у період проведення досліджень; переважно 
раціональної поведінки суб'єктів ринку. Встановлено, що найбільш об’єктивні результати 
оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств  в обмеженому 
інформаційному просторі можна отримати за допомогою матричного методу, методу 
експертних оцінок та методу набору конкурентоспроможних елементів.  

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні основних 
показників та параметрів конкурентоспроможності продукції, що дозволяє обґрунтувати 
високу ефективність запропонованих методів оцінки конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних підприємств (матричний метод, метод експертних оцінок та метод набору 
конкурентоспроможних елементів), що на відміну від існуючих забезпечують найбільш 
об’єктивні результати оцінки в обмеженому інформаційному просторі. 
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Практична значущість. Практична значущість результатів дослідження полягає у 
розробці методичної основи для вирішення актуальних проблем ефективного 
функціонування вітчизняних сільськогосподарських та інших підприємств в умовах ринкової 
економіки і підвищення конкурентоспроможності підприємств у контексті удосконалення 
загальної системи управління ними.  

Ключові слова. Підприємство, конкурентоспроможність продукції,  метод, ринкова 
економіка, управління. 

 
 

Troyan A.V. ASSESSMENT PROBLEMS OF PRODUCT COMPETIT IVENESS OF 
DOMESTIC ENTERPRISES 

Purpose.  The aim of the article is to study the existing methodological approaches to 
assessing competitiveness and identifying the peculiarities of their application in modern practical 
activities of domestic enterprises. 

Methodology of research.  During the study of theoretical foundations of assessing product 
competitiveness we used the genetic method that aims to identify heredity in formation of the 
system of basic parameters and parameters of product competitiveness. Moreover, we used the 
retrospective method, which provides an opportunity to identify the origin of the principles of 
evaluating competitiveness of products. Economic and statistical methods covering qualitative and 
quantitative aspects were used to investigate the most effective methods of assessing the 
competitiveness of products that allow obtaining objective evaluation results in a limited information 
space. The information bases of the study are the results of scientific research, materials published 
in periodicals, manuals, research papers and monographs. 

Findings.  The study proved that the problem of product competitiveness is complex. It was 
defined that in assessing the competitiveness of products the following principles should be 
applied: the principle of opposition of aim and means of the market agents; the principle of 
consideration of different market segments; the principle of stability of market conditions at the time 
of research; the principle of rational behaviour of the market agents. Found that the most objective 
results of evaluation of the competitiveness of domestic enterprises in the limited information space 
can be obtained using the matrix method, a method of expert assessments and method set of 
competitive elements. 

Originality.  The scientific novelty of the research lies in determination of the main 
parameters and settings of the competitiveness of products, which allows proving high efficiency of 
the suggested methods of assessing product competitiveness of domestic enterprises (using the 
matrix method, the method of expert assessments and the method of collecting the competitive 
elements), which provide the most objective results of assessment in a limited information space. 

Practical  value.  The practical significance of the research results lies in developing 
methodological foundation for solving urgent problems of effective functioning of domestic 
agricultural and other enterprises under the conditions of market economy and increasing the 
competitiveness of enterprises by improving the management. 

Key words.  Enterprise, product competitiveness, method, market economy, management. 
 

 
Троян А.В. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Цель статьи заключается в исследовании существующих методических 

подходов к оценке конкурентоспособности продукции и определении особенностей их 
применения в современной практической деятельности отечественных предприятий. 

Методика исследования. В процессе исследования теоретических основ оценки 
конкурентоспособности продукции предприятий был использован генетический метод, 
который направлен на выявление наследственности в формировании системы основных 
показателей и параметров конкурентоспособности продукции. Кроме того, был использован 
ретроспективный метод, который предусматривает возможность выявить генезис принципов 
оценки конкурентоспособности продукции. Экономические и статистические методы, 
которые охватывают качественные и количественные аспекты, были применены, чтобы 
исследовать наиболее эффективные методы оценки конкурентоспособности дают 
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возможность получить объективные результаты оценки в ограниченном информационном 
пространстве. Информационной основой исследования стали результаты научного поиска в 
решении поставленных задач, материалы публикации в периодической печати, учебники, 
научные статьи и монографии. 

Результаты. В результате исследования обосновано, что проблема 
конкурентоспособности является комплексной. Определено, что в процессе оценки 
конкурентоспособности продукции необходимо соблюдать следующие принципы: 
противоположности целей и средств субъектов рынка, учет особенностей различных 
сегментов рынка; стабильность рыночной конъюнктуры в период проведения исследований; 
преимущественно рационального поведения субъектов рынка. Установлено, что наиболее 
объективные результаты оценки конкурентоспособности продукции отечественных 
предприятий в ограниченном информационном пространстве можно получить с помощью 
матричного метода, метода экспертных оценок и метода набора конкурентоспособных 
элементов. 

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в определении 
основных показателей и параметров конкурентоспособности позволяет обосновать высокую 
эффективность предложенных методов оценки конкурентоспособности продукции 
отечественных предприятий (матричный метод, метод экспертных оценок и метод набора 
конкурентоспособных элементов), в отличие от существующих обеспечивают наиболее 
объективные результаты оценки в ограниченном информационном пространстве. 

Практическая значимость. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в разработке методической основы для решения актуальных проблем 
эффективного функционирования отечественных сельскохозяйственных и других 
предприятий в условиях рыночной экономики и повышения конкурентоспособности 
предприятий в контексте совершенствования общей системы управления ими. 

Ключевые слова. Предприятие, конкурентоспособность продукции, метод, рыночная 
экономика, управление. 
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОБУДОВИ ВАРТІСНО-
ОРІЄНТОВАНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Економічний ріст України в умовах глобалізації економічних 

зв'язків може бути забезпечений тільки при наявності конкурентоздатного та надійно 
функціонуючого транспортного комплексу як ключового елементу забезпечення 
матеріального виробництва та соціальної інфраструктури. 

В розвитку економіки України наступив етап, коли транспортний комплекс повинен 
перейти від підтримки в нормативному стані й модернізації інфраструктури до її розвитку на 
основі інноваційного й технологічного проривів.  

Функціонування суб'єктів транспортно-експедиційного бізнесу в умовах жорсткої 
конкуренції не тільки на внутрішньому ринку, але й в зовнішньоекономічній діяльності, 
визначило об'єктивну необхідність переорієнтації систем управління на забезпечення 
клієнтоорієнтованої стратегії розвитку та виявлення критичних факторів успіху в створенні 
майбутньої вартості бізнесу. 

                                                
∗ Науковий керівник: Козак Л.С. – к.е.н., професор 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку методів економічного 
управління підприємствами займались вітчизняні вчені М. Г. Білопольський, М. В. Верескун, 
В. М. Колосок, Н. А. Кулікова, О. І. Лисаченко, Т. Г. Логутова, В. О. Мец, О. І. Момот, 
Є. В. Нєгашев, В. П. Полуянов, Ф. Ю. Поклонський, Г. Д. Потопа, А. Д. Шеремет, А. В. Череп. 
Проте питання вибору системи показників, яка була б спроможна оцінити ефективність 
діяльності усієї компанії, відповідно до її функціональної та компетентної ролі, потребує 
подальшого доопрацювання. 

Постановка завдання. Мета даної статті – визначення основних елементів побудови 
єдиної інтегрованої системи інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту, що 
включає об'єднану з моделлю економічної доданої вартості збалансовану систему 
показників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з центральних завдань 
економічного аналізу діяльності підприємств та організацій постає аналіз ефективності 
діяльності підприємства в цілому та його окремих складових. В 90-х роках XX століття одним 
з перспективних інструментів підвищення ефективності функціонування фірм за кордоном, а 
також в вітчизняних торгово-промислових холдингах, стала методологія формування 
системи збалансованих показників (Balanced Scorecard), розроблена в США Р. Капланом і 
Д. Нортоном. Реалізація системи збалансованих показників (СЗП) при плануванні й 
контролінгу бізнес-процесів забезпечувала в остаточному підсумку ріст капіталізації бізнесу  

Найбільш перспективною технологією, яка дозволяє вибирати показники для контролю, 
а також створити всю інфраструктуру управління по цілям та показникам, є збалансована 
система показників (ЗСП), або Balanced Scorecard (BSC). При цьому ЗСП є ще й одним з 
найбільш ефективних інструментів реалізації стратегії компанії. 

В основу ЗСП лягла гіпотеза про те, що «... фінансові результати можуть бути отримані 
тільки в тому випадку, якщо задоволена цільова група клієнтів. Пропозиція споживчої 
цінності описує, як збільшити обсяг послуг і завоювати лояльність цієї групи споживачів. І, 
нарешті, нематеріальні активи (людський капітал, інформаційний капітал, організаційний 
капітал), що підтримують здійснення внутрішніх процесів, представляють собою основу для 
стратегії. Приведені в стратегічну відповідність цілі всіх складових і є основний інструмент 
створення вартості, а отже, сфокусованої і послідовної стратегії...» [3, с. 40]. 

Історія створення концепції ЗСП бере початок наприкінці 80-х років XX століття, коли 
Norlan Norton Іnstіtute – дослідницький центр всесвітньо відомої аудиторсько-консалтингової 
компанії KPMG – приступив до вивчення питань якості систем управління, а також пошуку 
інструментів, які підвищують керованість бізнесу. Метою даного дослідження, яке одержало 
назву "Measurіng Performance іn the Organіzatіon of the Future", був пошук нових 
альтернативних методів вимірювання нефінансових показників управління. 

Очолили дослідження директор Norlan Norton Іnstіtute Девід Нортон і професор Harvard 
Busіness School Роберт Каплан, залучений до проекту в якості наукового консультанта. У 
дослідженні взяли участь компанії, що представляють різні сфери діяльності, такі як високі 
технології, виробництво товарів народного споживання, сфера послуг й інших. У результаті 
дослідження Р. Каплан і Д. Нортон прийшли до висновку, що компанії орієнтуються в 
основному на фінансові показники. Було виявлено, що з метою покращення 
короткострокових фінансових показників здійснювалося зниження витрат на навчання, 
маркетинг та обслуговування клієнтів, а це в подальшому згубно позначалося на загальному 
фінансовому стані організацій. Р. Каплан і Д. Нортон прийшли до висновку, що співробітники 
компаній часто не розуміють своєї ролі в процесі реалізації стратегії й не мотивовані 
підвищувати ефективність впровадження в життя довгострокових корпоративних планів. 

Рішенням цієї проблеми стала збалансована система показників, яка дозволила 
трансформувати стратегію організації в конкретні цілі й показники, здійснити концептуальний 
і технологічний зв'язок між стратегічним й операційним менеджментом, пов'язати стратегічні 
цілі компанії з бізнес-процесами й поточними діями співробітників на кожному рівні 
управління, створити гнучкий інструмент реагування на зміни в навколишньому бізнес-
середовищі, здійснювати контроль за реалізацією стратегії. ЗСП поєднала в собі систему 
стратегічного управління, оціночну систему результатів діяльності організації й 
комунікаційний інструментарій, за допомогою якого відбувається інформування 
співробітників про рушійні фактори успіху організації [1; 4; 5; 6; 7; 8]. 
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Архітектоніка системи збалансованих показників транспортно-експедиційного бізнесу 
включає шість обов'язкових елементів: 

1. Стратегічні цілі (objectіves) – вектор напрямку стратегії. 
2. Перспективи (perspectіves) – компоненти, за допомогою яких проводиться 

декомпозиція стратегії транспортно-експедиційної компанії (ТЕК) з метою її реалізації. 
Зібрані воєдино й зв'язані одна з одною причинно-наслідковими звязками, ці перспективи 
дають цілісну картину поточної стратегії підприємства. 

3. Ключові показники ефективності (key performance іndіcators, KPІ) –показники, які 
можуть бути використані для оцінки результативності й ефективності дій, процесів і функцій 
управління. Це метрики досягнень, які повинні відображати прогрес у процесі руху до 
стратегічної мети. 

4. Цільові значення (targets) – кількісні вираження рівня, якому повинен відповідати той 
або інший KPІ. 

5. Причинно-наслідкові зв'язки (cause and effect lіnkages) стратегічних цілей компаній. 
6. Стратегічні ініціативи (strategіc іnіtіatіves) – проекти або програми, що розроблені на 

основі запропонованих KPІ, з метою досягнення стратегічних орієнтирів. 
Збалансована система показників відображає рівновагу, яка повинна бути збережена 

між короткостроковими й довгостроковими цілями, фінансовими й нефінансовими 
показниками, основними й допоміжними параметрами, а також внутрішніми й зовнішніми 
факторами діяльності [2, с. 6]. Система збалансованих показників описує траєкторію стратегії 
компанії: яким чином інвестиції в навчання персоналу, інформаційні технології, інноваційні 
продукти й послуги сприяють кардинальному покращенню фінансової діяльності й 
капіталізації транспортно-експедиційного бізнесу.  

Відповідно до класичної концепції ЗСП стратегія компанії розглядається із чотирьох 
точок зору (перспектив): фінансова перспектива; клієнтська; перспектива процесів; навчання 
й ріст. Кожна з перспектив концентрує зусилля організації на групі стратегічних цілей, 
об'єднаних об'єктом, на який і спрямована стратегія. Так, для перспективи фінанси об'єктом 
стратегії є акціонери компанії, для клієнтської перспективи – клієнти компанії, для 
перспективи внутрішні процеси – стратегічно важливі процеси компанії, для перспективи 
навчання й ріст – внутрішні ресурси компанії. Між перспективами ЗСП існує причинно-
наслідковий зв'язок [4, с. 214]. 

Для кожної із чотирьох стратегічних перспектив розробляються стратегічні цілі, які 
розбивають стратегію компанії на окремі складові. Стратегічні цілі відображають у своєму 
формулюванні внутрішні й зовнішні ключові фактори успіху, які дозволяють зробити 
діяльність компанії ефективною й досягти наміченого результату. Між стратегічними цілями 
встановлюються причинно-наслідкові зв'язки таким чином, щоб повний набір цілей 
відображав стратегію розвитку компанії. Причинно-наслідкові взаємозв'язки показують, як 
головна ціль компанії «розкладається» на підцілі та що саме сприяє її досягненню, вони 
дозволяють організації збалансовано й ефективно забезпечувати підтримку виконання 
стратегії.  

Сукупність стратегічних цілей по перспективах утворює стратегічну карту – один з 
основних елементів ЗСП. Це діаграма або малюнок, який описує стратегію у вигляді набору 
стратегічних цілей та причинно-наслідкових зв'язків між ними.  

Стратегічна карта дозволяє донести до відома окремих підрозділів і співробітників 
компанії їх роль у реалізації стратегії. Стратегічні карти можуть бути створені на будь-якому 
рівні управління, і представники кожного рівня матимуть можливість бачити своє місце на 
загальній стратегічній карті та складати на її основі особисту систему ключових показників 
ефективності. Розробка стратегічної карти робить стратегію зрозумілою й прозорою на всіх 
організаційних рівнях. На рис. 1 наводиться приклад стратегічної карти [1, с. 176]. 

Близькі за змістом цілі поєднуються на стратегічній карті в стратегічні теми. Стратегічні 
теми роблять стратегію більш зрозумілою для сприйняття, дозволяють зменшити обсяг 
інформації, відображений на карті, і допомагають сконцентрувати зусилля на декількох 
стратегічних напрямках. Кожна стратегічна тема містить у собі декілька перспектив і містить 
свою власну стратегічну гіпотезу, а цілі, включені в дану тему, розкривають, яким чином і за 
рахунок яких вдосконалень ця гіпотеза може бути досягнута. 
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Рис. 1. Приклад стратегічної карти  

Джерело: складено автором на основі [1] 
 
Для оцінки ступеня досягнення кожної з стратегічних цілей, зазначеної на карті, 

використовуються стратегічні показники. Стратегічні показники повинні точно передавати 
зміст стратегічної мети, до якої вони відносяться, і зосереджувати увагу співробітників на 
виконанні стратегії. У систему показників повинні входити не тільки традиційні фінансові 
показники (прибуток, рентабельність, виручка і т.д.), але і якісні показники, що забезпечують 
довгостроковий успіх компанії. Прикладами нефінансових показників можуть бути середній 
час, витрачений на спілкування з одним клієнтом, індекс лояльності клієнтів, кількість прямих 
контактів із клієнтом, плинність кадрів, індекс задоволеності співробітників й ін. Як правило, 
число стратегічних показників для компанії становить у середньому 15-25, для підрозділів – 
10-15, по 3-5 для окремих співробітників. 

Кожен показник має свою періодичність виміру (квартал, півріччя, рік) – відрізок часу, 
для якого визначається фактичне значення показника. Фактичне значення кожного показника 
повинно зіставлятися з його цільовим значенням, що й буде відповіддю на питання, 
наскільки була досягнута стратегічна мета. Показники можуть наближатись як до 
максимального значення (наприклад, рентабельність активів), так і до мінімального 
(наприклад, величина змінних витрат). При постановці цільових значень показників можна 
вдатися до ретроспективного аналізу наявних даних, можна використати інформацію, 
отриману в ході бенчмаркінгових досліджень, можна звернутися до експертної оцінки. 
Співвідношення цільових і фактичних значень є своєрідною системою координат, у якій 
відслідковується процес виконання стратегії і яка допомагає проводити своєчасні 
коригування стратегічних цілей. 

Збалансована система показників допомагає підприємствам досягти погодженого 
бачення розвитку організації, передавати стратегію на всі організаційні рівні, перевести 
стратегію в операційні терміни й сконцентрувати зусилля всієї організації на її виконанні та 
на одержанні запланованих результатів. Виходячи з класичної концепції ЗСП, цей інструмент 
може бути використаний для реалізації стратегій з різними головними фінансовими цілями – 
починаючи від збільшення виручки й закінчуючи підвищенням вартості компанії.  

Але для того, щоб зусилля співробітників підприємства були сконцентровані на підвищенні 
вартості бізнесу, недостатньо просто в якості вищої стратегічної цілі вказати збільшення доданої 
економічної вартості або сукупного доходу акціонерів. Збалансована система показників вимагає 
своєрідної адаптації під концепцію управління вартістю, створення певного шаблона, на який 
варто орієнтуватися, поставивши в центр вартість організації. Всі елементи ЗСП повинні бути 
адаптовані під стратегію максимізації вартості компанії. Інакше кажучи, збалансована система 
показників повинна стати вартісно-орієнтованою.  

Слід відразу уточнити, що експлуатація запропонованого механізму управління вартістю 
виправдує себе в період стабільного росту й розвитку економіки, у той час, як в період спаду 
небхідне застосування інших інструментів антикризового управління, обумовлене зміною 
поведінки інвесторів та переоцінкою матеріальних і нематеріальних активів. 

Рентабельність бізнесу 

Ріст продаж 

Задоволення потреб покупця 

Термін та точність виконанняз 
амовлення 

Ефективне планування та 
виробництво 

Рентабельність виробництва 

Якість товару 

Нові технології 

Висока культура 
виробництва 
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Переходячи до змін, які може принести система показників у рамках розвитку вартісно-
орієнтованої концепції, варто узагальнити вдосконалення, що пропонується відобразити в 
стратегічній карті: 

1. Пропонується відмовитися від виділення стратегічних тем на карті, тому що 
релевантною може вважатися тільки одна тема - підвищення ринкової вартості 
підприємства. Її зображення на стратегічній карті буде непотрібним перевантаженням. 

2. Головною стратегічною метою для підприємств, які прагнуть до максимізації своєї 
вартості, є ціль "Збільшення ринкової вартості підприємства". 

3. Пропонується використати стратегічну ціль "Покращення сприйняття підприємства 
інвесторами" як обов'язкову ціль. Необхідність її відображення на стратегічній карті, 
вимірювання й досягнення викликане тим, що стратегічні цілі чотирьох класичних перспектив 
відображають створення фундаментальної вартості підприємства, але не відображають 
зміни в очікуваннях інвесторів. Введення даної цілі допомагає подолати цей недолік, 
представити фундаментальну вартість і сприйняття інвесторів як взаємозалежні і впливаючі 
один на одного елементи та через досягнення їх збалансованого стану досягти підвищення 
ринкової вартості підприємства. 

4. Кожна з чотирьох класичних перспектив має головну стратегічну мету, однакову для 
всіх підприємств. Інші стратегічні цілі є підтримуючими відносно головної та повинні 
відображати покращення стану будь-якого фактора створення фундаментальної вартості 
підприємства (як матеріального, так і нематеріального). 

5. Причинно-наслідковий зв'язок між підтримуючими стратегічними цілями повинен бути 
перебудований у зв'язку з тим, що головні стратегічні цілі пов'язані між собою послідовно – 
від перспективи "інтелектуальний потенціал", через перспективи "бізнес-процеси" й "клієнти" 
– до перспективи "фінанси". 

6. Віднесення вартості капіталу по об'єктах розподілу витрат (продукти, послуги), що 
дозволить більш точно визначати величину витрат як на кожен вид діяльності, пов'язаний зі 
створенням продукту чи послуги, так і на кожен окремий продукт. 

Здійснення запропонованих змін підвищує ймовірність збільшення вартості 
підприємства ТЕК в порівнянні із класичною ЗСП, тому що виділені й "закріплені" чотири 
головні складові фундаментальні фактори створення вартості підприємства, зазначений 
прямий причинно-наслідковий взаємозв'язок між ними й означена стратегічна ціль, 
досягнення якої покращує сприйняття підприємства з боку інвесторів. Крім того, виключені ті 
елементи (цілі, причинно-наслідкові взаємозв'язки між несусідніми перспективами), які 
можуть відволікти підприємство від фокусування на збільшенні ринкової вартості. 

Зміни в збалансованій системі показників з метою трансформації її в вартісно-
орієнтованую систему показників відобразились на розробці стратегічних ініціатив, 
спрямованих на досягнення поставлених стратегічних цілей. Особливістю розробки 
стратегічних ініціатив, реалізація яких сприяє досягненню поставлених стратегічних цілей, є 
відсутність ініціатив для головних стратегічних цілей, що обумовлено необхідною й 
достатньою кількістю ініціатив для підцілей та відсутністю таких заходів, які могли б прямо 
вплинути на досягнення головних цілей. 

Розробка стратегічних ініціатив для підцілей підпорядковується правилам розробки 
ініціатив для класичної моделі ЗСП. В якості стратегічних ініціатив можуть виступати різні 
проекти й програми, а також окремі заходи, що не входять до складу реалізованих проектів і 
програм, але здійснюють вплив на реалізацію стратегії максимізації вартості й потребують 
виділення значного обсягу ресурсів, встановлення відповідальності на рівні топ-менеджерів, 
з жорстко обмеженими часовими рамками або ж без чітко визначених результатів. 

Порядок розробки стратегічних ініціатив: 
1. Розробка пропозицій, що стосуються стратегічних заходів. На даному етапі 

здійснюється аналіз реалізованих проектів і програм підприємства: оцінюються результати їх 
реалізації, витрати, пов'язані з їх виконанням; з'ясовується, на які стратегічні цілі вони 
впливають та яка ступінь цього впливу, і здійснюється їх структуризація. При виявленні 
проектів і програм, які не впливають на досягнення стратегічних цілей, розглядається 
питання про доцільність їх подальшої реалізації. Питання про доцільність реалізації 
стратегічних заходів постає також в тому випадку, коли значна кількість ініціатив спрямована 
на досягнення однієї й тієї ж стратегічної мети. Якщо виникає можливість відмовитися від 
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частини таких ініціатив (наприклад, якщо ініціатива спрямована на досягнення однієї й тільки 
однієї цілі), то кількість проектів і програм скорочується. При недостатності існуючих ініціатив 
для досягнення стратегічних цілей розробляються пропозиції щодо реалізації додаткових 
стратегічних заходів, необхідних для досягнення поставлених цілей. 

2. Визначення витрат на реалізацію стратегічних заходів і визначення пріоритетів. При 
виборі з запропонованих стратегічних заходів пріоритетних оцінюються витрати (фінансові й 
часові), які необхідні для їх реалізації. Для цього здійснюється приблизна оцінка таких 
витрат, що дає можливість здійснити висновки про доцільність подальшого розгляду 
пропозицій по стратегічних заходах з врахуванням наявного обсягу ресурсів. 

Шляхом зіставлення оціночних витрат і запланованих результатів виконання заходів із 
загального переліку запропонованих стратегічних заходів вибираються пріоритетні. При 
визначенні пріоритетів у процесі остаточного вибору тих або інших стратегічних ініціатив, а 
також при розподілі ресурсів по вже обраних ініціативах, враховується й строк їх реалізації. 

3. Деталізація й документування стратегічних ініціатив. Вибрані пріоритетні стратегічні 
ініціативи підлягають подальшій деталізації, яка покликана конкретизувати дії відповідальних 
за їх виконання співробітників. У процесі цієї роботи: 

− визначаються посадові особи, відповідальні за реалізацію ініціатив; 
− визначається послідовність реалізації стратегічних ініціатив і встановлюється строк 

виконання кожної ініціативи; 
− визначаються необхідні фінансові ресурси для реалізації стратегічних ініціатив. 
Стратегічні ініціативи пов'язують стратегічне планування з бюджетним процесом та є 

основою для розподілу коштів в рамках процесу бюджетування. Встановлені для 
стратегічних ініціатив строки їх реалізації, обсяги фінансового забезпечення дозволяють 
сформувати бюджет. 

Моніторинг виконання стратегічних ініціатив, оцінка їх впливу на досягнення цільових 
значень показників й, відповідно, стратегічних цілей здійснюється протягом звітних періодів 
(місяця, кварталу, півріччя, року). За результатами звітних періодів, на підставі оцінки 
ефективності стратегічних заходів здійснюється їх коригування, зміна або виключення через 
недоцільність подальшої реалізації, розробляються та реалізуються нові ініціативи. 

Авторські вдосконалення, які змінили класичну модель ЗСП, представлені в табл. 1. 
Вартісно-орієнтована система показників зачіпає основні фактори створення вартості 

транспортно-експедиційних підприємств, декомпозує їх на окремі складові, які піддаються 
вимірюванню й допускає розробку конкретних кроків по поліпшенню їх стану. Запропонована 
модель може застосовуватися не тільки при управлінні вартістю транспортно-експедиційних 
підприємств, але рекомендується в адаптованому виді для будь-якого типу організацій, де 
планується її розробка й впровадження. 

Принципова особливість оцінки економічного ефекту від впровадження й експлуатації 
вартісно-орієнтованої системи показників як механізму управління вартістю транспортно-
експедиційного підприємства полягає в тому, що ця оцінка повинна давати характеристику 
динаміки ринкової вартості компанії. 

Інакше кажучи, використання вартісно-орієнтованої системи показників як інструменту 
управління вартістю транспортно-експедиційного підприємства можна вважати ефективним 
тільки тоді, коли ринкова вартість підприємства планомірно збільшується. 

Для оцінки економічної ефективності впровадження вартісно-орієнтованої системи 
показників варто розглянути два джерела економічного ефекту, що ведуть до збільшення 
вартості: економію на витратах і виникнення додаткового доходу. Це традиційний підхід до 
оцінки економічного ефекту для більшості управлінських технологій. Однак значну складність 
представляє виділення конкретних факторів, за рахунок яких скорочуються витрати або 
з'являється додатковий дохід. 

Проаналізувавши основні зміни, які відбуваються в діяльності компанії в процесі 
експлуатації вартісно-орієнтованій системі показників, пропонуємо виділити як найбільш 
значимі нижчеописані драйвери економічного ефекту. 

Скорочення витрат виникає за рахунок системної реалізації комплексу стратегічних 
ініціатив, спрямованих на підвищення вартості підприємства: 

− по-перше, підвищується контроль над їх реалізацією й регламентується цей процес, 
що в підсумку призводить до раціоналізації часових і вартісних характеристик; 
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Таблиця 1 
Вдосконалення ЗСП в рамках вартісно-орієнтованої системи показників 

 
Елементи 
системи ЗСП Вартісно-орієнтована 

система показників Можливий ефект від вдосконалень 

Стратегічні 
теми 

Використання на карті від 1 
до 4 стратегічних тем, що 

зображують різні стратегічні 
напрямки 

Використання єдиної 
стратегічної теми 

"Підвищення ринкової 
вартості підприємства", 
не відображуваної на 

стратегічній карті 

Концентрація зусиль навколо 
головного напрямку стратегії - 

максимізації вартості 

Головна ціль Головна мета на 
стратегічній карті може бути 
різна, залежно від того, яку 

стратегію реалізує 
підприємство 

В якості головної мети 
виступає ціль 

"Збільшити ринкову 
вартість підприємства" 

Для підприємств, що вибрали 
стратегію максимізації вартості, 
ціль "Збільшити ринкову вартість 

підприємства" повинна стати 
єдиною головною ціллю, яка 

забезпечує стратегічний фокус на її 
реалізації 

Використання 
обов'язкової 

стратегічної мети 
"Покращити вартісно-
оієнтовану систему 

показників 
підприємства 

інвесторами", яка 
перебуває над 

перспективою "фінанси"

Акцент на важливій складовій 
вартості підприємства - премії або 

дисконті до фундаментальної 
вартості в результаті впливу 

очікувань інвесторів 

Стратегічні 
цілі 

Декомпозиція стратегії на 
стратегічні цілі по 4 

перспективам. 
Формулювання стратегічних 
цілей залежать від стратегії 

розвитку підприємства 

Наявність для кожної з 
4 перспектив головної 

стратегічної мети, 
однакової для всіх 

підприємств 

Виділення орієнтирів, наслідування 
яких формує фундаментальну 

вартість підприємства 

Причинно-
наслідкові 

звязки 

Можливість встановлення 
причинно-наслідкових 

зв'язків між цілями 
"несусідніх" перспектив 

Чіткі прямі причинно- 
наслідкові зв'язки між 

головними цілями 
кожної з перспектив 

Прямий причинно-наслідковий 
зв'язок між головними 

стратегічними цілями виключає 
необхідність встановлювати зв'язок 

між несусідніми перспективами, 
дозволяючи зосередитися на 
факторах створення вартості 

Показники Можливість використання 
різних показників для 

схожих стратегічних цілей 
різних підприємств 

Використання 
стандартних показників 

для обов'язкових 
стратегічних цілей 

Запропоновані стандартні 
показники для обов'язкових цілей 
найбільш адекватно відображають 

досягнення основних факторів 
створення вартості транспортно-
експедиційного підприємства та 

дозволяють управляти нею. 
Використання індексних показників 

дозволяє зробити комплексну 
оцінку факторів створення вартості 

Стратегічні 
ініціативи 

Стратегічні ініціативи 
розробляються для будь-
якої стратегічної цілі на 
карті (виключення, як 

правило, становлять цілі 
фінансової та клієнтської 
перспективи, досягнення 

яких забезпечується 
ініціативами підтримуючих 
їх цілей інших перспектив) 

Відсутність ініціатив 
для головних 

стратегічних цілей 
кожної перспективи, 

ініціативи 
розробляються для 

підцілей 

Підвищує ймовірність реалізації 
стратегії, спрямованої на 

максимізацію вартості, за рахунок 
раціоналізації стратегічних ініціатив 

Джерело: вдосконалено автором на основі [3] 
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− по-друге, використання вартісно-орієнтованої системи показників для управління 
вартістю підприємства дозволяє "відсівати" заходи, що не підтримують стратегічні цілі, 
спрямовані на підвищення вартості підприємства, а через стратегічні ініціативи – прямо 
впливати на фактори створення вартості компанії; 

− нарешті, наявність інструменту контролю й управління стратегічними проектами, 
якими є вартісно-орієнтована система показників, підвищує ймовірність успішного виконання 
ініціатив і досягнення споконвічно запланованого економічного ефекту від їх реалізації. 

Висновки з проведеного дослідження. В статті пропонується розвинений і 
адаптований до умов функціонування транспортного бізнесу методичний підхід до побудови 
вартісно-орієнтованої системи збалансованих показників підприємства. Її застосування в 
управлінській діяльності забезпечує для всіх рівнів управління формування активної 
поведінкової позиції та контроль за досягненням поставлених стратегічних цілей всіх 
структурних підрозділів підприємства.  

Гіпотеза щодо ефективності впровадження й експлуатації вартісно-орієнтованої 
системі показників в майбутньому буде перевірена практичним застосуванням механізму 
управління вартістю. Тільки після накопичення репрезентативної статистики, яка підтверджує 
збільшення ринкової вартості компаній, що використовують вартісно-орієнтовану системі 
показників у своїй щоденній діяльності, можна впевнено говорити про економічну 
ефективність запропонованого інструменту. 
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Кобаль І.О. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОБУДОВИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробка основних елементів та складових збалансованої системи показників 

підприємства; визначення переваг та вдосконалень, що сформувались внаслідок інтеграції 
вартісно-орієнтованої моделі та системи збалансованих показників підприємства.  

Методика дослідження. В статті використані загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, що дозволило вирішити проблемні питання з обраного напряму дослідження. 
Методичними засадами дослідження є системний підхід до аналізу економічних явищ і 
процесів, базові положення сучасної економічної теорії, менеджменту та теорії стратегії 
управління підприємства. Дослідження проводилось з використанням наступних методів 
дослідження: теоретичне узагальнення і порівняння (визначення сутності понять «вартісно-
орієнтоване управління», «система збалансованих показників», «вартісно-орієнтована 
система збалансованих показників»); порівняння; статистичний аналіз і синтез. 

Результати. Досліджено процес формування системи збалансованих показників, її 
архітектоніку, особливості побудови стратегічних карт, методологію переходу від СЗП до 
вартісно-орієнтованої збалансованої системи показників. Визначено зміни в методології, які 
може понести система показників у процесі розвитку концепції вартісно-орієнтованої системи 
та етапи розробки стратегічних ініціатив для реалізації цілей стратегічного управління 
підприємством. Здійснено обґрунтування особливостей вибору стратегічних ініціатив, 
систематизовані і проаналізовані запропоновані вдосконалення в рамках моделі вартісно-
орієнтованої системи збалансованих показників. 

Наукова новизна. Запропоновано нові підходи до методології побудови вартісно-
орієнтованої системи збалансованих показників підприємства та визначення стратегічних 
ініціатив. Визначено та проаналізовано переваги використання інтегрованої системи 
збалансованих показників з вартісно-орієнтованим управлінням.  

Практична значущість. Сформовано методологію побудови концепції вартісно-
орієнтованої системи показників та етапи розробки стратегічних ініціатив для реалізації цілей 
стратегічного управління підприємством, які можуть використовувати при розробці стратегії 
та бюджетів підприємств різної галузевої спрямованості для коротко- та довгострокового 
періоду. 

Ключові слова. Управління, система збалансованих показників, вартісно-орієнтоване 
управління, вартісно-орієнтована збалансована система показників. 

 
 
Kobal I.O. KEY ELEMENTS OF THE CONSTRUCTION VALUE-B ASED BALANCED 

SCORECARD OF THE ENTERPRISES 
Purpose.  Development of the basic elements and components of a balanced scorecard 

enterprise, identifying the advantages and improvements that have formed as a result of the 
integration of the value-based model and balanced scorecard companies. 

Methodology of research.  The article used general scientific and special methods that 
allow solving the problematic issues of the selected lines of research. Methodological foundations 
of research is a systematic approach to the analysis of economic phenomena and processes, 
basic tenets of modern economic theory, management theory and management strategy of the 
company. The study was conducted with the following research methods: a theoretical synthesis 
and comparison (determining the nature of the concepts of "value-based management", "Balanced 
Scorecard", "value-based Balanced Scorecard"), comparison, statistical analysis and synthesis. 

Findings.  The process of creation of the balanced scorecard, it is the architecture, features 
of strategy maps, the methodology of transition from BSC to value-oriented balanced scorecard. 
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The changes in methodology that may accrue scorecard in the development of the concept of 
value-based system and stages of the development of strategic initiatives for the purposes of 
strategic management. Realized the grounds of the choice of features strategic initiatives, 
systematized and analyzed by the proposed improvements to the model of cost-oriented balanced 
scorecard. 

Originality.  New approaches to the methodology of constructing value-based enterprise 
balanced scorecard and strategic initiative. Identified and analyzed the advantages of using an 
integrated balanced scorecard of value- based management. 

Practical value.  Formed methodology of the concept of  the value-based system of 
indicators and stages of development of strategic initiatives for the purposes of strategic 
management, which can be used in the development of the strategies and budgets of enterprises 
of different sectoral focus for the short and long term. 

Key words.  Management, balanced scorecard, value-based management, value-based 
balanced scorecard. 

 
Кобаль И.А. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ СТОИМОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Разработка основных элементов и составляющих сбалансированной системы 

показателей предприятия; определение преимуществ и усовершенствований, которые 
сформировались вследствие интеграции стоимостно-ориентированной модели и системы 
сбалансированных показателей предприятия 

Методика исследования. В статье использованные общенаучные и специальные 
исследовательский приемы, которое разрешили проблемные вопросы выбранного 
направления исследования. Методическими основами исследования является системный 
подход к анализу экономических явлений и процессов, базовые положения современной 
экономической теории, менеджмента и теории стратегии управления предприятием. 
Исследования проводилось с использованием следующих исследовательский приемов: 
теоретическое обобщение и сравнение (определение сущности понятий "стоимостно-
ориентированное управление", "система сбалансированных показателей", "стоимостно-
ориентированная система сбалансированных показателей"); сравнение; статистический 
анализ и синтез. 

Результаты. Исследован процесс формирования системы сбалансированных 
показателей, ее архитектоника, особенности построения стратегических карт, методологию 
перехода от ССП к стоимостно-ориентированной сбалансированной системе показателей. 
Определено изменения в методологии, которые может претерпеть система показателей в 
процесе развития концепции стоимостно-ориентированной системы и этапы разработки 
стратегических инициатив для реализации целей стратегического управления 
предприятием. Осуществлено обоснование особенностей выбора стратегических 
инициатив, систематизированы и проанализированы предложенные усовершенствования в 
рамках модели стоимостно-ориентированной системы сбалансированных показателей. 

Научная новизна. Предложены новые подходы к методологии построения 
стоимостно-ориентированной системы сбалансированных показателей предприятия и 
определения стратегических инициатив. Определено и проанализировано преимущества 
использования интегрированной системы сбалансированных показателей со стоимостно-
ориентированным управлением.  

Практическая значимость. Сформирована методология построения концепции 
стоимостно-ориентированной системы показателей и этапы разработки стратегических 
инициатив для реализации целей стратегического управления предприятием, которые могут 
использовать при разработке стратегии и бюджетов предприятий разной отраслевой 
направленности для кратко- и долгосрочного периода. 

Ключевые слова. Управление, система сбалансированных показателей, стоимостно-
ориентированное управление, стоимостно-ориентированная сбалансированная система 
показателей. 
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ 
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Постановка проблеми. Формування конкурентного потенціалу промислового 
підприємства пов'язане з розробкою конкурентної стратегії. Конкурентна стратегія має на 
меті не тільки задавати критерії диференціації виробленої продукції, але і визначати 
напрями підвищення конкурентоспроможності бізнес-процесів і функцій. Реалізація та 
розвиток конкурентного потенціалу здійснюється на основі функціональних стратегій, роль 
яких не зводиться лише до забезпечення зростання продуктивності праці, ефективного 
використання всіх видів наявних ресурсів і внутрішньовиробничих резервів. Потенціал 
конкурентоспроможності вимірюється лише у порівнянні з іншими підприємствами і не є суто 
внутрішньою властивістю об’єкту оцінки. 

Потенціал конкурентоспроможності підприємства доцільно характеризувати не одним, а 
сукупністю показників, що дасть можливість комплексно оцінити рівень реалізації поточних і 
потенційних можливостей, які безпосередньо впливають на досягнення оперативних, тактичних і 
стратегічних цілей діяльності підприємства. Отже, виникає об’єктивна необхідність у розробці та 
узагальненні системи показників, які б дозволяли виявляти сучасні досягнення та потенційні 
можливості підприємства до підвищення ефективності використання всіх складових елементів 
потенціалу конкурентоспроможності, базуючись на системному підході. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем оцінки 
конкурентоспроможності підприємства та її потенціалу присвячено багато робіт вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, таких як: Г. Л. Азоєв, А. Е. Воронкова, О. Е. Маркус, І. П. Отенко, 
М. Портер О. М. Тридід, Р. А. Фатхутдінов та ін. Цими авторами досить детально досліджено 
питання формування реалізації механізму підвищення конкурентоспроможності, систематизація 
методів та показників визначення конкурентоспроможності підприємства, що дає можливість 
забезпечити на практиці виявлення та використання існуючого резерву його конкурентного 
потенціалу і опанувати ринкову ситуацію. 

Разом з тим, подальшого удосконалення потребує процес розвитку теоретичних і 
методико-прикладних аспектів управління та оцінки конкурентоспроможності підприємства, 
що поєднує комплексну оцінку рівня конкурентного потенціалу та конкурентної стійкості, як 
основи забезпечення стійкої конкурентної позиції і виявлення резервів 
конкурентоспроможності підприємства в подальшому.  

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та характеристика методів оцінки 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства; розробка науково-методичних 
рекомендацій та практичного інструментарію щодо управління конкурентоспроможністю 
підприємства на засадах формування та комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 
потенціалу в цілому та його складових зокрема. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час технології, за допомогою 
яких підприємство може оцінювати свою поточну конкурентоспроможність і виробляти 
ефективні та результативні стратегії майбутнього розвитку, зазнають значних змін. У зв’язку 
з цим різко постає питання про вибір інструментарію оцінки конкурентного потенціалу 
підприємства, який дозволить оперативно визначати внутрішні можливості і слабкості 
підпорядкованої господарської одиниці, виявляти приховані резерви з метою підвищення 
ефективності її діяльності. 

Слід зазначити, що у наукових дослідженнях розглядають як потенціал 
конкурентоспроможності, так і конкурентоспроможність потенціалу: 
«Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – комплексна порівняльна 
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характеристика, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки 
можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок 
часу, стосовно сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів», або: 
«конкурентоспроможність потенціалу підприємства можна визначити як комплексну 
порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів 
якості використання ресурсів та організації взаємозв’язків між ними, що визначають 
ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності 
індикаторів підприємств-аналогів» [1]. 

Потенціал конкурентоспроможності підприємства має внутрішню структуру, за якою можна 
виділити існуючий, використовуваний, зарезервований, надлишковий та потенціал розвитку. За 
цим переліком використовуваний (або задіяний) потенціал за змістом найбільш відповідає 
традиційному терміну «конкурентоспроможність підприємства». Конкурентоспроможність 
потенціалу підприємства слід розглядати як його здатність ефективніше за інших суб'єктів ринку 
використовувати сукупність ресурсів, спрямовуючи її на найбільш повне задоволення потреб 
споживачів, зменшення витрат, оптимізацію власних економічних вигод. 

У науковій літературі в роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів 
досить повно розглянуті проблеми формування організаційно-економічного механізму 
стратегічного управління, зокрема управління потенціалом промислових підприємств і 
конкурентоспроможністю. В сучасній економічній літературі пропонується розрізняти основні 
рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства [5]. 

1 рівень. Для потенціалу цього рівня характерна внутрішньо нейтральна організація 
управління. Керівник дбає лише про реалізацію виробничого потенціалу, орієнтованого на 
завантаження виробничих потужностей, не зважаючи на проблеми конкурентоспроможності 
та задоволення потреб споживачів. Вважаються зайвими зміна конструкції чи підвищення 
технічного рівня продукції, удосконалення структури і функцій організацій з питань збуту та 
служби маркетингу, оскільки не враховуються зміни ринкової ситуації та запити споживачів.  

2 рівень. Підприємства з потенціалом другого рівня конкурентоспроможності прагнуть 
зробити свої виробничі системи «зовнішньо нейтральними». Це означає, що використання 
наявного потенціалу підприємства забезпечує випуск продукції, яка повністю відповідає 
стандартам, що встановлені його основними конкурентами. Керівництво такого підприємства не 
приділяє уваги потенційним можливостям бізнесу, які б забезпечили певні конкурентні переваги. 

3 рівень. Якщо керівники підприємства знають, що потенціал підприємства має дещо 
інші порівняльні переваги щодо конкуренції на ринку, ніж їхні основні суперники, і 
намагаються не дотримуватись загальних стандартів виробництва, що встановлені в галузі, 
то потенціал підприємства в цьому разі еволюціонує до третього рівня 
конкурентоспроможності. Система управління на цих підприємствах починає активно 
впливати на виробничі системи, сприяє їх розвитку та вдосконаленню. 

4 рівень. Потенціал підприємства досягає четвертого рівня конкурентоспроможності й 
істотно випереджає потенціал конкурентів за умов, коли успіх у конкурентній боротьбі стає не 
стільки функцією виробництва, скільки функцією управління і залежить від якості, 
ефективності управління, організації виробництва. Для більшості підприємств-конкурентів 
набір ресурсів, що використовуються у виробничому процесі, досить однаковий, але 
ефективність їх поєднання у діючій господарській системі різна і залежить саме від якості 
управління, кваліфікації менеджерів, організаційної структури та ін. [7]. 

Метою розроблення системи показників, що характеризують конкурентоспроможність 
потенціалу, є необхідність визначення його рівня для прийняття рішень, спрямованих на 
раціоналізацію кожної складової в діяльності підприємства. Ця мета повинна узгоджуватись з 
цілями управління потенціалом, а результати оцінки повинні сприяти формуванню 
ефективної політики на всіх фазах відтворення потенціалу.  

При розробці методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства слід 
додержуватися певних принципів: 

− врахування пріоритетів керуючої системи підприємства; 
− комплексність оцінки – врахування параметрів підприємства по всіх функціональних 

областях, включаючи ефективність виробничого процесу, стійкість і перспективність 
підприємства; 

− наявність інтегрального показника конкурентоспроможності; 
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− доступність, безперервність і зіставність інформації, використовуваної при аналізі. 
Базуючись на цих принципах, методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства дозволить провести пряме кількісне зіставлення елементів, які 
створюють конкурентоспроможний потенціал по групі підприємств і врахувати синергетичний 
вплив елементів, характеристик і чинників, розрахувати інтегральний показник 
конкурентоспроможності потенціалу. 

Метою розрахунку інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
промислового підприємства є отримання комплексної характеристики, яка дозволяє 
проводити оцінку його конкурентних позицій, і на цій основі розробляти стратегію управління 
конкурентоспроможністю підприємства. 

Розрахунок конкурентоспроможності потенціалу підприємства доцільно здійснити за 
формулою [3]: 

                                                 j
ijф

ijф
i y

y
KC γ⋅=∑ ,                                                                (1) 

де уijф– фактичне значення j-го показника i-го підприємства; 
уijе – еталонне значення j-го показника i-го підприємства; 
γj – вагомість j-го показника. 
 
І. П. Отенко, розглядаючи стратегічне управління потенціалом підприємства, 

застосовує функціональний підхід до визначення потенціалу підприємства, поділяючи його 
на виробничий, маркетинговий, фінансово-інвестиційний, інноваційний потенціали [6]. 

До системи видів конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що побудована на 
основі системних принципів, належать конкурентоспроможність ресурсного, організаційного, 
стратегічного, управлінського, виробничого, інформаційного, маркетингового потенціалів. 

Конкурентоспроможність ресурсного потенціалу – порівняльна характеристика, що 
відображає рівень переваги показників використання можливостей ресурсів в комерційному 
процесі відносно аналогічних показників підприємств-конкурентів в умовах ринку. Ресурсний 
потенціал з точки зору підприємства як господарюючого суб'єкта є важливим чинником, який 
впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності, підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники: 
− реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної діяльності; 
− обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у виробництво; 
− спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення продукції, товарів і 

послуг з метою отримання максимального прибутку; 
− форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура. 
Конкурентоспроможність інноваційного потенціалу – ступінь переважання ефективності 

використання сукупності ресурсів, використання яких під впливом взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх чинників із застосуванням інноваційних стратегій створює та сприяє 
впровадженню новації з метою досягнення стратегічних конкурентних переваг. 

Інноваційність спирається на процес удосконалення, прогресу, відкриття нового, тобто 
на ефективне засвоєння та впровадження нововведень, спрямованих як на оновлення 
технологій, техніки, організації виробництва та розроблення нової продукції, так і на 
проведення соціальних інновацій, спрямованих на ефективну зміну поведінки персоналу з 
метою отримання запланованих результатів. Саме поєднання всіх складових дозволяє 
системі не тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й досягти необхідного рівня 
конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність управлінського потенціалу – це порівняльна характеристика, 
що відображає рівень переваги показників оцінки використання можливостей ресурсів в 
управлінському процесі відносно аналогічних показників підприємств-конкурентів в умовах 
ринку. 

Реалізація функцій управління конкурентоспроможністю може здійснюватися як у межах 
загальних завдань системи управління підприємства в цілому, так і спеціальною системою 
управління, що має всі необхідні атрибути: елементний склад, принципи функціонування, 
структуру, інформаційне, економічне, кадрове, правове й організаційне забезпечення [2]. 
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Конкурентоспроможність виробничого потенціалу підприємства характеризують видові 
компоненти системи конкурентоспроможності потенціалу матеріальних ресурсів, фондового, 
трудового та інформаційного потенціалів. 

Показниками, які характеризують і дають можливість оцінити виробничій елемент 
конкурентної переваги підприємства, є виробнича потужність, ступінь використання основних 
фондів, строк окупності витрат, вартість загальних витрат на виробництво, забезпечення 
активності підприємства на ринку. 

Маркетинговий потенціал підприємства – здатність маркетингової системи 
господарюючого суб’єкта забезпечити його постійну конкурентоздатність на основі: якісного 
управління та організації маркетингу підприємства в цілому; ефективного використання 
людського капіталу; застосування новітнього маркетингового інструментарію; раціонального 
використання наявних фінансових та матеріальних ресурсів. 

Інформація як конкурентний ресурс підприємства визначається рівнем інформаційної 
забезпеченості всіх господарських процесів і служб підприємства, ефективністю збору, 
обробки й аналізу інформаційних потоків, наявністю прогресивних інформаційних технологій, 
швидкості та сприйнятливості для прийняття своєчасних, обґрунтованих рішень. Найбільш 
важливими елементами конкурентоспроможності інформаційного потенціалу виступають 
знання, особистий досвід, патенти, ліцензії та інші інформаційні продукти, що дозволяють 
виготовлення конкурентоспроможної продукції у відповідності до вимог ринку. Нехтування 
можливостями інформаційного потенціалу може спричинити проблеми в майбутньому ще на 
етапі стратегічного планування, наслідком чого може стати неправильний вибір цілей 
розвитку серед сукупності можливих альтернатив, а в подальшому невідворотного 
технологічного відставання й втрати загальної конкурентоспроможності підприємства. 

Рівень конкурентоспроможності інноваційної складової є таким критерієм, який 
виводить підприємство на авангардні позиції серед ринкових конкурентів, дає можливість 
впровадження нових видів продукції, застосування досягнень науково технічного прогресу, 
вдосконалення існуючих технологій виробництва. Від рівня інноваційної складової залежить 
строк життєдіяльності підприємства в цілому та підвищення тривалості знаходження на 
піковому етапі життєвого циклу підприємства. 

Комплексний характер поняття конкурентоспроможності потенціалу обумовлює 
необхідність обґрунтування системи індикаторів (критеріїв), які можуть розглядатися як 
ключові показники конкурентоспроможності та охоплюють найбільш важливі аспекти якості 
та ефективності використання потенціалу підприємства. 

Як індикатори звичайно виступають такі показники та характеристики [4]: 
1) конкурентоспроможність продукції; 
2) якість, надійність продукції; 
3) відмітні властивості товарів; 
4) імідж підприємства; 
5) відносна частка ринку; 
6) рівень витрат. 
Перераховані показники можуть бути змінені та доповнені залежно від особливостей 

оцінюваних підприємств. 
Важливою умовою ефективного управління конкурентоспроможністю потенціалу є 

взаємозв'язок результатів діяльності підприємства з етапами життєвого циклу конкурентних 
переваг. З цією метою здійснюється структурування елементів системи управління та 
формування на цій основі організаційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, що передбачає комплексне 
функціонування елементів економічного потенціалу підприємства та його перетворення на 
конкурентоспроможний потенціал залежно від стадій життєвого циклу конкурентної переваги 
підприємства. Для вирішення проблем управління конкурентоспроможністю потенціалу може 
бути використана наступна математична залежність: 
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де Рj – потенціал системи на j-му етапі життєвого циклу; 
Рij – потенціал i-ї підсистеми в певній сфері на j-му етапі; 
αj – ваговий коефіцієнт впливу потенціалу на j-му етапі життєвого циклу;  
n – кількість етапів життєвого циклу; 
m – кількість підсистем; 
Рmax – заплановані результати; 
fj – функція впливу кожного елемента потенціалу. 
 
При управлінні формуванням і розвитком конкурентоспроможності потенціалу слід 

враховувати, що дана категорія конкуренції є не тільки функцією від факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища (Ф), а також функцією від часу (Т) [8]: 

КПП = f(Ф, Т)                                  (4) 
Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства полягає не тільки у 

визначенні конкурентної позиції за прийнятими показниками (факторами) на даний період 
часу, а і у прогнозуванні динаміки їх можливих змін, а також оцінці ступені їх взаємодії, 
величини і характеру впливу на конкурентні можливості кожної із груп цих факторів. Для 
оцінки динаміки конкурентного потенціалу в довгостроковій перспективі доцільно застосувати 
метод факторного аналізу, який дозволяє визначити вплив змін кожного фактору на зміни 
загального показника конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволяє зробити 
висновки, що структуру основних елементів системи управління конкурентоспроможністю 
формують програмно-цільові комплексні блоки, що відображають конкретні організаційні, 
економічні, техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності, 
реалізація яких сприяє результативному здійсненню управлінських рішень у цій сфері 
діяльності. Конкурентоспроможність потенціалу підприємств слід розглядати як показник, що 
характеризує місце підприємства на ринку, його господарсько-виробничу систему та вказує 
на потреби покращення ланок виробничої, фінансової, інноваційної, інвестиційної діяльності, 
а також на ресурсне забезпечення та їх обіговість у процесі виробництва. 

При оцінці фактичного рівня конкурентоспроможності підприємства перш за все 
оцінюється конкурентоспроможність його потенціалу, для чого використовують певні методи 
такої оцінки, особливістю яких є комплексність. Ці методи дозволяють кількісно оцінити 
елементи конкурентоспроможності потенціалу, розрахувати інтегральний показник оцінки 
потенціалу, зіставити отримані результати з аналогічними оцінками підприємств-конкурентів, 
врахувати синергізм елементів і на цій підставі приймати виважене управлінське рішення. 
Оцінка елементів корегується відповідно до їх значущості. 

Зміни, які відбуваються в тому або іншому елементі конкурентоспроможного потенціалу 
підприємства, впливають і на інші елементи, викликаючи в них адекватні зміни. Тобто 
необхідно враховувати зміни, що виникають у суміжних елементах конкурентоспроможного 
потенціалу внаслідок змін, що відбуваються в процесі забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства. 

Результати проведеного дослідження дозволять в подальшому розробити процедуру і 
методичні положення з діагностики конкурентоспроможності потенціалу промислового 
підприємства в аспекті формування його конкурентної позиції за допомогою кількісних 
показників, що враховують нерівнозначний вплив елементів потенціалу на забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. 
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Кулінічев П.К. КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Метою статті є характеристика методів оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства та розробка науково-методичних рекомендацій щодо управління 
конкурентоспроможністю підприємства. 

Методика дослідження. В дослідженні використовуються історичний метод та метод 
узагальнення при визначенні основних категорійних аспектів поняття 
«конкурентоспроможність потенціалу»; при розробці системи рівнів оцінки потенціалу – 
комплексний підхід на базі здійсненого факторного аналізу; методи індукції та дедукції при 
визначенні взаємозв’язку елементів конкурентоспроможного потенціалу підприємства; 
комплексний підхід при оцінці конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що 
базується на прямому кількісному зіставленні елементів, які створюють 
конкурентоспроможний потенціал по групі підприємств і враховує синергетичний вплив 
елементів потенціалу. 

Результати дослідження. Доведено, що комплексний характер поняття 
конкурентоспроможності потенціалу обумовлює необхідність розробки системи індикаторів, 
які розглядаються як ключові показники конкурентоспроможності та охоплюють найбільш 
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важливі аспекти ефективності використання потенціалу підприємства.  
У дослідженні визначено, що структуру основних елементів системи управління 

конкурентоспроможністю формують програмно-цільові комплексні блоки, що відображають 
конкретні заходи, реалізація яких сприяє результативному здійсненню управлінських рішень.  

Запропоновані методи дозволяють розрахувати інтегральний показник оцінки 
потенціалу, врахувати синергізм елементів і приймати виважене управлінське рішення.  

Результати проведеного дослідження дозволять розробити процедуру і методичні 
положення з діагностики конкурентоспроможності потенціалу промислового підприємства в 
аспекті формування його конкурентної позиції. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо формування 
комплексної оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, яка визначена як 
функція від факторів середовища та враховує взаємозв'язок результатів діяльності з 
етапами життєвого циклу конкурентних переваг.  

Практична значущість. Наведені наукові підходи дозволяють кількісно оцінити 
елементи конкурентоспроможності потенціалу, розрахувати інтегральний показник оцінки 
потенціалу, зіставити отримані результати з аналогічними оцінками підприємств-конкурентів, 
врахувати синергізм елементів і на цій підставі приймати виважене управлінське рішення. 

Ключові слова. Потенціал конкурентоспроможності підприємства, конкурентна 
перевага, конкурентна позиція, ресурсний потенціал, виробничий потенціал. 

 
 
Kulinichev P.K. COMPONENTS OF THE APPRAISAL SYSTEM OF THE ENTERPRISE’S 

COMPETITIVENESS POTENTIAL 
Purpose.  Article’s object is the characteristic of appraisal methods of the enterprise’s 

competitiveness potential and elaboration of scientific and methodological references related to the 
administration of the enterprise’s competitiveness. 

Methodology research. The study used the historical method and synthesis method in 
determining the fundamental aspects of categorical notion of «competitive potential», the 
development of levels of capacity assessment – an integrated approach carried out on the basis of 
factor analysis, methods of induction and deduction in determining the relationship of the elements 
of the competitive capacity of enterprises, an integrated approach when assessing the competitive 
potential of the company, which is based on a direct quantitative comparison of the elements that 
create the potential for a competitive enterprise group and takes into account the synergistic effect 
of potential items. 

Findings.  It is proved that the complex nature of the concept of competitiveness capacity 
necessitates the development of indicators that are seen as key indicators of competitiveness and 
cover the most important aspects of effective use of the potential enterprises. 

The study determined that the structure of the basic elements of the system of competitive 
form of program-target complex units, reflecting the specific actions which facilitates the effective 
implementation of management decisions. 

The proposed methods allow calculating the integral index of capacity assessment, 
considering the synergy of elements and making informed management decisions. 

The results of the study will develop procedures and methodological provision of diagnostic 
potential competitiveness of industrial enterprises in terms of the formation of its competitive 
position. 

Originality. Were further developed methodological approaches to formulate a 
comprehensive assessment of the potential competitiveness of enterprises, which is defined as a 
function of environmental factors and considers the relationship of performance to the stages of the 
life cycle of competitive advantage. 

Practical value. These scientific approaches allow quantifying the elements of competitive 
capacity, calculating the integral indicator capacity assessment, to compare the results with similar 
estimates of competing companies, consider synergies elements and on this basis making 
informed management decisions. 

Key words.  The potential of enterprise competitiveness, competitive advantage, competitive 
position, potential resources, production capacity. 
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Кулиничев П.К. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель. Целью статьи является характеристика методов оценки конкурентоспособности 
потенциала предприятия и разработка научно-методических рекомендаций по управлению 
конкурентоспособностью предприятия. 

Методика исследования. В исследовании используются исторический метод и метод 
обобщения при определении основных категорийных аспектов понятия 
«конкурентоспособность потенциала», при разработке системы уровней оценки потенциала 
– комплексный подход на базе осуществленного факторного анализа, методы индукции и 
дедукции при определении взаимосвязи элементов конкурентоспособного потенциала 
предприятия; комплексный подход при оценке конкурентоспособности потенциала 
предприятия, основанный на прямом количественном сопоставлении элементов, которые 
создают конкурентоспособный потенциал по группе предприятий и учитывает 
синергетическое воздействие элементов потенциала. 

Результаты исследования. Доказано, что комплексный характер понятия 
конкурентоспособности потенциала обусловливает необходимость разработки системы 
индикаторов, которые рассматриваются как ключевые показатели конкурентоспособности и 
охватывают наиболее важные аспекты эффективности использования потенциала 
предприятия. 

В исследовании определено, что структуру основных элементов системы управления 
конкурентоспособностью формируют программно-целевые комплексные блоки, отражающие 
конкретные меры, реализация которых способствует результативному осуществлению 
управленческих решений. 

Предложенные методы позволяют рассчитать интегральный показатель оценки 
потенциала, учесть синергизм элементов и принимать взвешенное управленческое 
решение. 

Результаты проведенного исследования позволят разработать процедуру и 
методические положения по диагностике конкурентоспособности потенциала 
промышленного предприятия в аспекте формирования его конкурентной позиции. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие методические подходы к 
формированию комплексной оценки конкурентоспособности потенциала предприятия, 
которая определена как функция от факторов среды и учитывает взаимосвязи результатов 
деятельности с этапами жизненного цикла конкурентных преимуществ. 

Практическая значимость. Приведенные научные подходы позволяют количественно 
оценить элементы конкурентоспособности потенциала, рассчитать интегральный показатель 
оценки потенциала, сопоставить полученные результаты с аналогичными оценками 
предприятий-конкурентов, учесть синергизм элементов и на этом основании принимать 
взвешенное управленческое решение. 

Ключевые слова. Потенциал конкурентоспособности предприятия, конкурентное 
преимущество, конкурентная позиция, ресурсный потенциал, производственный потенциал. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

 
Постановка проблеми. У підприємницькій діяльності аграрних товаровиробників 

України все більшу важливість набирають системи маркетингового управління. Об’єктивна 
необхідність впровадження маркетингового управління процесом функціонування 
підприємств аграрного сектору підтверджується тим, що цей аспект діяльності дуже 
актуальний, необхідний крок для успішної ринкової діяльності аграрного сектора як 
пріоритетної галузі національної економіки. Від раціональної організації та ефективного 
впровадження маркетингових методів управління конкурентоспроможною діяльністю 
аграрних формувань залежить рівень функціонування інших, взаємоповязнаних галузей і 
підприємств АПК. Тому дуже важливе значення має об’єктивне моделювання стратегії 
маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників, 
забезпечення їх координованості, організованості та спрямованості усіх можливостей на 
максимальну ефективність господарювання та досягнення поставлених цілей. 

Однак для активізації зазначеного процесу і його поширення в нашій країні такі системи 
поки що не отримали належного теоретичного та практичного підґрунтя, вкрай мало 
теоретичних розробок щодо їх проектування, організації і раціонального функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роздільне дослідження проблем 
стратегічного управління, маркетингової діяльності, конкурентоспроможності підприємств 
здійснювали відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема з питань: стратегії  –  І. Ансофф [1], 
Д. Кревенс [12], Н. Круглова [13], А. Чандлер [19], З. Шершньова [20]; маркетингу – 
М. Бєлявцев [2], Т. Бурцева [3], Н. Бутенко [4], А. Войчак [15], А. Зозулев [6], Ф. Котлер [11], 
А. Павленко [15], І. Решетнікова [15], Т.Примак [16], Т.Гірченко [5], А.Романов [17]; 
управління – С. Ілляшенко [7], В. Колесник [8], П.Микитюк [14], О.Рудковський [18]; 
конкурентоспроможності – О.Бородіна [10], Т.Бурлай [10], Н.Горшкова [10], Я.Жаліло [9]. 
Результати їх досліджень стали відповідним вкладом в розвиток теорії і практики зазначених 
напрямів дослідження. Однак особливо актуальною і мало дослідженою залишається 
проблема комплексної розробки і системного використання факторів стратегічного 
маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз маркетингових стратегій і 
обґрунтування системи моделювання стратегії маркетингового управління 
конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників. 

Виклад основних матеріалу дослідження. Стратегія маркетингового управління 
конкурентоспроможністю підприємства є найважливішою функціональною стратегією, 
оскільки вона покликана забезпечити обґрунтування цілей і завдань на кожному окремому 
ринку (сегменті ринку) і стосовно кожного виробу з урахуванням особливостей конкурентного 
середовища, конкуренції і попиту споживачів. Усіма своїми засобами вона орієнтує 
підприємство на ринкові цінності, підпорядковує його діяльність забезпеченню споживчих 
потреб покупців цільового ринку. Зазначена стратегія маркетингового управління є моделлю, 
тобто системою дій  підприємства щодо вибору цільового ринку, забезпечення споживчої 
цінності товару, ефективного проштовхування його на ринок і ефективного збуту. 

Процес розроблення і формулювання моделі стратегії маркетингового управління 
охоплює такі етапи [2 - 6; 11; 12; 15 - 17 ]: 

—дослідження ринку (конкурентного середовища, особливостей попиту і купівельної 
поведінки споживачів, з’ясування масштабу потенційного і незадоволеного попиту); 

—вибір цільового сегмента ринку і формулювання зорієнтованої на його специфіку 
маркетингової стратегії; 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 126 

—формулювання мікс-концепції маркетингу — системи заходів щодо ефективного 
використання результатів маркетингових досліджень, ресурсів і можливостей підприємства з 
метою досягнення найвигіднішого співвідношення витрат і ефектів від них, очікуваних 
позицій у конкурентній боротьбі, максимального визнання споживачів; 

—реалізацію передбачених маркетингових заходів, аналіз результатів і коригування 
подальших дій. 

 Для ефективного і стійкого функціонування стратегічної моделі розаитку  підприємство 
повинно мати довгостроковий маркетинговий набір - систему стратегій, покликаних 
забезпечити його ринкову спрямованість. 

Існує дуже широкий спектр стратегій ринкової конкуренції [9; 10; 13; 20], які можливо 
об’єднати в систему конкурентних стратегій підприємства - сукупність стратегій, спрямованих 
на адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та зміцнення його довгострокової 
конкурентної позиції на ринку (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система конкурентних стратегій підприємства 
Джерело: авторська розробка 

 
Як видно з рис. 1, система конкурентних стратегій включає: стратегії формування 

конкурентних переваг, стратегію забезпечення конкурентоспроможності підприємства та 
стратегії його конкурентної поведінки. 

Кількість і поєднання елементів цього набору обумовлюють різноманітні зовнішні і 
внутрішні чинники, та найчастіше в ньому фігурують: 

а) стратегія розвитку ринку — дії підприємства щодо освоєння нових сегментів ринку, 
тобто орієнтація на нові цільові групи споживачів;  

б) стратегія проникнення — дії підприємств, спрямовані на якнайшвидше входження на 
ринок, захоплення якнайбільшої його частки. Найчастіше при цьому використовують цінові 
інструменти; 

в) стратегія збереження частки ринку — дії підприємств щодо захисту здобутих 
ринкових позицій. Для цього можуть бути використані: модернізація товару, післяпродажне 
обслуговування, цінові чинники; 

г) стратегія репозиціонування — дії підприємств щодо виходу з невигідних і входження 
на перспективні ринки. 

Вибір конкретної стратегії маркетингового є прерогативою вищого рівня менеджменту 
підприємства і підпорядковується базовій корпоративній стратегії. Залежно від ситуації 
ресурси і можливості підприємства можуть бути зосереджені на стратегії просування товару 
на ринок, стратегії розподілу, продуктово-товарній чи на цінових стратегіях.  

Конкурентні стратегії підприємства 

- товарно-ринкова стратегія; 
- ресурсно-ринкова стратегія; 
- технологічна стратегія;  

соціальна стратегія; 
- фінансово-інвестиційна 

    стратегія; 
- інтеграційна стратегія; 

- управлінська стратегія 

Стратегія забезпечення 
конкурентоспроможності 

підприємства 

Стратегії формування 
конкурентних переваг 

Стратегія контролю над 
витратами 

Стратегія 
диференціації 

Стратегія 
фокусування 

Наступальні 

Стратегії конкурентної 
поведінки 

Оборонні 

Коопераційні 
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Стратегія просування товару на ринок характеризує собою  сукупність дій, спрямованих 
на забезпеченння товару вигідної' позиції на ринку. Її завдання полягає у плануванні і 
реалізації системи заходів з метою забезпечення оптимальних обсягів збуту товарів, 
підвищення попиту на них. Досягають цього завдяки ефективним рекламі, паблік рілейшнз 
(суспільним зв’язкам), гнучкій системі цін, спеціальному сервісу, рекламному розпродажу.  

Стратегія розподілу (розповсюдження) — це система планів і дій щодо розвитку каналів 
і мережі збуту продукції підприємства. За своєю суттю вона концентрує переважні зусилля на 
системі розповсюдження товарів і послуг. 

Продуктово-товарна стратегія підприємства — це модель дій щодо здобуття 
конкурентних переваг завдяки забезпеченню високої споживчої цінності товарів і послуг та 
постійному їх збагаченню. Суть її полягає у концентрації на продукті, здобутті конкурентних 
переваг за рахунок ефективної товарної політики (випередження конкурентів завдяки високій 
якості, надійності, функціональності, модернізації товарів). У практиці підприємств вона 
найпоширеніша і має багато різновидів.  

Продуктово-товарні стратегії виконують такі дії: 
— з’ясування особливостей впливу нових продуктово-товарних стратегій на обсяги 

продажу товарів, які вже виробляє підприємство (можливість заповнення «стратегічної 
пустоти» — неосвоєних ринкових ніш); 

— аналіз життєвого циклу (часу, протягом якого товар життєздатний на ринку і 
забезпечує досягнення цілей підприємства) і експортних можливостей товару; 

— аналіз конкурентоспроможності товару, можливостей виготовлення аналогічних 
товарів конкурентами; 

— розрахунки обсягів прибутків за різними варіантами витрат на маркетинг; 
— визначення ймовірної частки ринку для розрахунків обсягів виробництва, що є 

передумовою ефективного використання виробничого потенціалу; 
— дослідження ринку, в т. ч. методом пробних продаж.  
Отже, основна мета продуктово-товарної стратегії полягає у забезпеченні вигідних 

характеристик товарної продукції підприємства порівняно з продукцією конкурентів, 
максимальної їх відповідності споживчим потребам, смакам та інтересам споживачів і 
досягненні завдяки цьому очікуваних конкурентних позицій. 

Стратегія ціноутворення — це вибір цінової політики підприємства, яка б 
забезпечувала вигідні конкурентні позиції його товарів на ринку, очікувані прибутки від їх 
реалізації, а також досягнення маркетингових цілей. Варіантами цієї стратегії можуть бути: 

— стратегія преміальних націнок (висока ціна за високоякісний товар);  
— стратегія підвищеної ціннісної значущості (використання преміальних націнок як 

чинника, що засвідчує належність покупця до певної «елітної» соціальної групи; 
— стратегія завищеної ціни (надто висока ціна порівняно з якістю товару). 

Ризикованість її полягає в тому, що з часом покупці не тільки перестануть купувати ці товари, 
але можуть відвернутися від торгової марки загалом;  

 — стратегія «зняття вершків» (встановлення максимально високої ціни на новий товар 
для отримання максимальних доходів за рахунок покупців, здатних заплатити за нього будь-
яку ціну); 

— стратегія проникнення на ринок (встановлення низької ціни на товар з метою 
охоплення максимальної кількості покупців й освоєння якнайширшого сегмента ринку). 

  Якщо підприємство виробляє нову продукцію, яка не має конкурентів, воно може 
обирати стратегію «зняття вершків», використовуючи високі ціни. Однак, як правило, це не 
дає йому переваг у довгостроковій перспективі.  

Стратегія «проникнення» зорієнтована на створення попиту (ринку), поступове 
просування «кривою досвіду» (непряма лінія, яка показує, що із збільшенням удвічі обсягів 
виробництва витрати на будь-яку операцію у процесі виробництва знижуються на 20%), 
збільшення обсягів продажів і отримання за середніх норм прибутків значної маси прибутку. 
Кожен із варіантів виправданий за певних умов. Як свідчить досвід, ціноутворення, 
зорієнтоване на «проникнення», створює довгострокову перспективу. Іноді підприємства 
обирають хибну цінову конкуренцію, встановлюючи з метою інтенсифікації збуту своєї 
продукції нижчі за середньогалузеві ціни, не враховуючи можливості відшкодування витрат 
на виробництво і збут товарів, що ставить їх на межу ризику. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 128 

Основні ключові параметри окремих конкурентних стратегій представлені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Характеристика конкурентних стратегій 
 

Ключові 
параметри 

Стратегія найменших 
сукупних витрат 

Стратегія 
диференціації 

Стратегія  
Зосередження 

Сутність підходу 

Намагання бути 
виробником із 
найменшими в галузі 
витратами 

Намагання надати 
своїй продукції рис, що 
відрізняють од виробів-
конкурентів 

Концентрація зусиль на 
вузькій частині ринку, а не  
на усьому ринку 

Стратегічна ціль Завоювання великої 
частки ринку 

Завоювання великої 
частки ринку 

Завоювання вузької ніші 
ринку, в якій потреби і 
переваги покупців суттєво 
відрізняються від інших 
учасників ринку 

Основа 
конкурентної 
переваги 

Спроможність 
забезпечити загальний 
рівень витрат нижчим, ніж 
у конкурентів 

Здатність 
запропонувати 
покупцям такий товар, 
який відрізняється від 
товарів конкурентів 

здатність запропонувати 
клієнтам цієї ніші товар, 
спеціально адаптований до 
їх запитів і смаків 

Головний 
принцип 
організації 
виробничої 
діяльності 

Постійний пошук 
можливостей для 
зниження витрат без 
втрати досягнутого рівня 
якості та істотних 
параметрів товару 

Пошук нових способів 
краще задовольнити 
запити покупців 

Індивідуалізація товару в 
відповідності з особливими 
запитами покупців вибраної 
ніші ринку 

Джерело: авторська розробка 
 
Стратегія «лідирування на основі зниження витрат (цін)» базується на оптимізації усіх 

частин виробничо-управлінської системи: виробничих потужностей; рівня витрат на 
сировину, матеріали, енергоносії; продуктивності праці, тобто зорієнтована на високий рівень 
показників ефективності виробництва. З іншого боку, ця стратегія може сприяти зниженню 
інших параметрів конкурентоспроможності: якості виробленої продукції, відповідного рівня 
агросервісу тощо.  

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі у випадках, коли: на ринку 
переважає цінова конкуренція; продукція має високий рівень стандартизації; витрати 
покупців на перехід до споживання продукції конкуруючих підприємств незначні. 

Стратегія диференціації передбачає використання елементів унікальності у 
виробництві та збуті продуктів, які мають цінність для споживачів. Ця додаткова цінність, якої 
не мають продукти конкуруючих підприємств, дозволяє підприємству-виробнику отримувати 
премію, яка являє собою різницю між ціною, що призначає виробник, та середньою ціною у 
галузі. Успіх конкурентної стратегії диференціації вимагає відповідності між потребами у 
диференціації, які мають споживачі, та можливостями підприємства забезпечити цю 
диференціацію. Стратегія диференціації вважається ефективною за умови отримання вищих 
прибутків, ніж стратегія контролю над витратами. 

Стратегія зосередження передбачає концентрація зусиль на вузькій спеціалізованій 
частині ринку з індивідуальним товаром для задоволення особливих запитів покупців. 

  Досягненню цілей маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств 
сприяє системний підхід до розроблення маркетингової стратегії. Ігнорування навіть однієї із 
її складових робить стратегію неповною, що унеможливлює досягнення поставлених цілей 
[1; 8 - 13; 16; 17] . Тому на етапі її розроблення необхідно користуватися «деревом рішень», 
послідовно залучаючи всі необхідні його складові, забезпечуючи їх збалансований 
взаємозв’язок. 

Реалізація складових загальної стратегії маркетингового управління здійснюється за 
наступною структурною схемою [2 - 6; 11; 12; 15]: 

1) продуктова стратегія: дослідження ринкової ситуації (аналіз ринку, попиту, 
демографічної ситуації і факторів, що впливають на зміни цих показників); оцінювання 
споживання продуктів (розрахунок показників чисельності споживачів і рівня споживання на 
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душу населення); сервіс (вплив систем продажу і післяпродажного обслуговування на обсяги 
продажів); аналіз зміни цін; перспективи виробництва товарів-замінників;  

2) товарна стратегія: асортимент (аналіз рентабельності продукту, потреби ринку і 
цільових груп, сезонні тенденції); 

3) цінова політика: з’ясування факторів, що обумовлюють формування ціни (покриття 
витрат на виробництво і просування; сприйняття ціни споживачем і конкурентами; обсяги 
продажу; форма оплати; ступінь зацікавленості в клієнті та ін.); 

4) реклама: стимулювання потенційних покупців, розширення ринку збуту, формування 
позитивного іміджу підприємства і торгової марки тощо;  

5)маркетингова інформація: впровадження ефективної схеми збору, контролю 
достовірності, накопичення та оброблення інформації. 

Загалом стратегія маркетингового управління дає змогу підприємству на основі знання 
стійких і динамічних параметрів конкурентного ринку, розвитку потреб, інтересів, смаків та 
уподобань споживачів ефективно використовувати свої ресурси і можливості, своєчасно 
маневрувати ними. 

Складовими елементами маркетингового управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарської продукції є [7; 8; 11; 18; 20]:  

1) вивчення ринку виробників і споживачів конкретного виду продукції, проведення 
порівняльної оцінки рівня її конкурентоспроможності;  

2) побудова прогнозів вимог ринку і розробка на цій основі стратегії маркетингового 
управління конкурентоспроможністю продукції; 

3) оновлення або модернізація виробництва, диверсифікація продукції і дійова реклама 
(рис. 2). 

 К о н к у р е н т о с п р о м о ж н іс т ь  п р о д у к ц і ї  

М А Р К Е Т И Н Г О В Е  У П Р А В Л ІН Н Я  

О р г а н і з а ц ій н і  
ф а к т о р и  

Д о с я г н у т и й   
р і в е н ь  я к о с т і  

В и м о г и  
р и н к у  

Д о с л і д ж е н н я  д і я л ь н о с т і  
п ід п р и є м с т в а  

Д о с л і д ж е н н я  р и н к ів  
з б у т у  

В и б і р  і  р е а л і з а ц і я  
с т р а т е г і ї  м а р к е т и н г у  

М а р к е т и н г о в і  
д о с л і д ж е н н я  

 
Рис. 2. Схема маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції 

Джерело: авторська розробка 
 

Наведені складові маркетингового дослідження  передбачають здійснення планування, 
обґрунтування розвитку ринкової ситуації та виконання розробки відповідних заходів 
маркетингового впливу на ринок для забезпечення  конкурентоспроможності продукції. Отже, 
метою маркетингової діяльності  аграрного підприємства є забезпечення 
конкурентоспроможності, яке здійснюється шляхом виявлення факторів та приведення їх в дію. 

Дослідженням виявлено, що ігнорування маркетингової стратегії або невміле 
використання її можливостей призводить до зниження підприємством 
конкурентоспроможності, втрати ринкових позицій, нерідко — до банкрутства.  

У загальному вигляді стратегію маркетингового управління конкурентоспроможністю 
підприємства можна представити як багаточинникову модель, що враховує найважливіші 
його ринкові параметри : рівень попиту;  рівень інноваційності виробництва конкретного виду 
продукції; рівень витрат й економічного ефекту (дохід, прибуток); тривалість кожної стадії 
життєвого циклу конкретного виду продукції. 

У реальних економічних умовах господарювання в залежності від масштабів 
виробництва й організаційно-правової форми підприємства можливі три варіанти стратегії 
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розвитку, що володіють властивими кожній стратегії особливостями і наслідками реалізації 
[6; 12; 19]: 

варіант 1 — попит на конкретні види продукції випереджає пропозицію; 
варіант 2 — попит задовольняється в процесі виникнення потреби в даному виді 

продукції. 
варіант 3 — пропозиція випереджає попит (виробництво нового виду продукції і його 

просування на ринку випереджає попит споживачів). 
Для прогнозування рівня попиту та інноваційного рівня виробництва товарної продукції 

використовується логічна крива такого виду (1): 

ctbe

a
S −+

=
1

 ,       (1) 

де  S — рівень попиту на даний вид продукції; 
t — час; 
а — межа насичення попиту розглянутої продукції; 
b, с — коефіцієнти, чисельні значення яких знаходяться на основі фактичних 

статистичних даних, 
е — підстава натурального логарифма [3; 5; 13]. 

Закономірності динаміки обсягів виробництва і насичення потреби в даному виді 
продукції можуть розглядатися одним з чинників відновлення виробництва і його 
інноваційного рівня. Залежність обсягу виробництва продукції V від часу t може бути описана 
квадратним рівнянням у вигляді (2): 

2CtBtAV ++=  ,      (2) 
де  V - обсяг продукції виробленої в (t+1) року; 

t = (Т - 1); 
Т — номер року виробництва продукції; 
А — обсяг виробництва продукції протягом першого року; 
В — початковий темп росту обсягу виробництва; 
С — коефіцієнт зміни обсягу виробництва внаслідок зниження попиту на даний 

вид продукції [3; 5; 13]. 
При виборі стратегії розвитку передбачено врахування відповідних критеріальних 

ознак, зокрема мінімізувати при моделюванні конкретної стратегії: тривалість підготовчо-
технологічних робіт; сумарну тривалість стадій життєвого циклу продукції до початку її 
виробництва; витрати на проведення кожного підготовчого етапу технологічного процесу та 
загального  виробництва; витрати на виробництво одиниці продукції. При цьому необхідно 
забезпечити конкурентоспроможність нової продукції стосовно максимального попиту, обсягу 
виробництва й економічного ефекту (дохід, прибуток). 

Отже забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції на ринку 
можливо лише при ефективному використанні підприємством стратегій маркетингового 
управління. 

Висновки з даного дослідження. Стратегія маркетингового управління 
конкурентоспроможністю підприємства є найважливішою функціональною стратегією, 
здатною забезпечити обґрунтування цілей і завдань на кожному окремому ринку (сегменті 
ринку) і стосовно кожного виробу з урахуванням особливостей конкурентного середовища, 
конкуренції і попиту споживачів.  

Стратегія маркетингового управління усіма своїми засобами орієнтує підприємство на 
ринкові цінності, підпорядковує його діяльність забезпеченню споживчих потреб покупців 
цільового ринку. 

Модель стратегії маркетингового управління охоплює: дослідження ринку 
(конкурентного середовища, особливостей попиту і купівельної поведінки споживачів, 
з’ясування масштабу потенційного і незадоволеного попиту); вибір цільового сегмента ринку 
і формулювання зорієнтованої на його специфіку маркетингової стратегії; формулювання 
мікс-концепції маркетингу — системи заходів щодо ефективного використання результатів 
маркетингових досліджень, ресурсів і можливостей підприємства з метою досягнення 
найвигіднішого співвідношення витрат і ефектів від них, очікуваних позицій у конкурентній 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 131 

боротьбі, максимального визнання споживачів; реалізацію передбачених маркетингових 
заходів, аналіз результатів і коригування подальших дій. 
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Стельмащук Н.А. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
Мета. Аналіз маркетингових стратегій і обґрунтування системи моделювання стратегії 

маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти з питань 
моделювання, стратегії, управління, маркетингу і конкурентоспроможності підприємств. При 
дослідженні використовувалися різні методи і методичні підходи: аналітичний – для 
характеристики і аналізу різних маркетингових і конкурентних стратегій; методи класифікації 
– для узагальнення різних видів стратегій; методи логічного аналізу, дедукції, індукції – для 
визначення зв’язку між стратегією, маркетингом, управлінням і конкуренцією; системно-
логічний підхід – при моделюванні стратегії маркетингового управління 
конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників. 

Результати. Обгрунтовано стратегію маркетингового управління 
конкурентоспроможністю підприємства. Визначено напрями і функції стратегії 
маркетингового управління. Сформовано організаційно-функціональну структуру моделі 
стратегії маркетингового управління, що охоплює питання дослідження ринку (конкурентного 
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середовища, особливостей попиту і купівельної поведінки споживачів); вибору цільового 
сегмента ринку, зорієнтованого на специфіку маркетингової стратегії; формулювання мікс-
концепції маркетингу — системи заходів щодо ефективного використання ресурсних 
можливостей підприємства. 

Наукова новизна. Застосовано комплексний підхід до моделювання стратегії 
маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства, здатної забезпечити 
обґрунтування цілей і завдань на кожному окремому ринку (сегменті ринку) і стосовно 
кожного виробу з урахуванням особливостей конкурентного середовища, конкуренції і попиту 
споживачів. 

Практична цінність. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню 
конкурентоспроможності аграрних підприємств.  Вони можуть бути використані для 
впровадження в аграрних формуваннях. 

Ключові слова: аграрні підприємства, конкурентоспроможність, стратегія 
маркетингового управління. 

 
 

Stelmashchuk N.A. MODELLING THE STRATEGY OF MARKETI NG MANAGEMENT OF 
THE COMPETITIVENESS OF AGRARIAN COMMODITY PRODUCERS   

Purpose. The aim of the article is analysis of marketing strategies and substantiation of 
modeling strategy of marketing management of the competitiveness of agricultural commodity 
producers. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research is 
domestic and foreign scholars’ works, legislative and normative acts on the modeling, strategy, 
management, marketing and the competitiveness of enterprises. In the article we used different 
methods and methodological approaches: analytical – to characterize and analyze the different 
marketing and competitive strategies; methods of classification – to summarize the different types 
of strategies; methods of logical analysis, deduction, induction – to determine the connection 
between strategy, marketing, management and competition; systematic and logical approach – in 
modeling strategy of marketing management the competitiveness of agricultural commodity 
producers. 

Findings . The strategy of marketing management competitiveness of the enterprise has 
been substantiated.  The directions and functions of strategy of marketing management have been 
defined. The organizational and functional structure of the model of marketing management 
strategy that covers market research (competitive environment, the characteristics of demand and 
buying behavior of consumers) has been formed; choice of target market segment, oriented to the 
specific of marketing strategy; the formulation of the mix-concept of marketing – a system of 
measures for the effective use of resource capabilities of the enterprise.  

Originality . The complex approach to modeling of the strategy of the marketing 
management of the competitiveness of the enterprise that can provide substantiation of the aims 
and objectives for each market (segment of the market) and for each product considering the 
peculiarities of competitive environment, competition and the demand of consumers has been 
applied. 

Practical value.  The obtained results of the research will help to improve the 
competitiveness of agrarian enterprises. These results can be used for the implementation in 
agrarian formations. 

Key words:  agrarian enterprises, competitiveness, strategy of marketing management. 
 
 
Стельмащук Н.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ АГРАРНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Цель. Анализ маркетинговых стратегий и обоснование системы моделирования 

стратегии маркетингового управления конкурентоспособностью аграрных 
товаропроизводителей. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные 
акты по вопросам моделирования, стратегии, управления, маркетинга и 
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конкурентоспособности предприятий. При исследовании использовались различные методы 
и методические подходы: аналитический - для характеристики и анализа различных 
маркетинговых и конкурентных стратегий, методы классификации - для обобщения 
различных видов стратегий, методы логического анализа, дедукции, индукции - для 
определения связи между стратегией, маркетингом, управлением и конкуренции системно -
логический подход - при моделировании стратегии маркетингового управления 
конкурентоспособностью аграрных товаропроизводителей. 

Результаты. Обоснована стратегия маркетингового управления 
конкурентоспособностью предприятия. Определены направления и функции стратегии 
маркетингового управления. Сформирован организационно - функциональную структуру 
модели стратегии маркетингового управления , охватывающая вопросы исследования рынка 
( конкурентной среды, особенностей спроса и покупательского поведения потребителей ) 
выбора целевого сегмента рынка, ориентированного на специфику маркетинговой 
стратегии; формулировка микс- концепции маркетинга - системы мероприятий по 
эффективному использованию ресурсных возможностей предприятия. 

Научная новизна. Применен комплексный подход к моделированию стратегии 
маркетингового управления конкурентоспособностью предприятия, способной обеспечить 
обоснование целей и задач на каждом отдельном рынке (сегменте рынка) и в отношении 
каждого изделия с учетом особенностей конкурентной среды, конкуренции и спроса 
потребителей. 

Практическая ценность. Полученные результаты исследования будут способствовать 
повышению конкурентоспособности аграрных предприятий. Они могут быть использованы 
для внедрения в аграрных формированиях. 

Ключевые слова: аграрные предприятия, конкурентоспособность, стратегия 
маркетингового управления. 
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РОЛЬ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Реформування сільськогосподарського виробництва з 
використанням інтеграційних процесів, створення аграрних формувань ново типу, є 
важливою умовою становлення ринкової економіки. У вирішенні цієї проблеми широко 
використовується механізм орендних відносин. Встановлено, що незважаючи на повсюдне 
поширення орендних відносин на селі, ринок оренди землі ще тільки формується. Для нього 
поки-що не створене належне конкурентне середовище, а тому має місце диктат з боку 
орендарів-підприємців при укладанні і реалізації орендних договорів, що нерідко приводить 
до порушення прав власності орендодавців. У зв’язку з цим потрібне подальше наукове 
осмислення першого досвіду реформування сільськогосподарських підприємств і 
становлення ефективних орендних відносин в процесі розвитку аграрних підприємств на 
інтеграційних засадах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформація форм власності і 
господарювання та розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки України є 
надзвичайно широкою і комплексною сферою агроекономічних досліджень, якій приділяється 
багато уваги в працях вчених економістів-аграрників. Теоретичні, методичні та прикладні 
аспекти проблеми реформування відносин власності, становлення та розвитку форм 
господарювання і орендних відносин широко висвітлені в роботах В.Г. Андрійчука, 
О.М.Варченко, П.І. Гайдуцького, А.С.Даниленка, А.Є.Данкевича, М.Я. Дем'яненка, 
В.В. Зіновчука, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, Л.В. Молдаван, О.М. Онищенка, 
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Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, М.М. Федорова, О.М. Шпичака, В.В.Юрчишина та інших 
вчених. Проте складність процесів створення альтернативних інтеграційних формувань в 
умовах розвитку глобалізаційних процесів, посилення конкуренції на ринку оренди землі, 
зміни у настроях і поведінці селян, як суб'єктів земельних відносин, свідчать про необхідність 
подальших досліджень цих проблем. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування ролі і об’єктивного механізму 
функціонування орендних земельних відносин в інтегрованих аграрних підприємствах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі становлення 
аграрних підприємств оренда займає важливе місце. Як форма економічних відносин і метод 
господарювання вона є важливим елементом ринкових відносин і фактором функціонування 
суб’єктів господарювання. Від рівня обґрунтованості оренди в значній мірі залежить стан 
соціально-економічних стосунків і результати господарювання.   

В науковій економічній літературі існує багато визначень поняття оренди та думок щодо 
її місця в системі економічних відносин. Існує визначення поняття оренди (від латинського 
arrendare – позичати) трактується як форма господарювання, при якій на основі договору між 
орендодавцем і орендарем останньому передаються у володіння і користування на певний 
строк земля, інші природні ресурси для самостійного ведення господарства [8]. В іншому 
науковому документі зазначено, що оренда – це оформлений договором майновий найм, за 
яким одна сторона (орендодавач) надає іншій стороні (орендареві) майно в тимчасове 
користування за визначену в договорі оренди плату [9]. 

Існує також характеристика оренди як засноване на договорі строкове, платне володіння і 
користування землею, іншими природними ресурсами, а також майном, необхідним орендареві 
для самостійного здійснення господарської або іншої діяльності. Оскільки оренда – це передача 
в строкове і платне користування, то вона неодмінно зачіпає основи виробничих відносин – 
відносини власності, а отже вже прямо пов’язана з ринковою економікою.  

В сільському господарстві найбільш поширеною є оренда земельних ділянок, яка дає 
новий імпульс розвитку власності, реалізації прав власника а також становленню різних 
форм підприємницької діяльності. Так згідно чинного законодавства “Оренда землі – це 
засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, 
необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності” [16]. 

Оренда землі виникла з появою приватної власності на землю. Існувала вона як при 
рабовласницькому ладі, так і при феодальному, але особливого розвитку набула при 
капіталізмі [13].  

Існують різні класифікації оренди землі [10; 16; 17]: вільна оренда й орендний підряд; 
чиста оренда та змішана; селянська (іздольщина, іспольщина) та підприємницька 
(капіталістична). 

При вільній оренді орендар самостійно визначає свою виробничу програму, шляхи 
реалізації продукції тощо, а орендодавачу виплачує лише визначену договором орендну плату. 

В економіці західних країн розрізняють чисту та змішану оренду землі. Чиста – це коли 
фермери, не маючи власної землі, господарюють на орендованій. Змішана – це виробництво 
сільськогосподарської продукції на власній та орендованій землі. Таке поєднання приватної 
власності на засоби виробництва з орендою і породжує приватно-орендні відносини. 

Що ж стосується співвідношення між чистою орендою і змішаною, то у більшості країн з 
цивілізованими ринковими відносинами воно складається на користь останньої. 

Основи селянської оренди землі були закладені ще при рабовласницькому ладі. Цей 
вид оренди більшою мірою носив продовольчий характер, коли малоземельні та середняцькі 
верстви села змушені були наймати землю, в основному, для одержання мінімальних 
засобів існування [14]. 

 Підприємницька (капіталістична) форма оренди характеризується тим, що орендар 
вкладає в землю власний капітал і веде своє господарство за допомогою найманої праці з 
метою отримання прибутку. Слід зазначити, що підприємницька та селянська оренда землі в 
переважній більшості країн світу є основними формами землекористування і в даний час. 
Так, підприємницька оренда землі є найбільш виражена в сільському господарстві США, 
Великобританії, Бельгії, Голландії, Франції, а селянська – в Італії, Іспанії, Португалії, 
Південно-Західній Франції [13]. Відродження оренди в Україні з самого початку 
здійснювалось в її підприємницькій формі. 
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Аналіз структури землекористування показує, що у країнах із розвинутою ринковою 
економікою домінуюча частка сільськогосподарських угідь знаходиться в обороті на ринку 
оренди землі й лише 3% купується чи продається, зокрема, в США та Ірландії – 1,2%, 
Великобританії, Франції та Італії – 2,0, Німеччині, Голландії, Бельгії – 1,5–2,5, у Данії – 
близько 4% земельного фонду [18]. Перевага оренди, перш за все, зумовлена відсутністю у 
фермерів достатньої кількості коштів, щоб придбати у власність землю, та можливістю 
раціональнішого використання капіталів для модернізації виробництва.  

Зважаючи на багатий зарубіжний досвід розвитку орендних відносин, доцільним є його 
вивчення з метою адаптації до вітчизняних умов. Еволюційний характер здійснення земельної 
реформи у країнах Східної та Центральної Європи супроводжувався широким використанням 
механізмів оренди, які у землекористуванні становлять понад 40%, зокрема у Словенії – 8%, 
Польщі – 20, Болгарії – 75, Словаччині – 96%. Розмір орендної плати має значні коливання. Так, 
у 1998 році за 1 га орендованих площ сплачували у Чехії 19 дол., Словаччині – 43, Польщі – 59, 
Словенії – 71, Болгарії – 73, Угорщині – 75 та Албанії – 177 дол. [18]. 

У Чехії орендарі ведуть виробництво майже на 50% сільськогосподарських угідь. 
Орендну плату визначають на договірних засадах, але вона не може бути меншою 1% 
облікової вартості землі, встановленої Державним Кадастровим управлінням і Державним 
управлінням земельного фонду [4]. 

У Польщі 1997 року 76% державних земель було передано в оренду, середній термін якої 
становив 12 років, орендна плата – близько 3% від вартості угідь або вартості 2,5 ц жита. 

Частка орендованих площ у земельному фонді країн світу має значні коливання – від 
13–23% в Ірландії, Японії, Італiї та Данiї, до 50–67% у Канаді, Францiї та Бельгiї.  

Термін оренди є ключовим фактором, який розглядають інвестори при інвестуванні. 
З позиції власників, які очікують кращих умов орендної плати, виправданою є 
короткострокова оренда. Проте з огляду організації стабільного виробництва, вона є 
перепоною для капіталовкладень у довгострокове поліпшення землі. 

У США єдиний федеральний закон про оренду відсутній, і в кожному штаті термін 
оренди різний. Так, у штаті Айова землю можна передати в оренду не більше, ніж на рік. 
Загалом по штатах переважна більшість договорів укладається на рік. Це дає змогу 
орендарям ретельно перевірити природні й економічні умови виробництва та є стимулом для 
кращої роботи, щоб продовжити угоду. Водночас, законодавство дозволяє укладати орендні 
договори на термін до 99 років, або довічно. Крім того, терміни диференційовані: до 5 років – 
короткострокова оренда, 5–15 – середньострокова і понад 15 років – довгострокова. 

У Китаї середній термін оренди – 30–50 років, а при освоєнні цілинних земель і 
перелогів – 50–70 років, з можливістю уступки права оренди іншому. В оренді знаходиться до 
95% оброблюваної площі. Розрізняють чотири форми оренди: індивідуальну, колективну, 
загальноколективну та міжгосподарську. В країні діє орендний ринок, на якому може 
зареєструватися кожен бажаючий здати чи взяти землю в оренду. Укладання договорів 
здійснюється через спеціальну робочу групу, яка є посередником між суб’єктами орендних 
відносин. До її складу входять представники уряду, керівники підприємств, учені. 

Орендна плата є ключовим аспектом орендних відносин. У сільському господарстві 
розвинених країн світу її ототожнюють із рентою. Аналіз показує, що у Швеції вона становить 
5–8% від вартості землі, або 7–9% від вартості реалізованої фермером продукції, 154 дол. за 
1 га. У Великобританії 2006 року орендна плата в середньому за 1 га становила 246 дол., 
або 3,4% від ринкової ціни земель. 

У США орендну плату виплачують на рівні від 0,6 до 10,5% за орні землі й від 0,9 до 
10,9% за пасовища, залежно від ринкової їх ціни. З 1998 по 2006 роки щорічний приріст 
орендної плати за орні землі по 48 штатах у середньому становив 3,6 дол. за 1 га, або 2%. У 
2006 році її виплачували в середньому 200 дол. за 1 га орних земель, і вона коливалась у 
межах від 72 дол. за 1 га, в штатах Мічіган, Техас, Оклахома, до 475 і 750 дол. за 1 га 
зрошуваних земель у штатах Вашингтон і Каліфорнія. Орендна плата за 1 га пасовищ зросла 
від 22 дол. за 1 га в 1998 році до 26 дол. в 2006 році, вартість пасовищ – відповідно, від 1222 
до 1735 дол. 

У Німеччині вона досягає понад 302 дол. за 1 га ріллі, Шотландії та Уельсі – 117 дол., 
або близько 1–3% ринкової вартості землі [18]. У Східній Німеччині середній рівень орендної 
плати до ціни землі становить 1,5–4%. У 1994–1996 роках її виплачували на рівні 1–3 дол. за 
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1 балло-гектар площі, за 1999–2001 роки – 2–4 дол. З розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь при середній якості землі у 80 балів орендна плата становила 
приблизно 160–320 дол. Крім того, орендар, за домовленістю сторін, виплачує земельний 
податок, страховку та надбавки, які використовують для меліорації земель [2]. 

В Австрії розмір орендної плати має значні коливання – від 45 дол. у гірських 
альпійських районах, до 258 дол. – на рівнинних територіях. У Болгарії чистий прибуток 
розподіляється між власником та орендарем пропорційно авансованому у виробництво 
капіталу, середня орендна плата становить 138 дол./га. 

В Данії залежно від якості угідь, власник може одержати від 16 до 20% вартості 
очікуваного врожаю пшениці або ячменю.  

У Франції договір оренди укладає спеціальна консультативна комісія, призначена 
префектом. Орендну плату обчислюють залежно від регіону, виходячи з максимальної і 
мінімальної кількості продукції чотирьох основних культур. Розрізняють грошову, натуральну 
та змішану форми виплати орендної плати. При цьому натуральна оплата не може 
перевищувати 30% обсягів сукупного виробництва (виняток становлять фрукти) [1]. 

Важливе значення для розвитку оренди має державна політика в сфері земельних 
відносин. Оскільки для більшості молодих фермерів купівля землі недоступна, зважаючи на 
високу її ціну, то державна стратегія цих країн спрямована на розвиток довгострокової 
оренди та гарантування прав сторін. Пріоритетом аграрної політики є захист і створення 
сприятливих умов для роботи орендарів як безпосередніх виробників сільськогосподарської 
продукції. Зокрема, їм забезпечено довгострокові гарантії володіння оброблюваною землею 
та преференції щодо викупу землі у власників. На державному рівні стимулюється залучення 
в сільське господарство капіталів з інших сфер економіки. Для прикладу, в Чехії, з метою 
стабілізації землекористування й підтримки орендарів, апробовані такі заходи: 
довготривалий договір оренди землі із утрудненим механізмом дострокового його 
розірвання, укладання договорів оренди не з конкретним власником, а з їх об’єднанням. 
Купівля–продаж землі детально регламентована. Так, забороняється продавати землю 
іноземцям й змінювати її цільове призначення. В країні діють державні програми підтримки 
купівлі землі селянами наданням їм безвідсоткових довгострокових кредитів у розмірі до 80% 
вартості землі. 

Характерною рисою орендних відносин є наявність посередницьких структур між 
власниками та орендарями, які займаються укладанням договорів, консалтинговою 
діяльністю та стежать за дотриманням сторонами договірних зобов’язань. Так, у Німеччині – 
це Відомство опіки, у Франції – консультативна комісія із сільськогосподарської оренди, у 
Швейцарії – спеціально створений орендний відділ “Доменверкет”. 

Перспективою розвитку орендних земельних відносин в Україні є впровадження моделі 
середньо- та довгострокової оренди з подальшим переукладанням угоди, успадкуванням 
права чи викупом землі. За умови відміни мораторію та впровадження купівлі-продажу 
земель доцільним є застосування шкали мотивів і обмежень щодо їхнього перепродажу. 

Про ефективність оренди землі свідчить той факт, що орендодавач зберігає за собою 
лише титул власника, оскільки на певний час делегує права користуватися своїм майном, а 
орендар, навпаки, не будучи власником орендованих засобів виробництва, на свій розсуд 
розпоряджається їх споживчими властивостями, тому економічна доцільність оренди 
визначається її взаємовигідністю.  

Орендна форма господарювання зберігає існуючі форми власності та забезпечує їх 
нормальне відтворення. При цьому оренда дає орендареві свободу господарської діяльності, 
функціонуючи на принципах вільного підприємництва.  

Ряд провідних вчених та практиків [4; 6; 11; 14; 15] вважають, що оренда землі вигідна 
як селянам (особливо пенсіонерам – соціально найменш захищеній категорії людей), які 
мають можливість зміцнити своє матеріальне становище за рахунок одержання плати за 
оренду свого земельного паю, так і орендарям (підприємства різних форм господарювання, в 
т.ч. фермери)  

В сучасних умовах становлення та розвиток орендних відносин – це один з можливих 
шляхів створення нових підприємницьких структур ринкового типу, при яких забезпечується 
формування ефективних власників на селі, здатних найраціональніше використовувати 
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землю та інші засоби виробництва, взявши на себе повну відповідальність за ризик 
господарювання, зокрема, в сучасних дуже складних економічних умовах.  

Велике значення оренда землі має і для фермерських господарств. Фермери, в яких не 
вистачає капіталу для придбання достатньої кількості землі у межах їхньої здатності 
ефективно працювати, можуть розширити свої господарства за рахунок оренди інших 
земельних ділянок, при цьому сплачуючи лише щорічну плату за їх використання. Вважають, 
що оренда землі дає змогу орендареві швидше адаптуватись до коливань ринкової 
кон’юнктури, змінюючи розміри земельних площ, що використовуються ним. Також оренда 
землі не є стримуючим чинником у разі ліквідації господарства. Рух землі від одного 
орендаря до іншого не приводить до втрати її землевласником. Дуже важливим є те, що рух 
власності від менш умілого господаря до кращого забезпечується при оренді землі так само, 
як при механізмі її купівлі. Особливістю оренди є те, що вона виступає одним з дійових 
регуляторів земельних відносин при відсутності ринку землі. 

 Сьогодні немає єдиної точки зору на роль оренди у залученні інвестицій в 
сільськогосподарське виробництво. Одні дослідники [5]  вважають, що для інвестора, який 
авансує сільськогосподарське виробництво, можливість оренди землі замість її купівлі 
забезпечує істотну економію стартових інвестицій, тобто галузь стає більш інвестиційно 
привабливою”. Інші [15], навпаки, вважають, що визнання оренди без права купівлі-продажу 
земельних ділянок притупляє інвестиційні намагання користувача, так як бажання вкладати 
кошти в землю, яка належить на правах приватної власності, завжди більше, ніж в той об’єкт, 
яким землероб користується або володіє тимчасово. 

Перспективою орендних земельних відносин має стати завершення процесу 
приватизації земельних ділянок і запровадження сталого землекористування, створення 
єдиної системи руху прав на землю, адекватне економічному зростанню підвищення 
орендної плати, продовження термінів договорів оренди, розвитку суборенди, формування 
умов для раціонального використання земель. Впровадження запропонованих заходів у 
практику роботи сільськогосподарських підприємств дозволить залучити інвестиції в 
сільськогосподарське виробництво та розвивати його на інноваційній основі.  

В умовах концентрації виробництва орендні земельні відносини повинні 
удосконалюватись в напрямі:  

- проведення земельних конкурсів (аукціонів) на орендовану землю у разі наявності 
кількох орендарів, що стимулюватиме конкуренцію і відповідне підвищення орендної плати; 

- всебічному захисті й гарантуванні прав селян-орендодавців шляхом покращання їх 
правової обізнаності, вільної реалізації права розпоряджання належною їм землею, 
застосуванні дійових механізмів відповідальності за недотримання орендарями умов 
договорів оренди;  

- сприяння продовженню термінів договорів оренди з метою залучення довгострокових 
інвестицій;  

- запровадження механізму застави права оренди земель;  
- формування нової на удосконаленні існуючої бази земельного законодавства, 

зокрема, прийняття передбачених Земельним кодексом законів України: “Про ринок земель”, 
“Про державну реєстрацію земельних ділянок”, “Про державний земельний (іпотечний) банк”. 

Переорієнтація економіки має свої переваги і недоліки. З одного боку, відбулася 
демонополізація земель та утвердження споконвічної мрії українського селянства працювати 
на власній землі. В той же час, слід відмітити і негативні тенденції: розвиток депопуляційних 
процесів – зменшення кількості сільського населення, його поступове вимирання та відтік 
активної частини в міста; занепад села як культурної складової української духовності та 
підлаштування української свідомості під стандарти якості західного суспільства без 
дотримання виконання самих стандартів та належного соціального захисту сільського 
населення. 

Нееквівалентний обмін і великий міжгалузевий диспаритет цін між продукцією 
сільського господарства та матеріально–технічними ресурсами промислового походження 
призвели до порушення закону цін виробництва і вилучення земельної ренти із 
сільськогосподарського виробництва на користь інших галузей.  

Перспективою розвитку орендних земельних відносин в Україні є впровадження моделі 
середньо- та довгострокової оренди з подальшим переукладанням угоди, успадкуванням 
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права чи викупом землі. За умови відміни мораторію та впровадження купівлі-продажу 
земель доцільним є застосування шкали мотивів і обмежень щодо їхнього перепродажу. 

Перспективою орендних земельних відносин має стати завершення процесу 
приватизації земельних ділянок і запровадження сталого землекористування, створення 
єдиної системи руху прав на землю, адекватне економічному зростанню підвищення 
орендної плати, продовження термінів договорів оренди, розвитку суборенди, формування 
умов для раціонального використання земель. Впровадження запропонованих заходів у 
практику роботи сільськогосподарських підприємств дозволить залучити інвестиції в 
сільськогосподарське виробництво та розвивати його на інноваційній основі.  

В умовах концентрації виробництва орендні земельні відносини повинні 
удосконалюватись в напрямі:  

- проведення земельних конкурсів (аукціонів) на орендовану землю у разі наявності 
кількох орендарів, що стимулюватиме конкуренцію і відповідне підвищення орендної плати; 

- всебічному захисті й гарантуванні прав селян-орендодавців шляхом покращання їх 
правової обізнаності, вільної реалізації права розпоряджання належною їм землею, 
застосуванні дійових механізмів відповідальності за недотримання орендарями умов 
договорів оренди;  

- сприяння продовженню термінів договорів оренди з метою залучення довгострокових 
інвестицій;  

- запровадження механізму застави права оренди земель;  
- формування нової на удосконаленні існуючої бази земельного законодавства, 

зокрема, прийняття передбачених Земельним кодексом законів України: “Про ринок земель”, 
“Про державну реєстрацію земельних ділянок”, “Про державний земельний (іпотечний) банк”. 

Висновки з даного дослідження. Поняття оренди трактується як форма 
господарювання, при якій на основі договору між орендодавцем і орендарем останньому 
передаються у володіння і користування на певний строк земля, інші природні ресурси для 
самостійного ведення господарства. Як форма економічних відносин і метод 
господарювання  є важливим елементом ринкових відносин і фактором функціонування 
суб’єктів господарювання. Від рівня обґрунтованості оренди в значній мірі залежить стан 
соціально-економічних стосунків і результати господарювання. 

В сільському господарстві найбільш поширеною є оренда земельних ділянок, яка дає 
новий імпульс розвитку власності, реалізації прав власника а також становленню різних 
форм підприємницької діяльності. У країнах із розвинутою ринковою економікою домінуюча 
частка сільськогосподарських угідь знаходиться в обороті на ринку оренди землі й лише 3% 
купується чи продається. У сільському господарстві розвинених країн світу орендну плату 
ототожнюють із рентою. У Швеції вона становить 5–8% від вартості землі, або 7–9% від 
вартості реалізованої фермером продукції, 154 дол. за 1 га. 

Перспективою розвитку орендних земельних відносин в Україні є впровадження моделі 
середньо- та довгострокової оренди з подальшим переукладанням угоди, успадкуванням 
права чи викупом землі.  

В умовах концентрації виробництва орендні земельні відносини повинні 
удосконалюватись в напрямі: проведення земельних конкурсів (аукціонів) на орендовану 
землю у разі наявності кількох орендарів, що стимулюватиме конкуренцію і відповідне 
підвищення орендної плати; сприяння продовженню термінів договорів оренди з метою 
залучення довгострокових інвестицій; запровадження механізму застави права оренди 
земель. 
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Чайківський І.А. РОЛЬ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета. Обґрунтування ролі і об’єктивного механізму функціонування орендних 
земельних відносин в інтегрованих аграрних підприємствах.  

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених,  законодавчі та нормативні акти з питань оренди землі і 
розвитку інтегрованих аграрних підприємств. При дослідженні використовувалися різні 
методи і методичні підходи: історичний та аналітичний – для характеристики і аналізу в 
історичному аспекті розвитку орендних відносин; методи логічного аналізу, дедукції, індукції 
– для визначення сутності оренди, характеристики її видів і використання в інтеграційних 
процесах розвитку аграрних підприємств; системно-логічний підхід – при обґрунтуванні 
напрямів удосконалення орендних відносин і їх використання. 

Результати. Визначена сутність оренди, охарактеризовані її види і процес 
використання орендних відносин в інтеграційних процесах розвитку аграрних підприємств. 
Наведені основні аспекти і показники використання орендних відносин в розвинутих 
зарубіжних країнах. Обґрунтовані напрями удосконалення орендних відносин і їх 
використання. 

Наукова новизна. Використано комплексний підхід при обґрунтуванні основних 
аспектів і параметрів удосконалення орендних відносин і їх застосування на основі 
зарубіжного досвіду.  

Практична цінність. Отримані результати дослідження сприятимуть активному 
використанню інтеграційних процесів на основі застосування  орендних відносин для 
розвитку укрупнених конкурентоспроможних аграрних підприємств. 

Ключові слова: аграрні підприємства, орендні земельні відносини, інтеграційні 
процеси, конкурентоспроможність. 

 
 
Chaikivskyi I.A.  THE ROLE OF LAND LEASE IN THE INTEGRATION PROCESSES  OF 

AGRARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is substantiation of the role and the impartial mechanism of 

functioning of land lease relations in the integrated agrarian enterprises. 
Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research is domestic 

and foreign scholars’ works, legislative and normative acts on land leasing and development of 
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integrated agrarian enterprises. Different methods and methodological approaches were used in 
the study: historical and analytical – to characterize and analyze the development of lease relations 
in the historical aspect; methods of logical analysis, deduction and induction – to determine the 
essence of the lease, the characteristics of its types and use in the integration processes of the 
development of agrarian enterprises; systematic and logical approach – in substantiation of 
improving leasing relations and their use. 

Findings.  The essence of the lease has been determined; its types and the process of using 
leasing relations in the integration processes of the development of agrarian enterprises have been 
described. The basic aspects and indicators of leasing relations in developed foreign countries 
have been presented. The ways of improvement of leasing relations and their use have been 
substantiated. 

Originality. The integrated approach was used for substantiation of the basic aspects and 
parameters of improvement leasing relations and their application on the basis of foreign 
experience.  

Practical value.  The obtained results of the research will contribute to the active use of 
integrated processes on the basis of leasing relations for the development of enlarged competitive 
agrarian enterprises. 

Key words: agrarian enterprises, leasing land relations, integration processes, 
competitiveness. 

 
 
Чайковский И.А. РОЛЬ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Обоснование роли и объективного механизма функционирования арендных 

земельных отношений в интегрированных аграрных предприятиях. 
Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования 

являются труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные 
акты по вопросам аренды земли и развития интегрированных аграрных предприятий. При 
исследовании использовались различные методы и методические подходы: исторический и 
аналитический - для характеристики и анализа в историческом аспекте развития арендных 
отношений, методы логического анализа, дедукции, индукции - для определения сущности 
аренды, характеристики ее видов и использования в интеграционных процессах развития 
аграрных предприятий системно -логический подход - при обосновании направлений 
совершенствования арендных отношений и их использования. 

Результаты. Определена сущность аренды, охарактеризованы ее виды и процесс 
использования арендных отношений в интеграционных процессах развития аграрных 
предприятий. Приведены основные аспекты и показатели использования арендных 
отношений в развитых зарубежных странах. Обоснованы направления совершенствования 
арендных отношений и их использования. 

Научная новизна. Использован комплексный подход при обосновании основных 
аспектов и параметров совершенствования арендных отношений и их применения на основе 
зарубежного опыта. 

Практическая ценность. Полученные результаты исследования будут способствовать 
активному использованию интеграционных процессов на основе применения арендных 
отношений для развития укрупненных конкурентоспособных аграрных предприятий. 

Ключевые слова: аграрные предприятия, арендные земельные отношения, 
интеграционные процессы, конкурентоспособность. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки 
України. Разом із виконанням ролі щодо забезпечення населення різнорідними продуктами 
харчування, зростає також його роль у соціальних аспектах життєдіяльності на селі. Так, усе 
більше його значення зростає з перебігом урбаністичних процесів, за яких постійно 
зміщується баланс у бік збільшення кількості людей, що проживають у містах, порівняно із 
сільським населенням. 

На сучасному етапі в сільськогосподарській галузі наявні такі основні проблеми, як 
застаріла техніко-технологічна база, стійкий процес «старіння» кадрів, незначний потік 
інвестицій. А також внаслідок пасивності споживчої кооперації, вкрай повільного становлення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і кредитних спілок на селі значна 
частина сільськогосподарських продуктів не знаходить збуту [1, с. 58]. Це спричиняє те, що 
сільськогосподарська продукція поступово втрачає свою конкурентоспроможність, порівняно 
з аналогічними імпортними товарами, не тільки на зарубіжних, але й на вітчизняних ринках. 

Одним із перспективних рішень для покращення ситуації, що склалася, є впровадження 
диверсифікаційних процесів на сільськогосподарських підприємствах. Це вдалий хід з огляду 
на саму особливість ведення сільського господарства. По-перше, більшість земельних, 
технічних і людських ресурсів є придатними для виробництва інших суміжних видів продукції. 
Крім того, аграрним підприємствам у процесі виробництва властивий значний відсоток 
біологічних відходів, які можуть бути ресурсно-сировинною базою для впровадження 
переробки вторинної сировини з метою отримання нового продукту. Впровадження 
диверсифікаційних процесів відкриває нові можливості щодо збільшення стабільності й 
суттєвого зменшення фінансових ризиків, виведення продукції на нові ринки, розширення 
трудового потенціалу підприємства, що, у свою чергу, забезпечить вихід підприємства на 
конкурентний рівень, стійкість продукту на ринку, збільшення кількості працевлаштованого 
населення й зростання економіки галузі та країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання диверсифікації, її сутності та 
особливостей прояву в галузі сільського господарства розглянуто в працях багатьох вчених. 
Серед вітчизняних науковців – М. М. Скоробогатов, Л. О. Мармуль, М. М. Радєва, 
М. Д. Корінько, В. І. Ткачук, О. І. Куцерубова, Л. А. Швайка, Л. О. Пустовіт та ін. [2-9]. Російські 
вчені – М. А. Басаєва, І. Т. Басаєв, М. П. Донська, А. С. Андріанов – у своїх наукових працях 
теж аналізували й розглядали особливості диверсифікації в аграрній сфері [11-12]. 

Однак, розглядаючи питання диверсифікації як важливої складової господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств, ще недостатньо уваги приділено питанню 
сутності та ролі самих диверсифікаційних процесів. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення економічної сутності та ролі 
диверсифікаційних процесів, а також виявлення і аналіз труднощів, з якими стикаються 
сільськогосподарські підприємства, впроваджуючи ці процеси й обґрунтовуючи напрями їх 
подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі висвітлено 
різноманітні трактування терміну «диверсифікація». Саме слово «диверсифікація» походить 
від латинських слів diversus – різний і facere – робити. Словник іншомовних слів так 
тлумачить це поняття [2, с. 355]: 

1. різнобічний розвиток, розмаїття; 
2. створення декількох різних виробничих напрямів у межах одного підприємства; 
3. розширення сфер діяльності фірми на ринках нових товарів, не пов’язаних з її 

основним виробництвом. 
В «Економічному словнику-довіднику» за редакцією С. В. Мочерного «диверсифікація» 

тлумачиться як розширення номенклатури продукції, що її виробляють окремі фірми та 
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об’єднання [3, с. 344-345]. 
Л. А. Швайка розглядає диверсифікацію як спосіб розвитку підприємства, що полягає в 

освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що включає не 
просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на 
нові та не пов’язані з основними видами діяльності фірми [4, с. 47-51]. 

Диверсифікація – це одночасний розвиток декількох або багатьох не взаємопов’язаних 
технологічних видів виробництва або обслуговування, розширення асортименту 
виробництва або послуг [5, с. 18]. 

Науковці Л. О. Мармуль і М. М. Радєва стверджують, що диверсифікація – це 
«стратегія, яка дозволяє підприємству вижити та підвищити ефективність шляхом освоєння 
нових напрямів діяльності» [6, с. 6].  

М. В. Миньковська, у свою чергу, зазначає, що диверсифікація є динамічним процесом, 
який має свої завдання й цілі залежно від рівня розвитку виробничо-господарської діяльності 
підприємства або галузі в цілому [7]. 

В. І. Ткачук у своєму науковому дослідженні доходить висновку, що «диверсифікацію 
слід розглядати як процес (просування), тобто послідовність кроків підприємства, 
спрямованих на досягнення певної мети або результату. Основним змістом процесу 
диверсифікації є розвиток декількох не взаємопов’язаних або обслуговуючих виробництв, 
розробка нових видів товарів, робіт, послуг на основі перерозподілу ресурсів, якими 
забезпечене дане підприємство в інші сфери, які суттєво відрізняються від попередніх» 
[8, с. 83]. 

Виходячи із цих трактувань та необхідності уточнення поняття «диверсифікаційні 
процеси», варто розглянути тлумачення самого терміну «процес». Категорію «процес» (від 
лат. processus – просування вперед) тлумачний словник пояснює як: 

1. послідовна зміна яких-небудь явищ, перебіг розвитку чого-небудь; 
2. сукупність послідовних дій для досягнення певного результату [2, с. 772]. 
М. Д. Корінько у своїх наукових працях досліджує питання сутності диверсифікації як 

економічного процесу, стверджуючи, що сутність процесу диверсифікації як економічного 
процесу має велике значення для підтримки можливості подальшого ведення господарської 
діяльності [9, с. 48]. 

Таким чином, враховуючи вище проаналізовані дослідження вчених, можна 
сформулювати власне визначення поняття «диверсифікаційні процеси». Диверсифікаційні 
процеси – це сукупність послідовних спланованих дій, перебіг яких є обмеженим у часі, щодо 
освоєння підприємством нових напрямів діяльності з метою досягнення економічних цілей та 
забезпечення найбільш повної реалізації його конкурентних переваг. 

Впровадженню диверсифікаційних процесів передує їх ґрунтовний вибір, детальний 
аналіз умов впровадження, постановка конкретних цілей проведення та встановлення 
способу реалізації, складання планів їх впровадження. Тобто важливим моментом є те, що 
диверсифікаційні процеси повинні бути спланованими. Їх планування полягає в пошуку 
відповідей на такі запитання:  

− який теперішній стан організації (рівень якості й продажу товарів, прибутки 
підприємства тощо); 

− чого організація прагне досягти внаслідок впровадження диверсифікаційних процесів; 
− яким чином і які саме диверсифікаційні процеси слід застосовувати, щоб досягти 

бажаного результату. 
Формулюючи поняття «диверсифікаційний процес», важливо звернути увагу на 

обмеженість цих процесів у часі. Диверсифікаційні процеси включають в себе не одну окрему 
акцію підприємства, а комплекс дій (процесів), які через свою послідовність ведуть до 
досягнення стратегічної мети розвитку. Отож необхідне часове планування як усієї стратегії 
диверсифікаційних процесів, так і кожної складової (процесу) зокрема для створення 
можливості своєчасного контролю за перебігом даних процесів та аналізу проміжних 
результатів. Адже важко управляти будь-якими довгостроковими процесами, не 
спостерігаючи поточного результату. 

Змістом диверсифікаційних процесів, виходячи з тлумачень словників і досліджень 
науковців, визначення яких подані вище, є освоєння виробництва нових товарів, товарних 
ринків, а також видів послуг [4, с. 47], створення декількох різних виробничих напрямів у 
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межах одного підприємства [2, с. 355], розвиток декількох не взаємопов’язаних або 
обслуговуючих виробництв [8, с. 83], розробка нових видів товарів і послуг, а також освоєння 
продукції, пов’язаної з основним виробництвом, який передбачає вертикальна 
диверсифікація. 

Основним цільовим спрямуванням диверсифікаційних процесів є покращення 
фінансового добробуту підприємства.  

Сьогодні до економічних цілей диверсифікації виробництва суб’єктів підприємницької 
діяльності у сфері сільського господарства належать: 

− виживання в сучасних нестабільних умовах господарювання; 
− отримання економічної вигоди; 
− своєчасність виконання сільськогосподарських робіт; 
− задоволення власних споживчих потреб; 
− нівелювання сезонності виробництва; 
− зниження залежності від постачальників [10, с. 283]; 
− зниження фінансових ризиків і зростання фінансової рівноваги за рахунок 

синергетичного ефекту та інші. 
Впровадження диверсифікаційних процесів, що передбачає аналіз і врахування 

існуючих ринкових умов та сильних/слабких сторін самого сільськогосподарського 
підприємства, дає можливість знайти саме своє «місце» на ринку, тобто забезпечити 
найбільш повну реалізацію конкурентних переваг підприємства. 

Диверсифікаційні процеси можуть здійснюватися шляхом перерозподілу вже існуючих 
ресурсів та активів або залученням зовнішніх джерел (інвестування), які здійснюються за 
рахунок домовленостей з іншими підприємствами, або отриманням державних засобів для 
стимулювання виробництва. Часто використовується змішаний метод, коли внутрішнє й 
зовнішнє залучення коштів відбувається в певному відсотковому співвідношенні. 

На основі проведеного дослідження визначено основні характеристики 
диверсифікаційних процесів у сільському господарстві: 

− відбуваються в ринкових умовах, у конкурентному середовищі; 
− відбуваються в умовах нестабільного розвитку галузі; 
− залежать від природно-кліматичних та екологічних умов, у яких сільськогосподарське 

підприємство функціонує; 
− зумовлені й спрямовані науково-технічним прогресом; 
− здійснюються з метою збільшення прибутку та зменшення фінансових ризиків 

сільськогосподарського виробництва. 
Диверсифікаційні процеси – це одні з найперспективніших рішень керівників, які можуть 

привести до покращення економічного стану підприємства та його розвитку. Безперечно, такі 
процеси дають змогу підприємству вийти на виший рівень господарювання, проте, слід 
зазначити, що господарству на шляху їх впровадження доведеться подолати певні труднощі 
(рис. 1). 

Одними з найбільш вагомих труднощів, які зустрічає сільськогосподарське 
підприємство, є: 

– ризик нового проекту – характеризує не тільки об’єктивні й передбачувані ризики, з 
якими може зіштовхнутися сільськогосподарське підприємство, а також ризики 
непередбачувані або мало передбачувані, такі як: різка зміна ринкової ситуації, стихійні та 
кліматичні явища, зміна політики щодо даного сегмента ринку тощо; 

додаткові фінансові затрати – такі труднощі передбачають, що з обігу підприємства 
необхідно вилучити певну суму коштів або залучити зовнішні фінансові інвестиції на 
впровадження й реалізацію диверсифікаційних процесів, що тягне за собою тимчасове 
послаблення фінансових позицій підприємства; 

− збільшення кількості конкурентів. Під час випуску нової сільськогосподарської 
продукції виникає необхідність підприємству виходити на нові сегменти ринку, тобто 
господарство повинно втримувати рівень реалізації свого продукту в середовищі більшої 
кількості конкурентів й успішно протистояти їхній конкурентній політиці; 
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Рис. 1. Труднощі й позитивні результати, які виникають під час впровадження 
диверсифікаційних процесів на сільськогосподарських підприємствах 

Джерело: власна розробка автора 
 
– потреба в оновленні трудового потенціалу – під час впровадження нового напряму 

виробництва природно виникає дефіцит кваліфікованих працівників. Тому необхідно 
забезпечити набір нового персоналу, ефективне його навчання, а також додаткові фінансові 
затрати на оплату праці й надання працівникам соціального пакета. Ризик у даному напрямі 
полягає в тому, що підприємство може виявитися нездатним виділити потрібну кількість 
коштів на пошук і забезпечення нових працівників, а також надання їм необхідного 
кваліфікаційного рівня. Також існує ще одна прихована загроза, пов’язана з ментальністю 
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працівників й ефективністю їх роботи, що суттєво може знизити результати від 
впровадження диверсифікаційного процесу; 

– недостатність нових знань і навиків – у такому випадку може існувати дефіцит як 
технічних знань стосовно ведення того чи іншого технологічного процесу, так і маркетингових 
– щодо представлення та реклами нової номенклатури товарів, а також спеціальних знань 
структури й особливостей сектору ринку, який зайнятий даною продукцією. Недостатній 
аналіз ринку і неоптимальність обраної управлінської та маркетингової стратегії, прогалини в 
технічних знаннях зазвичай призводять до випуску неконкурентоспроможної продукції, а 
також до неоптимізованих витрат на виробництво, рекламу та збут виробленої 
сільськогосподарської продукції. Тому інколи необхідно скористатися послугами сторонньої 
організації, яка допоможе отримати перший ефективний досвід під час використання нової 
технології та обладнання. Адже неправильне використання технологій на всіх етапах 
виробництва сільськогосподарської продукції може суттєво знизити її кількість і якість, що, 
відповідно, зведе до мінімуму результати від диверсифікаційного процесу. 

Спільними зусиллями працівників усіх ланок управління сільськогосподарського 
підприємства під час застосування системи заходів щодо вирішення проблемних аспектів, які 
виникають у процесі впровадження диверсифікаційних процесів, можна їх мінімізувати й 
отримати позитивні наслідки від диверсифікації, а саме: 

– здобуття цінного досвіду. Менеджери й робітники, впроваджуючи диверсифікаційні 
процеси, отримують практичні навички в галузі виробництва згідно з технологією та навички 
в адмініструванні, здобувають досвід виходу на нові ринки. Такий досвід становить 
інтелектуальний капітал підприємства і надає великі шанси впроваджувати нові 
диверсифікаційні процеси в майбутньому, що сприятиме ще більшому накопиченню досвіду, 
а також розширенню виробництва, оптимізації всіх процесів з метою росту добробуту 
господарства; 

– раціональне та комплексне використання виробничих ресурсів. У результаті 
впровадження диверсифікаційних процесів на сільськогосподарському підприємстві 
починають використовувати технології, які дозволяють зекономити певний відсоток 
матеріального, часового, трудового ресурсів; 

– збільшення асортименту товарів. У процесі диверсифікації збільшується асортимент 
продукції без втрати позиції на ринку інших товарів підприємства; 

– забезпечення новими робочими місцями є ознакою розвитку сільськогосподарського 
підприємства. Діяльність в аграрній галузі характеризується великою кількістю сезонних 
робіт, що зазвичай є трудомісткими, тому диверсифікаційні процеси, які передбачають 
розширення виробничої діяльності, потребують залучення нових постійних або тимчасових 
працівників. Таким чином, вирішується проблема безробіття в регіоні, покращується 
локальна інфраструктура, підприємство стає більш привабливим для зовнішніх інвестицій; 

– зниження витрат на одиницю продукції. Після впровадження диверсифікаційних 
процесів зазвичай на сільськогосподарському підприємстві зростають обсяги виробництва. 
Оскільки деякі статті постійних витрат (до певної межі збільшення потужностей виробництва) 
залишаються незмінними, то в результаті зменшується кількість затрачених ресурсів на 
виробництво одиниці товару; 

– можливість використання вторинного ресурсу. Однією з позитивних особливостей 
виробництва в аграрній галузі є наявність значної кількості вторинного біологічного ресурсу. 
Є можливість налагоджувати виробництво нової сільськогосподарської продукції без затрат 
на придбання або вирощування необхідних матеріалів, що складає одну  з основних статей 
витрат організації; 

– зростання добробуту підприємства. Після подолання усіх труднощів і ризиків, 
пов’язаних з впровадженням і реалізацією диверсифікаційних процесів, зростають доходи 
підприємства, забезпечується вихід на нові ринки, збільшується зайнятість, зростає визнання 
серед клієнтів, партнерів і конкурентів, залучаються нові ефективніші технології, в результаті 
чого сільськогосподарське підприємство виходить на новий рівень господарювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Сільськогосподарська галузь в Україні 
сьогодні потребує оновлення  та реалізації конкретних кроків у напрямі розвитку 
сільськогосподарських підприємств. Впровадження диверсифікаційних процесів у сучасних 
ринкових умовах є одним із перспективних рішень, адже саме вони передбачають 
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сплановані послідовні дії щодо реалізації нових напрямів діяльності, які обираються 
обґрунтовано, виходячи з існуючих обставин та особливостей ведення сільськогосподарської 
діяльності, з метою реалізації конкретних економічних цілей. Такі процеси надають 
можливість сільськогосподарському підприємству реалізувати саме його конкурентні 
переваги, зайняти більшу або вагомішу частку ринку, забезпечити покращення показників 
результативності діяльності, знизити ризики господарської діяльності та є рухом у напрямі 
забезпечення зростання добробуту сільськогосподарських підприємств, і в результаті – 
зростання економіки аграрної галузі в цілому. 
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Горогоцька Н.І. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета. Визначення економічної сутності та ролі диверсифікаційних процесів, а також 
виявлення і аналіз труднощів, з якими стикаються сільськогосподарські підприємства, 
впроваджуючи ці процеси й обґрунтовуючи напрями їх подолання. 

Методика дослідження. Опрацьовано енциклопедичні матеріали та роботи науковців, 
які проводили дослідження явища диверсифікації, методом синтезу сформульовано власне 
поняття "диверсифікаційні процеси". Методом аналізу ринкових, політичних, соціальних, 
фінансових та природних умов середовища в якому функціонує сільськогосподарське 
підприємство виокремлено основні труднощі (додаткові фінансові затрати, потреба в 
оновленні кадрового складу, недостатність необхідних знань та навичок, збільшення 
кількості конкурентів та ін.) з якими стикаються суб’єкти господарювання при впровадженні 
диверсифікаційних процесів. Методом прогнозування сформовано позитивні результати, 
яких досягне суб’єкт господарювання в результаті впровадження диверсифікаційних 
процесів.   

Результати досліджень. Визначено походження та трактування термінів 
"диверсифікація" та "процес". Сформовано власне поняття явища "диверсифікаційний 
процес", що являє собою сукупність послідовних спланованих дій обмежених у часі, щодо 
освоєння підприємством нових напрямів діяльності з метою досягнення економічних цілей та 
забезпечення найбільш повної реалізації його конкурентних переваг. Виокремлено основні 
позитивні результати, яких досягне сільськогосподарське підприємство внаслідок подолання 
проблемних аспектів впровадження диверсифікаційних процесів. 

Наукова новизна. Обґрунтовано власне визначення поняття "диверсифікаційні 
процеси", що на відміну від поняття "диверсифікація", яке визначене науковцями, ширше 
розкриває зміст даного економічного явища. 

Практична значущість. Результати дослідження дають змогу підприємствам 
сільськогосподарської галузі передбачити потенційні труднощі, з якими вони можуть 
стикнутися у процесі впровадження диверсифікаційних процесів, що допоможе скоротити 
витрати на етапі планування і помилки на етапі впровадження. 

Ключові слова. Диверсифікаційні процеси, сільськогосподарські підприємства, 
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впровадження, галузь, сільськогосподарська продукція. 
 

 
Horohotska N.I. THE ECONOMIC  NATURE AND ROLE OF DIVERSIFICATION 

PROCESSES IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE S 
Purpose.  Thе the definition of economical essence and the role of diversification processes, 

as well as the analysis of difficulties, which are faced by agricultural enterprises while implementing 
these processes and proving the direction of their overcoming. 

Methodology of research . This paper explores encyclopedic materials and the works of 
scientists who have conducted research on the phenomenon of diversification. By analyzing 
market, political, social, financial and natural conditions of the environment in which the agricultural 
enterprise exists, this paper distinguishes the main difficulties (extra financial expenditures, the 
need of renewal of the personnel, the lack of the required knowledge and skills, the increase of 
competition etc.) which economic agents face when implementing of diversification processes. 
Using forecasting, this paper forms positive results, which economic agent will achieve as a result 
of implementing diversification processes, specifically. 

Findings.  Defined origin and interpretation of the term "diversification" and " process." 
Formed the very notion of the phenomenon of " diversification process," which is a set of 
consecutive planned actions limited in time, for the development of new lines of business 
enterprise in order to achieve economic goals and ensure the fullest possible implementation of its 
competitive advantages . The basic positive results that reach agricultural enterprise as a result of 
overcoming the problematic aspects of the implementation process of diversification . 

Originality.  Reasonably own definition of "diversification processes" that unlike the notion of 
"diversification", which is defined by scientists, increasingly reveals the contents of this economic 
phenomenon. 

Practical value.  The findings of this research give agricultural enterprises an opportunity to 
forecast potential difficulties encountered in the course of implementing diversification processes, 
thus helping them decrease expenditure in the planning stage and mistakes in the implementing 
stage. 

Key words.  Diversification processes, agricultural enterprises (farms), implementation, 
industry, agricultural products. 

 
 

Горогоцкая Н.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Определение экономической сущности и роли диверсификационных процессов, 
а также анализ проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия, 
внедряя эти процессы и обосновывая направления их преодоления. 

Методика исследования. В данной статье обработано энциклопедические материалы 
и работы ученых, проводивших исследование явления диверсификации, методом синтеза 
сформулировано само понятие "диверсификационные процессы". Методом анализа 
рыночных, политических, социальных, финансовых и природных условий среды, в которой 
функционирует сельскохозяйственное предприятие выделены основные трудности 
(дополнительные финансовые затраты, потребность в обновлении кадрового состава, 
недостаточность необходимых знаний и навыков, увеличение числа конкурентов и др.) с 
которыми сталкиваются предприятия при внедрении диверсификационных процессов. 
Методом прогнозирования сформированы положительные результаты, которых достигнет 
предприятие в результате внедрения диверсификационных процессов. 

Результаты. Определены происхождения и трактовки терминов " диверсификация " и 
"процесс". Сформирован само понятие явления " диверсификационный процесс", который 
представляет собой совокупность последовательных спланированных действий 
ограниченных во времени, по освоению предприятием новых направлений деятельности с 
целью достижения экономических целей и обеспечения наиболее полной реализации его 
конкурентных преимуществ. Выделены основные положительные результаты, которых 
достигнет сельскохозяйственное предприятие в результате преодоления проблемных 
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аспектов внедрения диверсификационных процессов. 
Научная новизна. Обоснованно собственное определение понятия 

"диверсификационные процессы", что в отличие от понятия "диверсификация", которое 
определено учеными, шире раскрывает содержание данного экономического явления. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют предприятиям 
сельскохозяйственной отрасли предусмотреть потенциальные трудности, с которыми они 
могут столкнуться в процессе внедрения диверсификационных процессов, что поможет 
сократить затраты на этапе планирования и ошибки на этапе внедрения. 

Ключевые слова. Диверсификационные процессы, сельскохозяйственные 
предприятия, внедрение, отрасль, сельскохозяйственная продукция. 
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РЕГІОНАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК МЕТОД 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 
Постановка проблеми. Економічні процеси, які відбуваються у сучасному 

глобалізованому просторі і в нашій державі, зокрема, надзвичайно важко досліджувати 
звичайними теоретичними методами, тому що їх результати неможливо зразу перевірити на 
правдивість і адекватність. Ціна помилок і прорахунків може бути настільки великою, що 
може загрожувати безпеці існування не тільки окремого регіону чи галузі, а й всієї держави. 
Прогноз як імовірнісне уявлення про перспективи об’єкта, що вивчається, в майбутньому 
дозволяє керівникам регіону побачити основні орієнтири змін, які відбуваються, що дає їм 
можливість своєчасно оцінити небезпеку ризиків і загроз, а отже, прийняти своєчасні заходи 
для уникнення негативних наслідків. Прогноз стає засобом визначення основних 
характеристик, пріоритетів і напрямів політики регіонального розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для обґрунтування стратегічних рішень в 
умовах невизначеності широко використовуються прогнозні дослідження, які стають 
дійовими методами реалізації політики регіонального розвитку. Їх вивченню приділяли увагу 
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Акофф Р.Л. [1], Антохонова І.В [2], Бестужев-Лада І.В. 
[3], Глівенко С.В. [4], Єрохін В.Г. [5], Соколов, О.М. [4], Теліженко М.О. [4] та інші. Проблемі 
прогнозування процесів, які відбуваються в економіці держави та її регіонах, присвячені праці 
Гранберга А.Г. [6], Суслова В.І. [6], Суспіцина С.О.[6, 7]. Їх фундаментальні роботи є основою 
для знаходження оптимальної траєкторії соціального й економічного розвитку територій. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення місця регіонального прогнозування 
як методу забезпечення розвитку територій у системі макроекономічного прогнозування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В усіх економічних системах прогноз є 
необхідною складовою частиною процесу планування та розробки економічної політики, у 
тому числі, регіональної. Американський економіст Р. Акофф зазначав, що планування є 
неодноразовим актом, а процесом, який не має явно вираженого початку та кінця [1]. 

Плани стратегічного розвитку регіону служать основою для розробки програм 
соціально-економічного розвитку. Програми зазвичай містять цільові проекти та поетапні 
плани їх реалізації. Комплекси прогнозів, які розробляються при вирішенні проблем 
планування, повинні мати єдину структуру, що можливо лише в єдиному циклі управління, 
який охоплює процес прогнозування, планування та програмування. Такий цикл управління, 
на думку Глівенко С.В., Соколова М.О., Теліженко О.М., дозволить забезпечити: 
взаємозв’язок прогнозів з програмами на основі методичного, організаційного та 
інформаційного забезпечення прогнозних розробок, орієнтованих на діючі системи 
планування та керування різних рівнів; взаємозв’язок і координацію прогнозів науки, техніки, 
економіки різних сфер діяльності, рівнів керування; організацію процедур використання 
даних прогнозів при складанні комплексних цільових програм і довгострокових планів; 
методичне забезпечення прогнозування в залежності від характеру об’єктів, якості та 
кількості вхідної інформації, глибини прогнозування [4, с. 133]. 
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Якщо планування є проекцією в майбутнє людської діяльності для досягнення наперед 
встановленої цілі, перетворення інформації про майбутнє у директиви для цілеспрямованої 
діяльності, то прогнозування виявляє процеси, які слід враховувати в майбутньому періоді, 
та дозволяє обґрунтувати заходи активного впливу на них. 

В Україні прогнозування недостатньо використовується при вивченні еволюції 
управління на перспективу. Російський науковець Єрохін В.Г. слушно відмічає, що у тих 
країнах, де глибоко і систематично займаються питаннями організації управління, 
відмічається найбільш висока ефективність виробництва та задоволення потреб людей [5].  

Нерідко серед науковців спостерігається змішування термінів "прогнозування", 
"планування", "програмування", "проектування", а інколи вони протиставляються між собою 
як взаємовиключні. Інтегрує всі перераховані категорії поняття "управління", оскільки в основі 
кожного з них лежить один і той самий елемент - рішення. Проте рішення у сфері управління 
не обов’язково мають плановий, програмний, проектний характер. Прогноз складається з 
метою визначення напрямів і тенденцій розвитку будь-якого процесу, ймовірних строків 
появи тих або інших подій, обсягів необхідних робіт. Прогноз є передплановим 
розробленням багатоваріантних моделей плану. 

Найтісніше прогнозування пов’язане із плануванням, тому що вони утворюють дві стадії 
єдиного послідовного процесу управління економікою. Прогнози повинні випереджати плани, 
відображаючи оцінку їх виконання, охоплювати всі процеси, що не підлягають плануванню. 
Прогноз і план можуть розроблятися паралельно, незалежно один від одного. Однак для 
того, щоб план був оптимальним, йому повинен передувати прогноз, по можливості 
безперервний, який дозволив би науково обґрунтувати цей та наступні прогнози [3]. 

Між прогнозуванням і плануванням існують розбіжності. На відміну від прогнозування як 
методу науково-аргументованого передбачення імовірних тенденцій і напрямів при 
розв’язанні стратегічних завдань суспільства, планування представляє собою науково 
обґрунтовану організацію суспільства, соціально-економічних і виробничих процесів у країні, 
регіоні, галузі, на підприємстві, робочому місці. Розроблення прогнозів ґрунтується на 
прогностичних методах, тоді як планування використовує більш точні методи балансових та 
інших розрахунків. Прогнозування й планування відрізняються й тим, що характеризують 
різні, хоча й взаємопов’язані рівні пізнання об’єкта дослідження, форми його передбачення 
майбутнього стану. 

Таким чином, план і прогноз являють собою взаємодоповнювальні стадії планування за 
вирішальної ролі плану як провідної ланки управління суспільним виробництвом. При цьому 
план виступає чинником, який орієнтує наявну практику на можливості розвитку у 
майбутньому, а прогнозування є інструментом розроблення планів. Форми поєднання 
прогнозу та плану можуть бути різними. Прогноз може, як правило, передувати розробці 
плану, складатися після плану (прогнозування наслідків, зафіксованого у плані рішення), 
здійснюватися у процесі розроблення плану. 

Об’єктом прогнозування є економічні, соціальні, науково-технічні та інші явища й 
процеси країни, галузей та комплексів. Так, економічне прогнозування ґрунтується на 
дослідженні найважливіших закономірностей економічних процесів розширеного 
відтворення, тому предметом економічного прогнозування є якісні та кількісні зміни, які 
відбуваються в економіці під впливом сукупних або окремих факторів у межах періоду, що 
прогнозується. 

За масштабом прогнозування прогнози можна поділити на макроекономічні 
(національної економіки) і структурні (міжгалузеві, міжсекторні, міжрегіональні), прогнози 
розвитку окремих комплексів, секторів і регіонів, прогнози суб'єктів господарювання, а також 
окремих виробництв та продуктів [2, с. 15].  

Регіональні прогнози займають чільне місце у системі державного прогнозування серед 
глобальних, макро-, міжгалузевих, міжрегіональних, розвитку національних комплексів, 
галузевих та мікропрогнозів. Типологія регіональних прогнозів наведена на рис. 1 [8]. 

Найважливішим критерієм типології регіональних прогнозів є проблемно-цільовий, що 
забезпечує поділ на пошукові та нормативні прогнози. Пошуковий прогноз визначає стан 
можливих регіональних процесів та явищ у майбутньому, а нормативний визначає шляхи і 
терміни досягнення можливих станів процесів та явищ, які визначені метою прогнозування. 
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До регіональних відносяться прогнози природних ресурсів, демографічні, економічні, 
соціальні та науково-технічні. 
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Також стратегічну роль у розвитку країни та її регіонів і виведення їх з економічної 
кризи можуть відіграти й поточні (оперативні) прогнози. Серед оперативних прогнозів 
потрібно виділити групу так званих імпульсних прогнозів (прогноз на момент зміни поведінки 
досліджуваного економічного процесу на протилежну). Якщо під імпульсом розуміти 
величину, яка є мірою дії сили за деякий проміжок часу, то розробка імпульсних прогнозів 
повинна використовуватись при частій зміні тенденції досліджуваного процесу. Якщо прогноз 
підтверджується, то він може використовуватись до моменту формування наступного 
імпульсу, після якого тенденція змінюється на протилежну. Час між наступним і попереднім 
імпульсами називається періодом імпульсного прогнозу.  

Отже, значимість регіонального планування та прогнозування в умовах ринкової 
економіки не тільки не втрачається, а стає у багато разів важливішим, оскільки без глибоких 
розрахунків, без обґрунтування і передбачення різного роду змін у майбутньому вижити в 
конкурентній боротьбі дуже важко. Для країн з ринковою економікою найбільш затребувані 
коротко- і середньострокові прогнози, причому короткострокові (до одного року) 
використовуються як аналітиками, так і державними структурами, середньострокові – 
органами державного управління.  

Позитивно оцінюючи необхідність у довгостроковому прогнозуванні, потрібно відмітити, 
що таке прогнозування характеризується значною кількістю та високим ступенем 
невизначеності первинної інформації. Ця невизначеність додатково посилюється ще й 
об’єктивним запізненням первинної інформації – будь-яка статистична інформація 
відображає стан речей у минулому. Розвиток економіки на інноваційній основі ускладнює 
процес прогнозування і робить його наперед помилковим при формуванні на тривалий 
період. Тому вимогою часу є використання передових методів прогнозування, заснованих на 
інтуїтивному припущенні. Це - Форсайт-технології, які є технологіями довгострокового 
прогнозування великомасштабних процесів, заснованих на колективних експертних оцінках, 
що здійснюють різні соціальні групи і готові брати активну участь у реалізації прогнозу, що 
формується. Форсайт є модифікацією технології планування, іншими словами, це − 
планування на новому етапі розвитку суспільства. При форсайті ймовірність отримання 
позитивного результату буде вищою ніж при прогнозуванні. 

Таким чином, при формуванні політики регіонального розвитку повинні 
використовуватись методи прогнозування, планування і форсайт-технології. 

Висновки та подальші дослідження. Таким чином, регіональне прогнозування є 
науковим передбаченням імовірних напрямів і параметрів соціально-економічного розвитку 
регіону на основі аналізу джерел фінансування, економічної структури тощо і полягає у 
забезпеченні оптимального соціально-економічного розвитку регіонів у єдиному 
господарському комплексі держави та набуває стратегічного й індикативного характеру. 
Визначення загальногосподарської спеціалізації регіонів здійснюється в процесі прогнозних 
досліджень. 

Оперативні прогнози соціально-економічного розвитку регіонів доцільно доповнити 
імпульсними, що дозволить якісно і точно формувати політику регіонів у моменти економічної 
кризи та нестабільності функціонування фінансової системи. При довгострокових прогнозах 
для отримання більш кращого результату доцільно використовувати комбінації методів 
прогнозування та форсайт-технологій.  

Використання економічних методів регіонального планування, прогнозування, 
форсайту дозволить створити сприятливі умови для розв’язання завдань регіонального 
розвитку. 
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Лучик В.Є., Місюк М.В. РЕГІОНАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК МЕТОД 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Метою статті є визначення місця регіонального прогнозування як методу 

забезпечення розвитку територій у системі макроекономічного прогнозування. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі використано 

наступні наукові прийоми і методи дослідження: системний, діалектичний, логічний, 
синергетичний та історичний. Регіональне прогнозування доцільно проводити за допомогою 
методів форсайту та економіко-математичного моделювання. 

Результати дослідження. Обґрунтована доцільність проведення регіонального 
прогнозування на основі теоретичних та методологічних засад, відповідних методичних 
положень, що дозволяє значно підвищити ефективність управління регіональними 
системами.  

Наукова новизна. Розширено перелік економічних методів розробки регіональних 
оперативних прогнозів шляхом виділення з них імпульсних, що дозволяє коригувати і 
уточнювати пріоритети розвитку регіонів у часи економічних криз та нестабільності 
фінансової системи. 

Практична значущість. Отримані результати є основою для виявлення змін 
територіально-галузевої структури, виділення проблемних регіонів і своєчасного реагування 
на зростання територіальної диференціації рівнів регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіональне прогнозування, планування, план стратегічного розвитку, 
форсайт, регіональний розвиток. 
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Luchik V., Misyuk N.  REGIONAL FORECASTING SOFTWARE AS A METHOD OF 
AREAS 

Purpose . Aim is to determine the place of regional forecasting as a tool for development in 
the areas of macroeconomic forecasting system . 

Methodology of the study . To achieve this goal in the following scientific methods used and 
methods: systematic, dialectical logic, synergy and historic. Regional forecasting is advantageously 
carried out using the methods of foresight and economic - mathematical modeling. 

Results of the study .  Expediency of regional forecasting on the theoretical and 
methodological foundations, relevant teaching positions, which can significantly improve the 
management of regional systems.  

Scientific novelty.  Expanded the list of methods of economic development of regional 
operational forecasts by isolating them from the impulse  that  allows  to correct and clarify the 
priorities of regional development in times of economic crisis and financial system instability. 

The practical significance . The findings are the basis for identifying changes territorial and 
industrial structure, the allocation problem regions and timely response to the growth of territorial 
differentiation of levels of regional development. 

Key words : regional forecasting, planning, strategic development plan, foresight, regional 
development. 

 
 

Лучик В.Е., Мисюк Н.В. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Цель. Целью статьи является определение места регионального прогнозирования как 
метода обеспечения развития территорий в системе макроэкономического прогнозирования. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе использованы 
следующие научные приемы и методы исследования: системный, диалектический, 
логический, синергетический и исторический. Региональное прогнозирование 
целесообразно проводить с помощью методов форсайта и экономико-математического 
моделирования. 

Результаты исследования. Обоснована целесообразность проведения 
регионального прогнозирования на теоретических и методологических основах, 
соответствующих методических положениях, что позволяет значительно повысить 
эффективность управления региональными системами. 

Научная новизна. Расширен перечень экономических методов разработки 
региональных оперативных прогнозов путем выделения из них импульсных, что позволяет 
корректировать и уточнять приоритеты развития регионов во времена экономических 
кризисов и нестабильности финансовой системы. 

Практическая значимость. Полученные результаты являются основой для выявления 
изменений территориально-отраслевой структуры, выделение проблемных регионов и 
своевременного реагирования на рост территориальной дифференциации уровней 
регионального развития. 

Ключевые слова: региональное прогнозирование, планирование, план 
стратегического развития, форсайт, региональное развитие. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАКРОСЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ БІЗНЕС-
ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. Зростання конкуренції в умовах посилення впливу глобальних 

чинників міжнародного середовища вимагає використання дієвих методів залучення та 
утримання клієнтів на більшості світових ринків, а також на ринках України. Так, зазначена 
проблема є актуальною для ринку бізнес-освіти України, зокрема в регіональному масштабі. 
Особливостями діяльності на якому є: неефективність методів залучання клієнтів на 
програми короткотермінової бізнес-освіти поруч із загальновизнаними високими темпами 
зростання ринку; необхідність одночасної праці на ринках В2В та В2С; інертність цільової 
аудиторії регіональних підприємств щодо підвищення рівня кваліфікації та самоосвіти. 

Попередній аналіз існуючих тенденцій розвитку ринку [1] дозволяє серед проблем, що 
перешкоджають його зростанню та задоволенню потреб реальних та потенційних 
споживачів, виділити невірність або недосконалість маркетингового інструментарію, що 
використовується. Наприклад, може бути невірно визначена цільова аудиторія – відповідно, 
невірно підібрані методи просування тощо. Або існує проблема невідповідності пропозиції 
попиту (невірно сформовано асортимент), що також впливає на результати діяльності 
центрів бізнес-освіти. 

Вище зазначене дозволяє зробити припущення, що формування дієвої маркетингової 
складової забезпечення діяльності підприємств на ринку бізнес-освіти сприятиме не лише 
покращенню їх результатів, але й розвитку ринку в цілому. Оскільки питання конкуренції на 
ринку були нами висвітлені в попередніх роботах [2; 3], актуальним вважаємо дослідити 
особливості сегментування споживачів як передумови формування успішного комплексу 
маркетингу взагалі та комплексу маркетингових комунікацій зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку О. Боровської, О. Красовської, 
Н. Кузнецової, С. Опацької [4–7] ринок послуг бізнес-освіти України перебуває на стадії 
зростання. Отже, формування та використання маркетингового інструментарію є необхідною 
умовою успішної діяльності підприємств на ньому. 

Щодо сегментування споживачів на ринку бізнес-освіти, то Н. Кузнецова  стверджує, що 
існують два типи споживачів – корпоративні та індивідуальні [6]. Корпоративні 
розподіляються за професіями (спеціальностями), рівнями управління, якщо мова йде про 
керівників. Індивідуальні – за віком, статтю, типом занять, а також за ознаками, що аналогічні 
корпоративним клієнтам. Крім того, обидва типи клієнтів класифікуються за ресурсами, які 
вони готові витратити на навчання – час, кошти, місце. На наш погляд, такий підхід є дещо 
вузьким, оскільки розглядаються лише особистісні (соціально-економічні) критерії, а 
особливості сегментації промислових підприємств майже не враховуються. 

Авторський колектив під керівництвом С. Філоновича [8] пропонує класифікувати послуги 
на основі сегментування клієнтів: за складністю проблеми, за складністю вирішуваних 
завдань, за наявністю ресурсів (часом, витратам, місцем), за спеціальністю, за типом 
(корпоративні, індивідуальні), за віком, за статтю, за рівнями управління. Як приклад автори 
розглядають індивідуальних клієнтів до 45 років, що належать до категорії керівників, 
володіють достатніми засобами для навчання, спрямовані на розв’язання складних проблем. 
Автори зазначають, що залежно від рівня управління, потенційні клієнти потребують різних 
навичок. Керівники нижнього рівня зацікавлені в підвищенні особистої ефективності, розвитку 
професійних навичок, часто не виключають зміну роботи. Керівники середньої ланки націлені 
на розвиток кар'єри, вирішення більш складних завдань, потребують знань щодо відповідних 
технологій та алгоритмів. Керівники вищої ланки зацікавлені в розв’язанні проблем 
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підприємства. Ключовими питаннями для них є системні підходи, логіка і філософія, 
розуміння бізнесу, статус, розвиток зв'язків із зовнішнім середовищем, бізнес-комунікації. 
Перераховані потреби необхідно враховувати при проектуванні освітніх програм. Якщо 
враховувати, наприклад, обмеження за коштами, з'являться додаткові ліміти в частині 
сервісу, кваліфікації викладачів тощо. Таким чином, навіть програми професійної 
перепідготовки не можна порівнювати одна з одною, оскільки вони відрізняються ціновим 
сегментом, джерелом фінансування, формою навчання тощо. 

Отже, можна погодитися з авторами та говорити про те, що для досліджуваного ринку 
доцільно використовувати методи та критерії сегментування В2С ринку. Але, на нашу думку, 
враховуючи специфіку послуг, що надаються, на більшу увагу мають заслуговувати критерії 
сегментування В2В ринку, зокрема критерії макросегментування, що розглядаються в межах 
різних моделей (Абеля, Шапіро-Бонома тощо).  

Постановка завдання. Мета дослідження – обрати та обґрунтувати метод та критерії 
макросегментування споживачів ринку бізнес-освіти Запорізької області для більш 
ефективного їх подальшого дослідження та задоволення потреб. Дослідження проведено на 
прикладі діяльності навчального центру «ТПП-Академія» як лідера ринку відповідних послуг 
Запорізької області [3].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи специфіку діяльності на 
ринку бізнес-освіти (зокрема короткотермінової як основного напряму в портфелі НЦ «ТПП-
Академія»), вважаємо, що сегментування споживачів має ґрунтуватися на особливостях 
групування послуг, що надаються (рис. 1).  

 
Рис. 1. Класифікація видів освітніх послуг короткотермінової бізнес-освіти 

Джерело: розробка авторів 
 
Обов’язковість навчання в даному випадку вважаємо ключовим показником, оскільки 

залучення слухачів на семінари за обов’язковими тематиками є налагодженою процедурою, 
вимагає менших витрат часу, зусиль тощо. В той час як необов’язкові семінари потребують 
розроблення всього комплексу маркетингу, що забезпечить суттєве підвищення реальної 
місткості ринку.  

Якщо розглядати критерії сегментування більш загального рівня, наприклад, такі як: 
розміщення або фінансовий стан, – то слід зазначити, що всі споживачі в їх межах 
виявляться однорідними: розміщені в Запорізькій області, платоспроможні. Щодо таких 
макрокритеріїв, як галузь діяльності або розмір, то необхідно ще раз підкреслити особливості 
досліджуваного ринку: послуги, що надаються, можуть користуватися попитом підприємств 
різних сфер діяльності та, відповідно, розмірів; а також споживачами можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи. 

Тому для визначення макросегментів на досліджуваному ринку пропонуємо 
використовувати модель Абеля, а в якості критеріїв обрати: 

Освітні послуги 

обов'язкові  необов'язкові  

навчання з питань 
державних закупівель, 

охорони праці та 
пожежної безпеки, 
оціночної діяльності, 
фондового ринку, 

арбітражних керуючих, 
керівників та головних 
бухгалтерів ломбардів 

тощо 

з приводу змін у 
законодавстві за окремими 
напрямів діяльності 
підприємств 

з приводу 
прогресивних 
(нових) 
методів та 
технологій 

особистісні 

тайм менеджмент, 
курси психологіч-
ної адаптації, 
ефективні про-
дажі, ефективний 
секретар-
референт, мовні 
курси тощо 

бухгалтерський та 
податковий облік, кадрові 
питання, сфера ЖКГ, 
корпоративне право тощо 

офшори та 
оншори; 
оплата праці 
за КРІ 
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а) обов’язковість курсів (як характеристика товару, потреб – так зване «Що?»): 
обов’язкові та необов’язкові); 

б) тип споживача (як характеристика споживачів – «Хто?»): корпоративні, індивідуальні; 
в) тривалість курсів (як адаптований варіант напряму «технології» – «Як?»): 

короткострокові, довгострокові (рис. 2, рис. 3).  
 

 
Рис. 2. Матриця Абеля ринку послуг 

бізнес-освіти 
Джерело: розробка авторів 

Рис. 3. Модифікована матриця 
Абеля ринку послуг бізнес-освіти 
Джерело: розробка авторів 

     
Виходячи з одержаних результатів, цікавими (потенційно цільовими) серед різних груп 

споживачів, враховуючи специфіку діяльності НЦ «ТПП-Академія», можна вважати (див. рис. 
3 – модифікований варіант матриці Абеля вважаємо більш вдалим та репрезентативним) 
такі:  

А. Індивідуальні слухачі короткотермінових необов’язкових курсів: студенти, викладачі, 
працівники різних фірм за індивідуальним замовленням. Ринок, на якому споживачами 
виступають фізичні особи, сегментується за соціально-демографічними, економічними і 
культурними критеріями. Історично це первинна ланка в загальній структурі маркетингу в 
цілому, так само як і в сфері освіти. Найважливіша особливість маркетингу тут – необхідність 
мати справу з найширшим колом різних за своїми вимогами, смаками, пріоритетами і 
проблемами споживачів. Цей макросегмент потребує більш детального дослідження для 
подальшого мікросегментування, причому найбільш вдалим може бути сегментування за 
такими ознаками: демографічною (вік споживачів, рівень доходу), поведінковою (рівень 
кваліфікації як користувачів і реакції на продукцію, роль покупця, привід для придбання 
продукту). 

Б. Корпоративні слухачі короткотермінових обов’язкових курсів: органи державного та 
регіонального, місцевого управління, підприємства державної або з часткою державної 
форми власності. Останнє обумовлено тим, що зазвичай існує перелік обов’язкових курсів, 
які окремі співробітники відповідних підприємств мають прослухати із заданою 
періодичністю; (наприклад, навчання з держзакупівлі має відбуватися раз на два роки; 
існують також обов’язкові курси з охорони праці, пожежної, енергетичної безпеки тощо, але 
нами вони не враховуються, оскільки, по-перше, права на їх проведення монополізовані 
відповідними організаціями, по-друге, вони є обов’язковими не лише для державних 
підприємств). Враховуючи відомі особливості таких організацій (пасивність у прийнятті 
рішень, нестача коштів, незацікавленість в підвищенні кваліфікації тощо), слід все ж таки 
зазначити, що в перспективі цей ринок є досить привабливим для освітніх установ, 
насамперед – масштабами і гомогенністю попиту на фахівців (переважно в сферах 
економіки, менеджменту, права та ряду інших гуманітарних профілів і спеціальностей), його 
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певною гарантованістю, а також положенням самих клієнтів у владній ієрархії. Цей сегмент 
також потребує дослідження з приводу залучення слухачів на необов’язкові семінари. 

В. Корпоративні слухачі короткотермінових необов’язкових курсів: виходячи із 
зазначеного вище, зазвичай – підприємства та організації різних форм приватної власності, 
які є більш професійними споживачами, адже здійснюють свій вибір регулярно, відповідно до 
прийнятих стратегій та планів дій. Ринок підприємств легше піддається структуризації, 
сегментується за галузевою ознакою. Тут менша кількість клієнтів (хоча вона зростає у 
зв'язку з формуванням шару малого бізнесу), а їхні замовлення більш масштабні. Останні 
теоретичні положення мають бути зважені на особливості ринку короткотермінової бізнес-
освіти, зазначені вище. Хоча можна погодитись, що і на ньому може позначатися 
географічна сконцентрованість, принаймні, відносно ряду профілів і спеціальностей 
підготовки, з боку територіально-виробничих комплексів. 

Підприємствам та організаціям, на відміну від фізичних осіб, властива відносно низька 
вираженість реагування, еластичність попиту залежно від змін ціни на послуги. Однак діє й 
інша особливість їх попиту: підприємства та організації куди енергійніше реагують на 
структурні зрушення в економіці, відповідно швидко змінюючи попит щодо профілів і 
спеціальностей підготовки. Підприємства активніше, ніж фізичні особи, взаємодіють з 
посередницькими структурами: службами зайнятості, агентствами, безпосередньо з 
освітніми установами та їх об'єднаннями, з органами управління освітою. 

При сегментації ринку освітніх послуг за демографічними ознаками особливу роль 
відіграє вік споживачів. Найбільш сприйнятливими до вищої і додаткової освіти є контингент 
у віці від 14 до 35 років. Відповідно підприємства-споживачі освітніх послуг найбільш 
прихильні до навчання кадрів у віці 20-35 років. Разом з тим важливо, що потреба у 
перепідготовці в даний час активно виникає у людей більш старшого віку.  

Висновки з проведеного дослідження. Визначено особливості макросегментування 
споживачів ринку короткотермінової бізнес-освіти. Виходячи з необхідності одночасної 
роботи на ринках В2В та В2С, обґрунтовано доцільність застосування підходів до 
сегментування ринків фізичних осіб та підприємств. Доведено, що хоча для досліджуваного 
ринку можуть використовуватися методи та критерії сегментування В2С ринку, але, 
враховуючи специфіку послуг, що надаються, на більшу увагу мають заслуговувати критерії 
сегментування В2В ринку, зокрема критерії макросегментування, що розглядаються в межах 
різних моделей. Так, для визначення макросегментів на ринку бізнес-освіти використано 
модель Абеля, а в якості критеріїв: обов’язковість курсів, тип споживача та тривалість курсів. 
Визначено основні макросегменти (індивідуальні слухачі короткотермінових необов’язкових 
курсів, корпоративні слухачі короткотермінових обов’язкових курсів, корпоративні слухачі 
короткотермінових необов’язкових курсів), їх характеристики та відповідні споживчі 
вподобання. 

Подальшого дослідження потребують критерії мікросегментування та відповідні 
сегменти ринку короткочасної бізнес-освіти як одна з умов ефективної діяльності на ньому. 
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Антонюк К.І., Антонюк Д.А. ОСОБЛИВОСТІ МАКРОСЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 

БІЗНЕС-ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Мета. Обрати та обґрунтувати метод та критерії макросегментування ринку бізнес-

освіти для більш ефективного дослідження та задоволення потреб споживачів (на прикладі 
діяльності навчального центру «ТПП-Академія» як лідера ринку відповідних послуг в 
Запорізькій області).  

Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі методи: кабінетні 
дослідження – шляхом аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації (в першу чергу, даних 
CRM-системи) – з метою визначення гіпотетичних критеріїв сегментування; порівняння і 
системного аналізу, економічної статистики – для вибору критеріїв макросегментування 
досліджуваного ринку; експертного прогнозування та теоретичного узагальнення – для 
характеристики цільових макросегментів. 

Результати. Визначено особливості сегментування споживачів ринку бізнес-освіти.  
Виходячи з необхідності одночасної роботи на ринках В2В та В2С, обґрунтовано доцільність 
застосування підходів до сегментування ринків як фізичних осіб, так і підприємств. Доведено, 
що хоча для досліджуваного ринку можуть використовуватися методи та критерії 
сегментування В2С ринку, але, враховуючи специфіку послуг, що надаються, на більшу увагу 
мають заслуговувати критерії сегментування В2В ринку, зокрема критерії макросегментування, 
що розглядаються в межах різних моделей. Визначено основні макросегменти (індивідуальні 
слухачі короткотермінових необов’язкових курсів, корпоративні слухачі короткотермінових 
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обов’язкових курсів, корпоративні слухачі короткотермінових необов’язкових курсів), їх 
характеристики та відповідні споживчі вподобання. 

Наукова новизна. Модифіковано модель сегментування Абеля, в межах якої для 
визначення макросегментів ринку бізнес-освіти в якості критеріїв обрано: обов’язковість 
курсів, тип споживача та тривалість курсів. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані для 
розроблення маркетингових заходів у практичній діяльності операторів ринку 
короткотермінової бізнес-освіти, що сприятиме підвищенню рівня задоволеності споживачів, 
а, отже, посіданню більш стійких ринкових позицій. 

Ключові слова. Сегментування, ринок бізнес-освіти, критерії макросегментування, 
методи, моделі сегментування ринку. 

 
Antoniuk K.I., Antoniuk D.A. FEATURES OF BUSINESS E DUCATION MARKET 

MACROSEGMENTATION IN ZAPORIZHIA REGION  
Purpose.  To select and justify the method and criteria of macrosegmentation of business 

education market in  Zaporozhye region to better studying  and fulfillment of consumer needs (on 
the example of the training center "CCI – Academy" as a market leader of related services).  

Findings. In research there have been used such methods as desk research (through 
analysis of external and internal information (primarily data of CRM-system)) – to determine 
hypothetical segmentation criteria; comparison, systems analysis and economic statistics – to 
choose macrosegmentation criteria for the researched market; expert prediction and theoretical 
generalization – to characterize the target macrosegments. 

Results of the study . The features of business education market segmenting have been 
determined. According to the necessity of operating on the B2B and B2C markets simultaneously 
the practicability of approaches to individuals and businesses markets segmenting has been 
grounded. Although methods and criteria of B2C market segmentation can be used on the 
researched market, the fact that more attention should be paid for B2B market segmentation 
criteria, in particular the macrosegmentation criteria according to various models and the nature of 
services has been proved. The main macrosegments, their characteristics and the relevant 
consumer preferences have been defined. 

Scientific novelty.  Abel segmentation model has been modified in the way that to determine 
business education market macrosegments such criteria as courses mandatory, customer type 
and courses duration have been selected. 

Practical value . The results can be used to develop marketing activities in practice of 
business education market operators. This will increase the level of customer satisfaction, and 
therefore will contribute to possession of a sustainable market position. 

Keywords . Segmentation, business education market, macrosegmentation criteria, 
methods, industrial market segmentation models. 

 
Антонюк Е.И., Антонюк Д.А. ОСОБЕННОСТИ МАКРОСЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Цель. Выбрать и обосновать метод и критерии макросегментирования рынка бизнес-

образования для более эффективного исследования и удовлетворения потребностей 
потребителей (на примере учебного центра «ТПП-Академия» как лидера рынка 
соответствующих услуг в Запорожской области). 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие 
методы: кабинетные исследования – путем анализа внешней и внутренней информации (в 
первую очередь, данных CRM-системы) – с целью определения гипотетических критериев 
сегментирования; сравнения и системного анализа, экономической статистики – для выбора 
критериев макросегментирования исследуемого рынка; экспертного прогнозирования и 
теоретического обобщения – для характеристики целевых макросегментов. 

Результаты исследования. Определены особенности сегментирования потребителей 
рынка бизнес-образования. Исходя из необходимости одновременной работы на рынках 
В2В и В2С, обоснована целесообразность применения подходов к сегментированию рынков 
как физических лиц, так и предприятий. Доказано, что хотя для исследуемого рынка могут 
использоваться методы и критерии сегментирования В2С рынка, но, учитывая специфику 
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услуг, большего внимания должны заслуживать критерии сегментирования В2В рынка, в 
частности критерии макросегментирования, рассматриваемые в рамках различных моделей. 
Определены основные макросегменты (индивидуальные слушатели краткосрочных 
необязательных курсов, корпоративные слушатели краткосрочных обязательных курсов, 
корпоративные слушатели краткосрочных необязательных курсов), их характеристики и 
соответствующие потребительские предпочтения. 

Научная новизна. Модифицировано модель сегментирования Абеля, в рамках 
которой для определения макросегментов рынка бизнес-образования в качестве критериев 
выбраны: обязательность курсов, тип потребителя и продолжительность курсов. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для 
разработки маркетинговых мероприятий в практической деятельности операторов рынка 
краткосрочного бизнес-образования, что будет способствовать повышению уровня 
удовлетворенности потребителей, а, следовательно, обладанию более устойчивых 
рыночных позиций. 

Ключевые слова. Сегментирование, рынок бизнес-образования, критерии 
макросегментирования, методы, модели сегментирования промышленного рынка. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
Постановка проблемы. В последние годы туризм становится важнейшим элементом 

культуры современного общества, его стремительное развитие обеспечивает все более 
существенные пополнения бюджета многих стран. Рост туристической активности (по 
данным ВТО), характеризуемой численностью прибытия туристов и величиной доходов от 
их обслуживания (в процентах), представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика активности на рынке туристических услуг 

 

Период Рост числа прибытия туристов, % Рост доходов от их 
обслуживания, % 

1990-1995 гг. 2,5 3,0 

1995-2000 гг. 4,0 5,0 

2000-2010 гг. 3,0 4,0 

Источник: по материалам [1] 
 
Во многих зарубежных странах индустрия курортов и туризма является одной из 

крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей. На ее долю приходится 
около 10 процентов валового национального продукта, инвестиций, всех рабочих мест и 
потребительских расходов. 

Крым, несмотря на свой колоссальный курортный и туристический потенциал, 
занимает весьма скромное место на мировом рынке. На долю полуострова приходится 
менее половины процента от общего объема таких услуг. Рекреационные подрайоны 

                                                
∗ Научный руководитель: Подсолонко В.А. – д.э.н., профессор 
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Керченского полуострова принимают не более 4% общекрымского рекреационного потока, в 
т.ч. на Керчь приходится менее 2%. 

Перспективы развития туристского комплекса во многом зависят от государственного 
регулирования туристской сферы на общенациональном уровне, которое должно сочетаться 
с современной стратегией продвижения региональных турпродуктов.  

Разнообразные формы собственности субъектов хозяйствования, задействованных в 
туристическом бизнесе, могут становиться причиной противоречий между частными 
собственниками объектов и органами государственной власти и местного самоуправления, 
представляющими общегосударственные приоритеты развития и интересы 
территориальной громады. Такие противоречия усложняют процесс управления и требуют 
создания эффективного мотивационного механизма повышения заинтересованности 
органов регионального управления в обеспечении эффективности функционирования 
объектов негосударственной формы собственности. 

Государственное регулирование туризма представляет целенаправленное 
воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов – участников этого 
вида бизнеса и рыночную конъюнктуру для обеспечения благоприятных условий развития 
туризма, реализации государственных приоритетов. Оно включает в себя разработку 
государственной политики в этой сфере и выбор механизмов ее реализации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Методология разработки и 
реализации государственной стратеги развития туризма нашла отражение в исследованиях 
отечественных и зарубежных ученых. Среди них можно выделить: изучение механизма 
реализации государственной программы развития туризма и методики определения 
комплексного показателя оценивания туристической привлекательности территории - 
О. В. Мельник [2], формирование механизма управления реализацией государственных 
программ относительно развития туризма и механизма взаимодействия инфраструктуры 
туризма с системой государственного социального страхования - А. А. Чечель [3], 
разработку стратегии развития курортных регионов на основе маркетинга - М. Борущак [4].  

Анализ вышеупомянутых исследований показал, что сфера регионального туризма 
требует большего изучения в плане государственно-правового регулирования. 

Постановка задания. Целью исследования являются: изучение международного 
опыта регулирования развития туризма, анализ механизма управления развития туризма в 
Украине и АР Крым. 

Изложение основного материала исследования. Многоуровневая система 
регулирования развития туризма на мировом уровне включает в себя: 

− координацию и содействие развитию туризма в глобальном масштабе, (функция 
реализуется Всемирной туристской организации при участии международных финансовых 
организаций); 

− согласованность туристской политики на межгосударственном уровне, которая 
достигается через региональные туристские организации и специальные органы 
межгосударственных объединений (например, Европейское Сообщество); 

− согласованность политики в области туризма на национальном и региональном 
уровнях, которое осуществляется через специально созданные государственные органы и 
общественные ассоциации туристских организаций.  

Государственное регулирование развития туризма – это воздействие государства на 
деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру для обеспечения 
нормальных условий функционирования рыночного механизма, реализации 
государственных социально-экономических приоритетов и выработки единой концепции 
развития туристской сферы. Это – сложный процесс, включающий в себя процедуру 
разработки государственной политики регулирования развития туризма, обоснования ее 
цели, задач, основных направлений, выбора инструментов и методов ее проведения. 

В современной международной практике выработаны три подхода к государственному 
регулированию туризма на национальном уровне. 

Первый подход решение вопросов развития туризма на местах осуществляется 
самостоятельно субъектами хозяйствования на основе принципов рыночной экономики. 
Подход эффективен в развитых странах, где преобладают частные компании разной 
величины и специализации. Основным условием для выбора такого подхода является 
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безусловная привлекательность страны для иностранных туристов во всех отношениях на 
мировом рынке. В этом случае нет необходимости в создании специальных органов 
государственного регулирования туризма. 

При выборе второго подхода предполагается создание специального государственного 
органа, наделенного значительными полномочиями и финансовыми ресурсами. Подход 
эффективен в случае, когда интересы въездного туризма требуют значительных средств 
для создания и поддержания на высоком уровне национального туристского продукта и 
туристской инфраструктуры, привлечения прямых иностранных инвестиций, поддержки 
мелкого и среднего бизнеса, обеспечения безопасности иностранных туристов. 

Третий подход предполагает передачу функций государственного регулирования 
туризма многофункциональному министерству. В министерстве создается 
специализированное подразделение, которое занимается разработкой и 
совершенствованием нормативно-правовой базы, осуществляет координацию министерств, 
ведомств и региональных властей по вопросам развития международного туризма; 
налаживает связи с другими странами и международными организациями по вопросам 
развития туризма, занимается продвижением национального туристского продукта за 
рубежом; осуществляет информационное обслуживание туристского бизнеса [5]. 

Регулирование деятельности в туризме в большинстве зарубежных стран происходит 
при участии государственного и частного секторов. 

В текущем управлении регионом, в процессе разработки и реализации стратегии его 
развития должны учитываться специфические социально-экономические параметры 
региона.  

Государственное регулирование туризма заключается в разработке и принятии 
основополагающих правил организации и развития туристского бизнеса в стране. Законом 
Украины «О туризме» определены цели, приоритетные направления и способы 
регулирования (раздел II) [6].  

Основными приоритетными направлениями государственной политики в области 
туризма являются: 

− совершенствование правовых основ регулирования отношений в области туризма; 
− обеспечение становления туризма как высокорентабельной отрасли экономики 

Украины, поощрение национальных и иностранных инвестиций в развитие индустрии 
туризма, создание новых рабочих мест; 

− развитие въездного и внутреннего туризма, сельского, экологического (зеленого) 
туризма; 

− расширение международного сотрудничества, утверждения Украины на мировом 
туристическом рынке; 

− создание благоприятных для развития туризма условий путем упрощения и 
гармонизации налогового, валютного, таможенного, пограничного и других видов 
регулирования; 

− обеспечение доступности туризма и экскурсионных посещений для детей, молодежи, 
пожилых людей, инвалидов и малообеспеченных граждан путем введения льгот по этим 
категориям лиц. 

В туризм вовлечено огромное количество людей и ресурсов, и поэтому способы 
государственного регулирования туристской деятельности отличаются большим 
разнообразием. Реализация способов госрегулирования распределяется по четырем 
основным направлениям: 

1) совершенствование методов государственного регулирования; 
2) государственная поддержка туризма; 
3) создание условий для формирования устойчивого развития туризма; 
4) повышение координирующей роли местных органов исполнительной власти в сфере 

туризма. 
Методы государственного регулирования включают: 
− общенормативные методы (введение общих правил создания, реорганизации, 

упразднения всех участников туристского бизнеса, введение общего порядка деятельности 
физических и юридических лиц); 
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− программно-установочные методы (разработка целевой программы развития, 
адресных инвестиционных программ, концепции развития туризма, стратегии 
государственной политики в сфере туризма);  

− легализующие методы (лицензирование, аккредитация, сертификация); 
− нормативно-количественные измерительные методы (цены, тарифы, нормативы на 

вместимость, допустимый вес багажа и др.), налоги, сборы, ставки, таможенные пошлины и 
др.); 

− стимулирующие методы (кредиты, льготы, отсрочки, антимонопольное 
регулирование, поддержка конкуренции и др.);  

− контрольно-учетные и запретительные методы (контрольно-учетная и статистическая 
отчетность, запреты, ограничения, предписания, санкции, приостановление, признание 
недействительными актов, сделок и т.д.) [7]. 

Государственная поддержка туризма предполагает использование традиционных 
способов развития туризма, широко применяющихся в развитых странах, где туризм 
является важнейшим источником доходов, а именно: 

1) предоставление налоговых преференций, освобождение от налогов туристских 
организаций, развивающих въездной и внутренний туризм; 

2) выделение бюджетных средств на продвижение внутреннего и въездного туризма; 
3) государственное финансирование наиболее значимых проектов в туризме; 
4) содействие кадровому обеспечению туристской деятельности;  
5) бюджетное субсидирование национальных перевозчиков, туроператоров, 

осуществляющих развитие внутреннего и въездного туризма. 
Необходимо отметить, что на сегодня не существует единого нормативного акта, 

определяющего рекреационную деятельность. Вместо этого, рекреационная деятельность 
является воплощением нормативно признанных видов деятельности: курортной и лечебно-
оздоровительной, физкультурно-оздоровительной и культурно-развлекательной [8-10]. 
Основой рекреационной деятельности выступают природные ресурсы (земля, лесные, 
водные и климатические ресурсы), использование которых также регулируется отдельными 
законодательными актами. Сложность в управлении сферой рекреации вызывает и наличие 
учреждений разных форм собственности, и их принадлежность к различным ведомствам. 
Технические системы (водо-, газо-, электроснабжения) в большей степени регулируются 
местными органами власти. 

Украинское туристское законодательство регулирует туристскую деятельность через 
нормы других отраслей права: конституционного, административного, финансового, 
гражданского, земельного и др. «Право человека на туризм» не записано в Конституции 
Украины, но основополагающие правовые категории – право на отдых (ст. 45) и свободу 
перемещения (ст. 33) обеспечены конституционными правами человека на охрану здоровья 
(ст. 49), благоприятную окружающую среду (ст. 50), участие в культурной жизни (ст. 54) и 
определенные гарантии государства (ст. 46) [6]. 

Структура туристского законодательства включает два уровня: 
1) государственные законы. 
2) иные нормативные правовые акты Совета министров Автономной Республики Крым, 

местных государственных администраций, исполнительных органов местного 
самоуправления в области туризма. 

Законодательные акты первого уровня не только определяют стратегию развития 
туризма в стране и закладывают единые подходы к организации туристской деятельности, 
но и, признавая приоритет Международного законодательства, взаимодействуют с 
правовыми системами стран ближнего и дальнего зарубежья. Нормативные правовые акты 
второго уровня раскрывают особенности применительно к конкретному населению и 
территории. 

Регулирование в области туризма в соответствии с Законом Украины «О туризме» 
«осуществляется Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, центральным 
органом исполнительной власти в области туризма, Верховной Радой Автономной 
Республики Крым и Советом министров Автономной Республики Крым, местными 
государственными администрациями, органами местного самоуправления, а также другими 
органами в пределах их компетенции». Начиная с 8 апреля 2011 года, органом 
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исполнительной власти в области туризма является Государственное агентство Украины по 
туризму и курортам [11]. В АР Крым регулирование туристской деятельности 
осуществляется Министерством курортов и туризма АРК. В соответствии со Стратегическим 
планом экономического развития до 2015 года в Совете города Керчь вопросы регуляторной 
политики в области туризма возложены на отдел по вопросам рекреационной деятельности, 
входящий в состав департамента по связям с общественностью и информационно-
рекреационной деятельности [12]. Тем не менее, в Положении об управлении экономики 
Керченского городского совета не прописаны ни должностные инструкции, ни система 
экономической и иной мотивации работников управления, ни тем более показатели, 
характеризующие эффективность выполнения должностных обязанностей работников 
управления экономики в области регуляторной политики туризма [12]. 

Выводы из проведенного исследования. Особенность предпринимательства в 
области туризма состоит и в том, что оно включено одновременно в две системы – 
государства, где активно эксплуатирует часть национального достояния, и рынка услуг, где 
оно сбывает свою продукцию. В этом таится серьезное противоречие, поскольку 
государство реализует свою функцию «сверху вниз», а предприятие, напротив, 
отталкивается от потребителя. Подчинить реализацию государственных функций интересам 
потребителя – глобальная задача программ управления предприятиями туристического 
бизнеса. Разработка системы государственного регулирования развития туризма должна 
быть упорядочена в рамках одного многоотраслевого органа, в первоочередные задачи 
которого должна входить разработка нормативных актов, упорядочивающих деятельность 
учреждений различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 
обеспечивающих реализацию туристско-рекреационных функций на территории государства 
и регионов. 

Суммируя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Определены международные подходы к государственному регулированию туризма, 

обеспечивающие согласованность политики в области туризма на национальном и 
региональном уровнях, исследована структура государственного регулирования туризма в 
Украине, установлено несовершенство существующего механизма управления туризмом на 
региональном уровне. 

2. Выявлено существующее противоречие между частными собственниками субъектов 
хозяйствования в туристско-рекреационной сфере и органами государственной власти и 
местного самоуправления, что усложняет региональное управление отраслью. Поэтому в 
процессе деятельности чрезвычайно важным представляется гармонизация интересов, что 
возможно путем совершенствования механизмов управления. 

Неудовлетворенность существующим механизмом управления на региональном 
уровне может служить причиной сокращения численности рабочих мест, 
перепрофилирования производства, изменения объектов и структуры услуг или полного 
закрытия предприятий, что отразится на экономике региона и государства в целом. В то же 
время, формирование партнерских отношений государства с частным сектором экономики 
способствует ускорению процессов экономического роста. 
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Ширай О.С. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА 

Цель. Изучение международного опыта регулирования развития туризма, анализ 
механизма управления развития туризма в Украине и АР Крым. 

Методика исследования. Методологической основой исследования стал 
диалектический метод познания действительности, системный подход к изучению 
регулирования регионального туризма, фундаментальные положения экономической теории 
и концепции государственной региональной политики Украины, метод сравнения 
использован при обосновании несовершенства существующего механизма управления 
региональным туризмом в соответствии с международными подходами в этой сфере. 
Туристско-рекреационная отрасль как региональная социально-экономическая система 
исследована во взаимосвязи с закономерностями систем с использованием системного 
подхода, включающего анализ и синтез объекта управления, в том числе и управленческого 
решения. 

Результаты. 1. Определены международные подходы к государственному 
регулированию туризма, обеспечивающие согласованность политики в области туризма на 
национальном и региональном уровнях, исследована структура государственного 
регулирования туризма в Украине, установлено несовершенство существующего механизма 
управления туризмом на региональном уровне. 

2. Выявлено существующее противоречие между частными собственниками субъектов 
хозяйствования в туристско-рекреационной сфере и органами государственной власти и 
местного самоуправления, что усложняет региональное управление отраслью. Поэтому в 
процессе деятельности чрезвычайно важным представляется гармонизация интересов, что 
возможно путем совершенствования механизмов управления. 

Научная новизна. Обоснована целесообразность совершенствования существующего 
механизма управления регионального туризма путем взаимодействия государства и 
частного бизнеса, функционирование которого позволит обеспечить координацию 
деятельности субъектов этой сферы, рациональное использование рекреационных и 
туристических ресурсов и, как следствие, повышение эффективности экономики региона и 
государства в целом. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть применены для 
совершенствования механизма управления региональным туризмом и гармонизации 
взаимоотношений государственного сектора и частного бизнеса на уровне области, района, 
города, повышения эффективности функционирования рекреационных и туристических 
хозяйств городов-курортов. 

Ключевые слова. Рекреация, туризм, государственно-правовое регулирование, 
государственная стратегия развития туризма, механизм управления туристско-
рекреационным комплексом. 

 
 
Shyray O.S. STATE LEGAL REGULATION OF REGIONAL TOUR ISM 
Purpose.  To study the international experience in regulating tourism development, analysis 

of the mechanism of development of tourism management in Ukraine and Crimea. 
Methodology of research.  The methodological basis of the research is a dialectic method of 

understanding reality, a systematic approach to the study of regulation of regional tourism, the 
fundamental assumptions of economic theory and the concept of regional policy of Ukraine, the 
method of comparison used in the justification of the imperfections of the existing mechanism for 
management of regional tourism in accordance with international approaches in this area. Tourism 
and recreation industry as a regional socio-economic system is studied in relation to the laws of 
systems using a systematic approach, including analysis and synthesis of control object, including 
the administrative decision. 

Findings:  1. Defined international approaches to government regulation of tourism, ensuring 
policy coherence in the area of tourism at national and regional levels, to study the structure of 
state regulation of tourism in Ukraine, established the imperfection of the existing mechanism of 
tourism management at the regional level. 
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2. Identified the existing contradiction between private owners of business entities in the 
tourist and recreation area and state authorities and local self-government, which complicates the 
regional management of the sector. Therefore, in the normal course of business is extremely 
important to harmonize the interests of what is possible by improving governance mechanisms. 

Originality.  The expediency of improving the existing mechanism of control by the regional 
tourism cooperation between the state and private business, the operation of which will ensure the 
coordination of the subjects in this sphere, the rational use of recreational and tourism resources 
and, consequently, improving the economy of the region and the state as a whole. 

Practical value.  The results can be applied to the improvement of management of tourism 
and regional harmonization of relations of the public sector and the private sector at the level of a 
region, district, city, improve the functioning of recreational and tourist farms resort towns. 

Key words.  Recreation, tourism, public-law regulation, the state tourism development 
strategy, management mechanism tourist and recreational complex. 

 
 
Ширай О.С. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 
Мета. Вивчення міжнародного досвіду регулювання розвитку туризму, аналіз механізму 

управління розвитку туризму в Україні та АР Крим. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження став діалектичний 

метод пізнання дійсності, системний підхід до вивчення регулювання регіонального туризму, 
фундаментальні положення економічної теорії та концепції державної регіональної політики 
України, метод порівняння використано при обґрунтуванні недосконалості існуючого 
механізму управління регіональним туризмом відповідно до міжнародних підходів у цій 
сфері. Туристично-рекреаційна галузь як регіональна соціально-економічна система 
досліджена у взаємозв'язку із закономірностями систем з використанням системного підходу, 
що включає аналіз і синтез об'єкта управління, в тому числі і управлінського рішення. 

Результати. 1. Визначено міжнародні підходи до державного регулювання туризму, що 
забезпечують узгодженість політики в галузі туризму на національному та регіональному 
рівнях, досліджено структуру державного регулювання туризму в Україні, встановлено 
недосконалість існуючого механізму управління туризмом на регіональному рівні. 

2. Виявлено існуюче протиріччя між приватними власниками суб'єктів господарювання 
в туристично-рекреаційній сфері та органами державної влади та місцевого самоврядування, 
що ускладнює регіональне управління галуззю. Тому в процесі діяльності надзвичайно 
важливим видається гармонізація інтересів, що можливо шляхом вдосконалення механізмів 
управління . 

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність вдосконалення існуючого механізму 
управління регіонального туризму шляхом взаємодії держави і приватного бізнесу, 
функціонування якого дозволить забезпечити координацію діяльності суб'єктів цієї сфери, 
раціональне використання рекреаційних і туристичних ресурсів і, як наслідок, підвищення 
ефективності економіки регіону та держави в цілому. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути застосовані для 
вдосконалення механізму управління регіональним туризмом і гармонізації взаємовідносин 
державного сектора і приватного бізнесу на рівні області, району, міста, підвищення 
ефективності функціонування рекреаційних і туристичних господарств міст-курортів. 

Ключові слова. Рекреація, туризм, державно-правове регулювання, державна 
стратегія розвитку туризму, механізм управління туристично-рекреаційним комплексом. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИДІЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ 
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)  
 

Постановка проблеми. Сьогодні в Закарпатський області, для поширення досвіду 
кластеризації сфери туризму та рекреації, необхідне: 1) виділення комплексного 
інструментарію наявності середовища, наближеного до кластерного. Це важливо, оскільки 
можливе утворення спонтанних кластерів в результаті випадкової концентрації ключових 
факторів їх виникнення (таких як науково-дослідна база, розвинений механізм трансферту 
технологій, розвинений механізм фінансування інноваційної діяльності та ін.); 
2) ідентифікація можливостей утворення кластеру, оскільки це вимагає від органів влади 
штучного синтезування середовища, сприятливого для поглиблення та розширення 
взаємозв'язків між профільними підприємствами, соціально-економічними інститутами та 
іншими установами, що необхідні для виникнення кластерів. 

Окреслене особливо актуально у зв'язку із тим, що статистична інформація державної 
служби статистики України має агрегований галузевий характер, а це не дозволяє виділити 
наявність таких утворень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існують різні підходи до 
формування інструментарію наявності середовища функціонування сфери туризму та 
рекреації, наближеного до кластерного. При цьому, окреслена проблема не отримала 
достатнього висвітлення у науковій літературі. Зокрема, майже відсутні праці, у визначеній 
площині, що мають фундаментальний характер. Натомість, більшість з них присвячено, 
виключно, опису переваг кластеризації та опису схем формування кластерів у регіонах 
України.  

Так, Хмара М. П., у своєму дослідженні «Розвиток високотехнологічних кластерів, як 
закономірність світового господарства», розглянула ряд зарубіжних теорій щодо 
кластеризації економічних процесів (І. Толенадо, Д. Солє, М. Енрайт, А. Саксеніан) [9]. При 
цьому саме специфіку ідентифікації середовища, наближеного до кластерного, не виділено. 
Цікавою є праця С. І. Гриценко «Транскордонна співпраця та розвиток кластерів у реалізації 
регіональної інноваційної політики», де досліджені окремі кластерні ініціативи у Європі, у т.ч. 
і у сфері туризму та рекреації, що стали наслідком Лісабонської стратегії [2]. Крім того, 
аналогічний напрямок розроблявся Ивлевим М. А.  [3] та рядом інших науковців. Проте, 
основний зміст більшості окреслених наукових джерел зосереджено лише на історичних 
аспектах розвитку кластерів, а не на інструментарії їх ідентифікації.   

Деякі роз’яснення щодо підходу до виявлення кластерів надані у працях Ісакіна М. А. та 
Теплих Г. В. [3], а також у працях Інституту досліджень економіки Фінляндії (ETLA) [1]. Проте, 
у більшості, вони спрямовані на дослідження організаційних форм взаємодії учасників 
виробничого кластеру.  

Постановка завдання. Метою даної статті є виділення комплексного інструментарію 
ідентифікації середовища, наближеного до кластерного, у сфері туризму та рекреації. Для 
досягнення поставленої мети передбачена реалізація наступних завдань: 1) конкретизація та 
аналіз (існуючих у науковій літературі) систем виявлення кластерів в економіці на основі 
конкурентних переваг підприємств у межах синергитичної взаємодії (у порівнянні із 
підприємствами, що функціонують ізольовано); 2) ідентифікація конкурентних переваг 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ 
 

 173 

підприємств у межах синергитичної взаємодії, як рушійних сил розвитку кластеризації; 
3) пошук найбільш ефективного інструментарію виділення потенційних кластерів та його 
апробація на прикладі даних сфери туризму та рекреації Закарпатської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі пропонуються дві 
системи для виявлення кластерів в економіці: структурно-галузева та емпірична.  

Структурно-галузевий підхід до виявлення кластерних структур запропонований 
Інститутом досліджень економіки Фінляндії (ETLA) [1]. Згідно цього підходу, наявність тісних 
взаємозв'язків (в основному інноваційних) між галузями регіону або підприємствами галузі 
(покупцями та виробниками продукції або послуг) свідчить про зв'язок підприємств даних 
галузей за ланцюгом створення додаткової вартості (частини прибутку ними створюються у 
співпраці) та відображає можливість акумулювання синергетичного ефекту при поглибленні 
та розширенні їх партнерських відносин. Саме тому, для виявлення кластерів, спеціалістами 
ETLA пропонується використовувати методи структурно-галузевого аналізу, на основі 
офіційних даних державної статистики [1]. При цьому, як зазначає послідовник цієї системи 
Івлев М. А., оперативне дослідження взаємозв'язків між галузями регіону повинно 
реалізуватися на основі принципів [3, с. 1-2]: 1) «золотого перетину» як ділення безперервної 
величини зв'язку на дві частини у такому співвідношенні, за якого найменша частка так 
відноситься до більшої, як більша до всієї величини; 2) «слабкого контрасту» як оцінки 
впливу факторів на результат; 3) принципу Паретто, що визначає залежність 80 % наслідків 
від 20 % причин.  

Крім того, алгоритм структурно-галузевого аналізу має включати [3, с. 1-2]: 
1) визначення, за статистичною сукупністю даних, відносної частки підприємств, що 
здійснюють інноваційну діяльність певного виду; 2) побудова порядкової статистичної 
диграми видів інноваційної діяльності; 3) побудова графіку «кумулятивного підсумку» та 
визначення істотних видів інноваційної діяльності (домінант). При цьому на графік 
«кумулятивного підсумку» діаграми Паретто мають бути нанесені рівні величин, що 
відповідають трьом ступеням дисбалансу факторів та результатам, що ними спричинені. Для 
кожного з таких результатів визначається (за відповідними співвідношеннями) число 
домінант або домінуючих факторів (Np видів), які зіставляється із визначеною (на основі 
«кумулятивного підсумку») фактичною кількістю N. Крім того, для кожного рівня важливості, 
перевіряється виконання умови Nр ≥ N (за позитивного результату кількох варіантів 
обирається той, за якого число домінант N→ min). 

З одного боку, даний підхід дозволяє окреслити пріоритетний напрямок кластерного 
розвитку, на якому сконцентровані ресурси кількох його учасників  – за яким можна 
планувати, поглиблювати та розширювати партнерські відносини для створення 
синергетичного ефекту. Це досить важливо, оскільки без інноваційної спрямованості кластер 
буде лише прототипом територіально-виробничого об’єднання (а тому зможе проіснувати 
лише до логічного завершення свого виробничого потенціалу). Разом з тим: 1) інноваційна 
діяльність у сфері туризму та рекреації має високий ступень галузевої специфічності, 
оскільки розрахована під певні рекреаційні ресурси території та виробничу базу, яка на 
кожному профільному об'єкті, може бути різною). Тому, побудова графіку «кумулятивного 
підсумку» ускладнена; 2) формування галузевих та внутрішньогалузевих кластерів залежить 
і від інших взаємозв'язків із соціально-економічними інститутами, такими як: інвестиційні 
фонди та банки (оскільки формування інноваційної діяльності неможливе без належної 
фінансової підтримки за рахунок кредитних ресурсів). Враховуючи, що така співпраця 
формується в залежності від очікуваних показників ефективності та ризикованості окремих 
проектів, визначення домінант за цими взаємозв'язками ускладнена. Так, використання 
структурно-галузевого підходу до виявлення кластерних структур у сфері туризму та 
рекреації недоцільне.   

Ісакін М. А. та Теплих Г. В. пропонують емпіричний підхід до виділення функціонуючих 
або потенційних кластерів, що полягає у аналізі рушійних сил розвитку кластерної співпраці 
(як абсолютних та відносних характеристик), до яких відносять [4; 5]: 1) показники наукової 
сили у межах даної території (рівень розвитку науково-дослідної бази; рівень розвитку 
університетської системи; частка підприємств, що здійснюють інновації; частка співробітників 
галузі (що займаються науково-дослідною роботою); 2) показники виробничої сили у межах 
даної території (інвестиції в основний капітал; кількість працівників зайнятих; рівень 
середньомісячної заробітної плати); 3) показники фінансової сили у межах даної території 
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(сальдовий фінансовий результат підприємств; середня рентабельність обігу підприємств; 
питома вага збиткових підприємств). Слід зазначити, що виділення саме цих рушійних сил 
розвитку кластерної співпраці у вітчизняному економічному середовищі є спірним, оскільки 
вони мають надавати його учасникам конкурентні переваги над аналогічними економічним 
суб'єктами, які діють ізольовано.  

Так, відповідно до проведеного нами опитування підприємств сфери туризму та 
рекреації, можна виділити кілька конкурентних переваг суб’єктів економічної діяльності, які 
знаходяться у межах синергитичної взаємодії (рушійних сил розвитку кластерної співпраці) у 
порівнянні з тими, що функціонують ізольовано. Це [5]:  

- дискретні (у межах конкретної території): наближеність до державного кордону; 
неоднорідність національного складу населення; співпраця туристичних підприємств із 
освітніми профільними установами;  

- недискретні основні (у межах конкретної території): кількість профільних-туристичних 
установ, які створюють туристичний продукт; вартість будівництва нових об'єктів туристичної 
індустрії; вартість покращення процесів виробництва туристичних послуг; наявність 
системної фінансової підтримки інноваційних проектів; кількість туристичних продуктів; 
кількість працівників, що наймаються науково-дослідною роботою;  

- недискретні супутні – необхідні для відсіювання туристичних територій області, що не 
мають зв’язку з іншими потенційними територіями, а отже не здатні підтримувати 
синергетичну взаємодію. Наприклад, сума річного середнього чистого прибутку на профільне 
підприємство (тис. грн.); внутрішні та зовнішні річні туристичні потоки, тис. туристів.  

Для виділення передумов формування кластерів або ознак їх фактичної наявності 
вченими використовуються інтегральні індекси, розраховані на основі абсолютних та 
відносних характеристик рушійних сил розвитку кластерної співпраці за наступним 
алгоритмом [5]: 1) розрахунок інтегральних індексів за кожною з рушійних сил розвитку 
кластеризації; 2) зниження розмірності індексів за методом головних компонент; 
3) забезпечення високої інформативності головних компонент за критерієм пояснюючої 
дисперсії (як значення, що відображає рівень розвитку кожної рушійної сили кластеризації 
туристичної території); 4) побудова первинних головних компонент (далі – РС) із 
нормалізацією їх значень за шкалою від 0 до 100 та припущенням, що більшим значенням 
компоненти відповідають кращі умови формування кластеру у межах території за 
конкретною рушійною силою. Нормування значення первинних головних компонент є 
кількісним виразом потенціалу формування кластеру галузі або певної території; 
5) ранжування туристичних територій за значенням кожної рушійної сили розвитку 
кластеризації із застосуванням рангової оцінки. 

Окреслений підхід, з одного боку, дозволить виявити галузі або регіони із кращими 
передумовами для кластеризації у межах кожної окремої рушійної сили розвитку кластерної 
співпраці. З іншого боку, використання у розрахунках пояснюючої дисперсії створює певні 
труднощі при розрахунках. Це пов’язане з тим, що пояснююча дисперсія окрім універсальної 
міри якості рушійних сил, може бути універсальною мірою щільності взаємозв'язків між 
потенційними учасниками кластеру на основі залежностей перемінної х від змін кількох 

незалежних перемінних (або факторів) . Основна ідея розрахунку головної 

компоненти полягає у розділенні перемінних ( ) на: «пояснюючу дисперсію», що 

розраховується як  ; «дисперсію помилки», як різниці між 

виміряним значенням jі та значенням цієї перемінної за прогнозами моделі   

Тому, проблема полягає у різниці розрахунку базової  у регресійних (лінійних або 

лінійно-множинних) та  кореляційних (внутрішньогрупових або міжгрупових) моделях 
розрахунку дисперсії, які і дозволяють виділити щільності взаємозв'язків між потенційними 
учасниками кластеру. Крім того, з підходу Ісакіна М. А. та Теплих Г. В., не зрозуміло як 
встановити наявність кластерного утворення, яке вже фактично існує у межах території. 
Також, слід зазначити, що синергетичний ефект може виникнути, лиже за наявності 
взаємозв'язку між науковими, виробничими та фінансовими рушійними силами розвитку 
кластерів, а тому емпіричний підхід до виділення функціонуючих або потенційних кластерів 
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повинен базуватися на загальній моделі виділення головних компонент (тож у розрахунку 
інтегральних індексів для рушійних сил розвитку кластерів немає потреби). Так, доцільним є 
використання трансформованого емпіричного підходу до виділення функціонуючих або 
потенційних кластерів (який ґрунтується на методі А. Померанцева [7; 2]). Так, у єдиній 
матриці Х із J=12 (прямокутної таблиці числових значень розмірністю І-рядків (зразків) на J- 
стовбців (рушійних сили розвитку кластерної співпраці) повинні бути визначені нові 
формальні перемінні ta (a=1,…A), що є лінійними комбінаціями вхідних перемінних хj (j=1,…J) 
або ta=pa1x1+… + paJxJ.  

Матриця Х розкладається як умовна похідна: 1) матриці Т-рахунків, як аналога 
пояснюючої дисперсії (розмірністю І А); 2) матриці Р-навантажень як аналога дисперсії 

посилки (розмірністю J A) або ( ). Додатково формується 
матриця залишків Е розмірністю (I×J), при цьому: 1) отримані формальні перемінні ta це 
головні компоненти; 2) кількість стовбців ta у матриці T, та pa у матриці P дорівнюють А (яке 
визначає число PC, за якими спостерігається взаємозв'язок між характеристиками рушійних 
сил). Величина А менша, ніж розмірність J І.  

Для побудови РСА рахунків та навантажень доцільне застосування загальноприйнятого 
алгоритму, що на кожному розрахунковому етапі розраховує одну компоненту. Початково 
здійснюється перетворення вхідної матриці Х (із зразками або територіями або галузями) у 
матрицю E0, a=0, та застосуються наступні трансформативні дії: 1) окреслення початкового 
вектору t, що знаходиться у просторі головних компонент ti=(ti1, ti2, …tiA), враховуючи, що у 

вхідному просторі він вже має координати  =( ) тоді координати  у матриці 

Е складуть ; 2) встановлення проміжних значень pt; 3) встановлення схожості даних 
та перехід до іншого вектору з тим же алгоритмом розрахунків за умови, що ta=t та pa=p 
(після вирахування залишків Ea+1 = Ea – t pt).  

Окреслене дозволяє [6; 7; 8; 2] спроектувати Т простір T'T (аналог пояснюючої 
дисперсії) та отримати проекції J мірних векторів  x1,…,xi на простір ta, враховуючи, що рядки 
t1,…,tі  матриці Т – координати зразків у новій системі, стовбці t1,…,tA матриці Т ортогональні 
та є проекціями взаємозв'язків, що забезпечили синергетичний ефект у сфері 
конкурентоздатності певної території. Специфіка розрахунків надає можливість:  

1) формування графіку рахунків (із зображенням кожного зразку-території у 
координатах (ti, tj), за яких: близькість у розташуванні двох точок буде характеризувати 
наявність певних взаємозв'язків, у т.ч. у межах кількох територій (позитивну кореляцію); 
розташування точок під прямим кутом характеризуватиме відсутність будь-яких 
взаємозв'язків (негативну кореляцію);  

2) характеристики важливості кожної компоненти моделі за системою відношень TtT = 
Λ= diag{ λ1,…,λA}.  

Це надає можливість спроектувати Р або простір P'P (як аналог дисперсії помилки), 
виходячи із вхідного простору x1,…xJ (J-мірного) у просторі головних компонент. При цьому 
рядки матриці Р будуть похідними від коефіцієнтів, що пов'язують перемінні t та x. Тому, 
рядок  розглядають, як проекцію всіх перемінних x1,…xJ  на а-осі головних компонент, 
стовбець Р як проекцію відповідної перемінної x j на нову систему координат. Компонент 
навантаження (по аналогії із підходом Ісакіна М. А. та Теплих Г. В. [4] буде розглядатися, як 
ортогональне нормування вектору (тобто PtP = I). Це дозволить формувати графік 
навантажень (для окреслення ролі перемінних), за умови, що кожна перемінна x j 

відображається точкою в координатах (pi, pj).  
Запропонований математичний інструментарій ідентифікації потенційних кластерних 

утворень туризму та рекреації в Україні, на нашу думку, надає можливість: 1) встановити 
перемінні, що є випадковими – тобто ті, між якими немає взаємозв'язків; 2) встановити 
перемінні, що створюють синергетичний ефект у сфері конкурентоздатності галузі або певної 
локальної території. 

Застосування методу для виділення функціонуючих або потенційних кластерів 
проілюструємо на прикладі Закарпатської області. При цьому аналіз буде базуватися на 
даних проведеного нами дослідження щодо наявності рушійних сил розвитку кластерного 
співробітництва підприємств туризму у 2013 р. на території населених пунктів, що 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

     

 176 

розташовані у межах природних атракцій Закарпатської області та перспективні для розвитку 
сфери туризму та рекреації. У дослідження включені виключно ті туристичні території 
(зразки), у межах яких станом на 06.06.2013 р. профільні туристичні установи виявили 
бажання прйняти участь у створенні кластеру екологічного туризму.  

Так, у якості зразків прийняті 32 туристичні території, а у якості характеристик рушійних 
сил розвитку кластерного співробітництва окреслені нами рушійні сили розвитку кластерної 
співпраці, що дозволять виявити вплив кожної конкретної характеристики на потоки 
внутрішніх або зовнішніх туристів та суму доходу. Балансу сприяє однакова кількість 
населених пунктів за наближеністю або віддаленістю від державного кордону та 
національним складом населення. Так, вхідна матриця Х для виділення функціонуючих або 
потенційних кластерів у Закарпатської області представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Вхідна матриця Х для виділення функціонуючих або потенційних кластерів у 

Закарпатській області за даними 2013 р.* 
 

Рушійні сили розвитку кластерної співпраці (перемінні) Території 
зразки  

код 

Qs Vs SStud Vservis Qf Qр Вн 
тур. 

Зов 
тур. 

Ns Profst Reg Qw 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
смт. Воловець 
(1) 

MN 160 9 -1 0,09 48 45 58 31 -1 33 -1 100 

с. Скотарське 
(2) 

MN 159 4 -1 0,09 33 33 59 39 -1 51 -1 130 

с. Голятин (3) MN 144 5 -1 0,14 37 34 48 41 -1 88 -1 127 
с. Ізкі (4) MN 99 5 -1 0,08 35 30 80 67 -1 85 -1 140 
с. Новоселице 
(5) 

MN 110 5,7 -1 0,06 36 30 96 84 -1 84 -1 129 

с. Турї Ремети  
(6) 

MN 110 3,3 -1 0,077 37 35 55 49 -1 47 -1 105 

с. Лікіцари (7) MN 105 2,5 -1 0,018 43 37 48 90 -1 67 -1 109 
с. Поляна (8) MN 100 4,4 -1 0,14 46 42 47 362 -1 60 -1 113 
м. Мукачево 
(9) 

MS 199 16 1 0,54 26 16 169 550 -1 93 1 109 

м. Ужгород 
(10) 

MS 196 10,9 1 0,78 27 16,5 100 411 -1 99 1 119 

с. Невицьке 
(11) 

MS 200 14 1 0,55 26 18 230 430 -1 101 1 120 

с. Середне 
(12) 

MS 195 9,98 1 0,48 33 19 554 454 -1 155 1 115 

м. Берігово 
(13) 

MS 221 12,9 1 0,38 42 31 412 372 -1 160 1 105 

с. Косино (14) MS 211 12,2 1 0,29 50 36 633 400 -1 163 1 96 
с. Боржава 
(15) 

MS 204 9,4 1 0,31 55 38 886 211 -1 151 1 105 

м. Хуст (16) MS 200 11,9 1 0,4 30 24 812 107 -1 121 1 118 
с. Синевир (18) FN 30 0,9 -1 0,082 23 20 312 111 1 30 -1 110 
с. Річка (17) FN 33 1,2 -1 0,08 32 28 270 63 1 37 -1 112 
с. Синевирсь-
ка Поляна (19) FN 37 3,8 -1 0,048 24 22 308 97 1 27 -1 102 
м. Іршава (21) FN 42 8,71 -1 0,8 27 23,5 260 110 1 38 -1 100 
с. Зарічча (22) FN 14 3 -1 0,55 32 32 235 91,8 1 42 -1 127 
с.  Верхній 
Бистрий (23) 

FN 
21 1,44 

-1 
0,6 41 34 255 74 1 17 -1 101 

с. Вучкове (24) FN 21 3,38 -1 0,14 40 34 265 73,1 1 32 -1 108 
с. Чертіж (25) FS 111 7,11 -1 0,032 49 34 170 218 1 70 1 135 
с. Кіреші (26) FS 71 7,12 -1 0,042 21 14 150 255 1 69 1 123 
с. Липецька 
Поляна (27) 

FS 
77 6,13 

-1 
0,012 30 18 120 215 1 83 1 119 

с. Синяк (28) FS 88 5,11 1 0,033 18 11 143 156 1 75 1 102 
с. Чинадієве 
(29) 

FS 
50 7 1 0,012 20 11,5 133 142 1 62 1 132 

с. Зарічне (30) FS 98 8,44 1 0,011 36 26 121 140 1 76 1 126 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

с. Рапідь (31) FS 90 11,15 1 0,03 41 31,5 116 101 1 75 1 120 
с. Шаян (32) FS 86 9,33 1 0,011 40 31 118 90 1 74 1 129 

mean  173 64,5 0 39,9 34,4 27,4 249,5 131,6 0,0 81,5 0,0 115 
STD  10,1 15,2 1 3,9 9,5 8,9 90,6 49,5 1,0 7,3 1,0 12,2 
Примітка. 
* дискретні: Ns - неоднорідність національного складу населення: +1 (F- неоднорідний); -1 (М - 

однорідній); Reg - наближеність території до державного кордону: -1 (N - не наближена); +1 (S - 
наближена); SStud - співпраця туристичних підприємств із освітніми профільними установами та 
інформаційними центрами: +1 (співпрацює); -1 не співпрацює; недискретні, основні: кількість 
профільних-туристичних установ, які створюють туристичний продукт (та готові взяти участь 
у створенні кластеру), од. (Qs); річна вартість будівництва нових об'єктів туристичної індустрії, 
млн. грн. (Vs); середня вартість покращення процесів виробництва туристичних послуг на 
профільне підприємство, млн. грн. (Vservis); кількість банківських установ, кредитних спілок, 
інвестиційних фондів, що надають системну фінансову підтримку інноваційним проектам у межах 
конкретної території, уст. (Qf); кількість туристичних продуктів, мар. (Qр); 9) кількість 
працівників, що наймаються науково-дослідною роботою у межах конкретної території, роб. (Qw); 
недискретні, супутні: Profst - сума річного середнього чистого прибутку на одне профільне 
підприємство (тис. грн.); внутрішні (Вн. тур) та зовнішні річні туристичні потоки (Зов. тур), тис. 
туристів.  

Джерело: розроблено автором на основі даних проведеного нами дослідження щодо наявності 
рушійних сил розвитку кластерного співробітництва підприємств туризму у 2013 р. на території 
населених пунктів, що розташовані у межах природних атракцій Закарпатської області та 
перспективні для розвитку сфери туризму та рекреації. 

 
При цьому доведемо наявність залежностей між виділеними  за допомогою 

графічних методів та побудови графіків кореляційних зв'язків перемінних хІ (для унаочнення 
результатів нами впроваджено єдині позначки на всіх графіках, що додатково досліджують 
поведінку залежностей від дискретних факторів Ns та Reg), а саме: залежність Qs від Vs; 
вплив Vs на обсяг зовнішніх туристів та внутрішніх туристів (як джерела притоку іноземної 
валюти, або доходу); залежність Qf та річного середнього чистого прибутку на одне 
профільне підприємство. За отриманими даними графічного аналізу виявлена пряма 
залежність Qs від Vs. Побудова відповідних графіків для всіх 12 перемінних недоцільна у 
зв'язку із значною кількістю можливих комбінацій. Враховуючи маркування точок, помітно, що 
у зразках з однорідним національним складом (М), що найбільш наближені до державного 
кордону, характеристики рушійних сил розвитку кластерів проявили себе найкраще 
(значення  найвищі). Аналогічна ситуація із залежністю Qf та Profit. На територіях, 
наближених до кордону, будують об'єкти туристичної індустрії більшої вартості. Досліджуючи 
іншу пару залежностей, нами також виділено, що при наближенні території «зразку» до 
державного кордону будівництво нових об'єктів туристичної індустрії приваблює більше 
зовнішніх та внутрішніх туристів. Очевидно, що ефект є тим більшим, чим однорідний 
національний склад населення (що свідчить про наявність позитивних та від'ємних 
кореляційних зв'язків перемінних  у вхідній матриці Х). Вхідні дані різнорідні 

(середньоквадратичні  значно відрізняються від нуля). Для виділення РС та побудови 
матриці Е доцільне їх автошкалювання. Трансформація матриці Хі у автошкаловану 
наведена у табл. 2. 

Таблиця 2 
Автошкалована матриця Х для виділення потенційних кластерів у Закарпатській 

області за даними 2013 р. 
 

Зразки/ 
код 

Qs Vs SStud Vservis Qf Qр Вн 
тур. 

Зов 
тур. 

Ns Profіt Reg Qw 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 MN 0,75 0,47 -0,81 -0,52 1,43 1,97 -0,83 -1,03 -0,98 -1,02 -0,98 -1,24 

2 MN 0,74 -0,80 -0,81 -0,52 -0,15 0,62 -0,82 -0,97 -0,98 -0,58 -0,98 1,22 

3 MN 0,51 -0,54 -0,81 -0,32 0,27 0,73 -0,87 -0,96 -0,98 0,33 -0,98 0,98 
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продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 MN -0,16 -0,54 -0,81 -0,56 0,06 0,29 -0,72 -0,78 -0,98 0,26 -0,98 2,04 

5 MN 0,00 -0,37 -0,81 -0,65 0,16 0,29 -0,65 -0,66 -0,98 0,23 -0,98 1,14 

6 MN 0,00 -0,97 -0,81 -0,58 0,27 0,85 -0,84 -0,90 -0,98 -0,68 -0,98 -0,83 

7 MN -0,07 -1,18 -0,81 -0,82 0,90 1,07 -0,87 -0,62 -0,98 -0,19 -0,98 -0,5 

8 MN -0,15 -0,70 -0,81 -0,32 1,21 1,63 -0,88 1,26 -0,98 -0,36 -0,98 -0,17 

9 MS 1,34 2,24 1,19 1,33 -0,89 -1,3 -0,31 2,55 -0,98 0,45 0,98 -0,5 

10 MS 1,29 0,95 1,19 2,32 -0,78 -1,2 -0,63 1,59 -0,98 0,60 0,98 0,32 

11 MS 1,35 1,73 1,19 1,37 -0,89 -1,1 -0,02 1,73 -0,98 0,65 0,98 0,40 

12 MS 1,28 0,72 1,19 1,08 -0,15 -0,9 1,50 1,89 -0,98 1,98 0,98 -0,01 

13 MS 1,67 1,45 1,19 0,67 0,79 0,40 0,83 1,33 -0,98 2,10 0,98 -0,83 

14 MS 1,52 1,28 1,19 0,30 1,64 0,96 1,87 1,52 -0,98 2,17 0,98 -1,57 

15 MS 1,41 0,57 1,19 0,38 2,16 1,18 3,05 0,22 -0,98 1,88 0,98 -0,83 

16 MS 1,35 1,20 1,19 0,75 -0,47 -0,4 2,70 -0,50 -0,98 1,14 0,98 0,24 

17 FN -1,15 -1,50 -0,81 -0,56 -0,26 0,06 0,16 -0,80 0,98 -0,92 -0,98 -0,26 

18 FN -1,20 -1,58 -0,81 -0,56 -1,20 -0,8 0,36 -0,47 0,98 -1,09 -0,98 -0,42 

19 FN -1,09 -0,85 -0,81 -0,70 -1,10 -0,6 0,34 -0,57 0,98 -1,17 -0,98 -1,08 

20 FN -1,17 0,42 -0,81 -0,74 -1,10 -0,5 0,07 -0,44 0,98 -1,34 -0,98 -1,41 

21 FN -1,02 0,39 -0,81 2,40 -0,78 -0,4 0,12 -0,48 0,98 -0,90 -0,98 -1,24 

22 FN -1,44 -1,05 -0,81 1,37 -0,26 0,51 0,00 -0,61 0,98 -0,80 -0,98 0,98 

23 FN -1,33 -1,44 -0,81 1,58 0,69 0,73 0,09 -0,73 0,98 -1,41 -0,98 -1,16 

24 FN -1,33 -0,95 -0,81 -0,32 0,58 0,73 0,14 -0,74 0,98 -1,04 -0,98 -0,59 

25 FS 0,02 -0,01 -0,81 -0,76 1,53 0,73 -0,30 0,26 0,98 -0,11 0,98 1,63 

26 FS -0,58 -0,01 -0,81 -0,72 -1,41 -1,5 -0,40 0,52 0,98 -0,14 0,98 0,65 

27 FS -0,49 -0,26 -0,81 -0,84 -0,47 -1,1 -0,54 0,24 0,98 0,21 0,98 0,32 

28 
FS -0,33 -0,52 1,19 -0,76 -1,73 -1,8 -0,43 -0,16 0,98 0,01 0,98 -1,08 

29 
FS -0,90 -0,04 1,19 -0,84 -1,52 -1,8 -0,48 -0,26 0,98 -0,31 0,98 1,39 

30 
FS -0,18 0,33 1,19 -0,85 0,16 -0,2 -0,53 -0,27 0,98 0,04 0,98 0,89 

31 
FS -0,30 1,01 1,19 -0,77 0,69 0,45 -0,56 -0,54 0,98 0,01 0,98 0,40 

32 
FS -0,36 0,55 1,19 -0,85 0,58 0,40 -0,55 -0,62 0,98 -0,01 0,98 1,14 

mean 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

STD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Джерело: розроблено на основі табл. 1. 
 
Для побудови головних компонент (PCA) нами виділені матриці Т-рахунків (за даним 

відхідної матриці Х) та матриці Р-навантажень (за даними автошкалованої матриці Х), за 
якими спроектовані відповідні Р та Т простри, що підтверджують правильність розрахунків 
(табл. 3) позитивної та від'ємної кореляції. При цьому у розрахунок взяті рушійні сили 
розвитку кластерної співпраці. Виходячи з отриманих даних, виявлені міри ортогональності 
рушійних сил за кожним з населених пунктів Закарпатської області – найбільша 
ортогональність спостерігається за першими чотирма проекціями РС, а саме:  

- кількістю профільних-туристичних установ, які створюють туристичний продукт;  
- річною вартістю будівництва нових об'єктів туристичної індустрії; середньою вартістю 

покращення процесів виробництва туристичних послуг на профільне підприємство;  
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- співпрацею туристичних підприємств із освітніми профільними установами та 
інформаційними центрами. 

Таблиця 3 
Простри матриці Х для виділення потенційних кластерів у Закарпатській області 

за даними 2013 р. 
 

T'T простір Кореляційний 
зв'язок РС PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 

PC1 156,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC2 0 75,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC3 0 0 43,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC4 0 0 0 33,15 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC5 0 0 0 0 19,04 0 0 0 0 0 0 0 

PC6 0 0 0 0 0 17,99 0 0 0 0 0 0 

PC7 0 0 0 0 0 0 11,83 0 0 0 0 0 

PC8 0 0 0 0 0 0 0 6,71 0 0 0 0 

PC9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,53 0 0 0 

PC10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0 0 

PC11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74 0 

PC12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 

Джерело: розроблено на основі табл. 2 та табл. 1. 
 
Визначмо скільки РС необхідно виділити для виділення територій Закарпаття, що 

функціонують у середовищі, схожому на кластерне, (а, отже, мають передумови для 
створення кластеру туризму та рекреації). Дослідимо як змінюється якість опису зв’язку за 
умови введення додаткових змінних PC. Так, на рис. 1 окреслені зміни власних значень в 
залежності від кількості введених змінних PC. Як бачимо, якщо кількість змінних перевищує 
4, характеристика зв’язку змінюється та є нечіткою. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графік власних значень РС для окреслення підприємств туризму та 
рекреації, що функціонують у межах середовища, схожого на кластерне 

Джерело : розроблено на основі табл. 1-3. 
 
Для розрахунку значень TRV та ERV також сформуємо матрицю залишків Е (що 

формується для кожного зразку/туристичної території Закарпаття з урахуванням кількості 
РС, що дорівнює обраному значенню (табл. 4)).  

Виходячи з даних матриці Е, розрахуємо дисперсію зразку – територій Закарпатської 
області, зв'язок яких графічно інтерпретований за даними рис. 2. З рис. 2. доведено, що для 
виділення туристичних територій Закарпатської області, що функціонують у середовищі, 
схожому на кластерне, достатньо 4-х PC (вони моделюють 91,2% даних, а залишки після 
моделювання проекції на чотирьохмірному просторі (PC) складуть всього 8,8% від 
початкового масиву даних).  

 

Зміна харак-
теристик  зв’язку  
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Таблиця 4 
Аналіз залишків зв’язку (матриця Е)* 

 
 Qs Vs SStud Vservis Qf Qр Вн  

тур. 
Зов 
тур. Ns Profst Reg Qw v i 

1 0,5 1,09 0,164 -0,47 -0,021 0,164 -0,765 -0,4 0,02 -0,84 0,276 -0,8 4,02 

2 0,63 -0,24 0,093 -0,06 -0,450 -0,072 0,509 -0,55 -0,16 -0,18 -0,11 0,17 1,35 

3 0,21 -0,12 -0,049 0,09 -0,300 -0,151 0,190 -0,61 -0,03 0,51 -0,21 0,07 0,9 

4 -0,3 -0,09 -0,11 0,19 -0,192 -0,254 0,728 -0,36 -0,26 0,511 -0,43 0,59 1,78 

5 -0,15 0,04 -0,15 -0,16 -0,180 -0,333 0,431 -0,3 -0,28 0,46 -0,37 0,16 0,97 

6 0,23 -0,22 0,25 -0,5 -0,268 -0,144 -0,316 -0,31 -0,49 -0,06 0,245 -0,7 1,55 

7 -0,01 -0,44 0,18 -0,46 -0,034 -0,243 -0,361 0,07 -0,36 0,23 0,13 -0,6 1,22 

8 -0,53 -0,27 0,07 -0,5 0,306 0,350 -0,370 1,53 0,16 -0,2 0,118 -0,23 3,38 

9 -0,07 0,67 0,05 -0,44 0,277 0,172 -0,471 0,6 0,15 -0,61 0,03 -0,4 1,9 

10 0,01 -0,37 0,39 0,72 0,401 0,099 -0,372 -0,15 0,24 -0,2 0,342 0,13 1,36 

11 0,01 0,31 0,12 0,07 0,045 0,179 0,007 0,041 0,08 -0,39 -0,01 0,1 0,32 

12 -0,14 -0,8 -0,2 -0,06 -0,04 -0,3 0,545 0,377 -0,12 0,57 -0,25 0,35 1,76 

13 0,01 0,06 -0,09 -0,17 -0,08 0,09 -0,4 0,1 0,22 0,45 -0,07 -0,35 0,62 

14 -0,12 -0,07 -0,19 -0,46 -0,021 -0,009 -0,241 0,537 0,05 0,34 -0,07 -0,36 0,86 

15 0,04 -0,49 -0,11 0,18 -0,075 -0,313 0,664 -0,26 -0,29 0,09 -0,05 0,46 1,20 

16 0,38 0,06 -0,1 0,2 -0,852 -0,191 1,397 -1,4 -0,69 -0,11 -0,22 0,8 6,11 

17 0,1 -0,48 0,03 -0,09 -0,101 -0,114 0,306 0,18 -0,05 0,17 -0,18 0,16 0,49 

18 0,23 -0,67 -0,06 -0,46 -0,294 -0,288 0,600 0,24 -0,3 0,18 -0,27 0,1 1,51 

19 0,27 0,01 -0,12 -0,73 -0,352 -0,192 0,291 0,11 -0,28 0,01 -0,27 -0,2 1,09 

20 0,06 1,13 -0,23 -0,95 -0,292 0,010 -0,054 0,06 -0,17 -0,26 -0,35 -0,5 2,81 

21 -0,22 0,79 -0,15 0,96 0,317 0,212 -0,224 -0,65 0,53 0,105 0,046 0,45 2,72 

22 -0,55 -0,23 0,08 1,38 0,168 0,510 0,473 -0,01 0,51 0,21 -0,04 1,27 4,68 

23 -0,24 -0,42 0,315 1,09 0,639 0,178 -0,328 0,029 0,38 -0,24 0,454 0,45 2,66 

24 -0,23 0,08 0,06 0,12 0,232 0,072 -0,050 0,328 0,14 -0,09 -0,06 0,15 0,3 

25 0,003 0,17 -0,96 0,6 0,742 0,147 0,005 0,872 0,82 -0,38 0,53 0,52 4,01 

26 0,05 -0,01 -1,08 -0,37 -0,069 -0,101 0,223 0,485 0,02 0,24 0,39 -0,1 1,83 

27 0,03 -0,16 -1,03 -0,24 0,218 -0,273 -0,172 0,44 0,14 0,45 0,484 -0,3 2,05 

28 0,45 -0,7 0,58 -0,69 -0,345 -0,234 -0,629 -0,31 -0,46 0,27 0,111 -1,06 3,56 

29 -0,1 -0,18 0,54 0,03 -0,075 -0,075 0,180 -0,23 -0,38 -0,11 -0,19 0,12 0,66 

30 -0,01 0,16 0,5 0,26 0,193 0,238 -0,458 -0,03 0,24 -0,27 -0,05 -0,09 0,84 

31 -0,2 0,87 0,55 0,33 0,273 0,438 -0,827 -0,21 0,33 -0,43 0,036 -0,26 2,53 

32 -0,2 0,49 0,6 0,52 0,230 0,429 -0,502 -0,18 0,30 -0,38 -0,001 0,07 1,69 

*визначає квадрат відхилення первинного вектору xi від його проекції на простір PC. Чим воно 
менше, тим краще наближується i-ий зразок території до моделі кластерної співпраці. Ця величина 
поділена на змінні та оцінює дисперсію зразку – території Закарпаття. 

Джерело: розроблено на основі табл. 1-3. 
 
Розглянемо графіки рахунків, які демонструють як розташовані необов'язкові елементи 

РС у проекційному просторі. Так, на графіку найменших рахунків (рис. 3) нами окреслені три 
окремі групи, розкладені за чотирма квадрантами: 1) зверху праворуч – неоднорідні за 
національнім складом населені пункти, не наближені до кордону (FN), та території, що не 
наближені до кордону, однак однорідні за національним складом (FS); 2) знизу праворуч – 
однорідні за національним складом не наближені до кордону (MN); 3) зліва – території, 
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однорідні за національним складом, наближені до кордону (MS). З цього очевидним є зміст 
РС1 – РС2, які диференціюють населені пункти Закарпатської області за кількістю 
профільних-туристичних установ, які створюють туристичний продукт та річною вартістю 
будівництва нових об'єктів туристичної індустрії. Ці рушійні сили розвитку кластерної 
співпраці найбільш вагомо впливають на розкид властивостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Графік повної та пояснюючої дисперсії для туристичних територій 

Закарпатської області* 
*Примітка: 

, звідки пояснююча дисперсія  та дисперсія помилки 

=0,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графік та рейтингова інтерпретація найменших рахунків матриці Х 
Джерело: розроблено на основі табл. 1-4 

 
На графіку більших рахунків PC3 – PC4 (рис. 4) відокремлені туристичні території 

Закарпатської області, що мають системну фінансову підтримку за інноваційними проектами 

 

 

***  

*  
*(найкр
ащій) 

**  

Вищий 
рей-
тинг 

PC1 PC2 

Ниж-
чий 
рей-
тинг 

PC1 PC2 

14 -4,1 -2,05 **8 0,8 -2,19 
***13 -3,9 -1,08 **3 0,9 -1,45 
*12 -3,9 0,39 **5 1 -0,97 
*9 -3,7 1,47 **1 1,1 -2,92 

**15 -3,5 -2,65 *21 1,1 0,9 
*11 -3,4 1,25 **4 1,2 -0,79 
*16 -3,08 -0,02 **2 1,4 -1,1 
*10 -3 1,31 **7 1,6 -2,01 
*31 -0,3 0,30 **6 1,7 -1,53 
30 -0,3 0,96 **20 1,9 1,097 
*32 -0,7 0,44 *22 2,1 0,214 
*28 -0,002 2,798 *19 2,323 1,032 
*29 0,291 3,096 **23 2,401 -0,683 

***25 0,392 -0,6 **24 2,469 -0,624 
*26 0,508 2,457 *18 2,554 1,269 
*27 0,559 1,527 *17 2,631 0,178 

*Наявність зв’язку; ** Слабкий зв’язок (необхідне 
налагодження взаємодії); *** Зв’язок відсутній 

* 
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та значну кількість туристичних продуктів, що виробляються та території, яким такі 
характеристики не притаманні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Графік та рейтингова інтерпретація більших рахунків PC 3– PC4* 
Джерело: розроблено на основі табл. 1-4. 
 
Так, територія, зображена колом, розмір та колір якого залежать від кількості 

туристичних продуктів (чим більше та темніше, тим їх більше). Числа це кількість банків та 
інших установ, що надають фінансову підтримку інноваційним проекту. Очевидно, що 
значення факторів Qf та Qр найменші праворуч (туристичні підприємства виділених 
територій слабо співпрацюють із установами, що надають фінансову підтримку). 

Згідно специфіки PC у кластер туризму та рекреації Закарпатської області доцільно 
включити: с. Чинадієве, с. Кереші, c. Липецька поляна, с. Синевір, с. Синевирська поляна, 
с. Торунь, м. Іршава, с. Зарічне, с. Річка, с. Ізкі, м. Мукачево, м. Ужгород, с. Синяк, 
с. Середнє, м. Хуст та заповідник «Долина нарцисів». Ураховуючи специфіку дорожніх 
розв’язок (які обов’язкові для сталого розвитку туризму), у межі кластеру має бути включене 
смт. Воловець, та м. Свалява. На території потенційного кластеру Закарпатської області, 
який умовно можна назвати «Квітка Карпат», наявні природні атракції, що дозволять 
виробляти унікальний комплекс послуг, призначений для туристичного споживання на ринку 
туристичних послуг України. Серед таких атракцій найбільш значущими є [7]: заповідник 
«Долина нарцисів» на висоті 180-200 м. над рівнем моря; Національний природний парк 
«Синевір», на території якого знаходяться горні вершини «Стримба» (1719 м. над рівнем 
моря), «Негровець» (1707 м. над рівнем моря) та Синевирське озеро «Морське око»; 
Воловецький горський хребет із горою Пікуй (650 м. над рівнем моря). Так, кластер може 
надавати послуги з екологічного туризму.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином: 
1) доцільним є використання трансформованого емпіричного інструментарію, 

сформованого за методом головних компонент до виділення функціонуючих або потенційних 
кластерів у єдиній матриці Х, на основі пошуку взаємозв’язків між функціонуванням певних 
туристичних територій та конкурентних переваг, які забезпечує синергетична взаємодія 
підприємств, що функціонують у середовищі, наближеному до кластерного розвитку, у 
порівнянні із підприємствами, що функціонують ізольовано. Запропонований математичний 
інструментарій ідентифікації потенційних кластерних утворень надає можливість встановити 

Вищий 
рей-
тинг PC3 PC4 

Ниж-
чий 
рей-
тинг PC3 PC4 

28 -0,289 0,76 5 1,267 -0,962 

29 1,437 0,53 13 -0,304 0,19 

26 0,671 -0,03 32 1,78 1,39 

9 -0,6 -1,755 31 1,251 1,473 

10 -0,292 -2,088 22 -0,62 -0,348 

11 0,015 -1,525 2 1,302 -1,3 

27 0,758 0,424 3 1,205 -1,099 

12 -0,477 -0,272 23 -2,215 0,22 

18 -1 0,258 24 -0,851 0,868 

19 -1,337 0,441 25 1,877 0,927 

20 -1,458 0,328 6 -0,166 -0,681 

21 -2,77 -0,751 14 -0,944 1,241 

16 -0,477 0,822 7 0,305 -0,446 

30 1,518 1,141 15 -0,787 2,149 

17 -0,598 0,607 8 0,152 -1,01 

4 1,87 -1,137 1 -0,222 -0,357 
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перемінні, що: є випадковими, тобто між якими немає взаємозв'язків; створюють 
синергетичний ефект у сфері конкурентоздатності певної території; 

2) апробація інструментарію наявності або можливості утворення кластеру на прикладі 
даних Закарпатської області дозволила дійти висновку щодо наявності підприємств, що 
функціонують у середовищі, наближеному до кластерного, у межах: с. Чинадієве, с. Кереші, 
c. Липецька поляна, с. Синевір, с. Синевирська поляна, с. Торунь, м. Іршава, с. Зарічне, 
с. Річка, с. Ізкі, м. Мукачеве, м. Ужгород, с. Синяк, с. Середнє, м. Хуст та заповідник «Долина 
нарцисів». Так, окреслені міста перспективні для створення кластеру Закарпатської області 
«Квітка Карпат», за умову включення у нього смт. Воловець та м. Свалява (враховуючи 
специфіку дорожніх розв’язок).  

У подальшому отримані результати можуть бути використані для створення обласного 
кластеру туризму та рекреації в Закарпатті. 
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Маслиган О.О. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИДІЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТТЯ)  
Мета. Мета дослідження полягає у виділенні комплексного інструментарію 

ідентифікації середовища наближеного до кластерного (у сфері туризму та рекреації). 
Методика дослідження. За допомогою методів аналізу та синтезу конкретизовані 

існуючі у науковій літературі системи виявлення кластерів в економіці. Окреслене здійснено 
на основі конкурентних переваг підприємств, що діють у межах синергитичної взаємодії (у 
порівнянні із підприємствами, що функціонують ізольовано).  

Метод порівняння та логічного аналізу використано для обґрунтування зразків 
туристичних територій та рушійних сил розвитку кластерної співпраці. 

Метод головних компонент використано для виділення потенційних кластерних 
утворень на прикладі даних сфери туризму та рекреації Закарпатської області. 

Результати дослідження. 1) Ідентифіковані конкурентні переваги підприємств у межах 
синергитичної взаємодії, як рушійні сили розвитку кластерної співпраці та окреслений 
найбільш ефективний інструментарій виділення потенційних кластерів;  

2) Здійснена апробація окресленого інструментарію на прикладі даних Закарпатської 
області, що дозволило дійти висновку щодо наявності підприємств, що функціонують у 
середовищі наближеному до кластерного, а саме: с. Синяк, с. Чинадієве, с. Кереші, c.  
Липецька поляна, с. Синевір, с. Синевирська поляна, с. Торунь, м. Іршава, с. Зарічне, с. 
Річка, с. Ізкі, м. Мукачеве, м. Ужгород, с. Середнє, м. Хуст, «Долину нарцисів». Так, окреслені 
міста перспективні для створення кластеру Закарпаття «Квітка Карпат», за умову включення 
у нього смт. Воловець та м. Свалява (ураховуючи специфіку дорожніх розв’язок). 

Наукова новизна. Обґрунтовано, що доцільним є використання трансформованого 
емпіричного інструментарію сформованого по методу головних компонент до виділення 
функціонуючих або потенційних кластерів, що на відміну від існуючого дозволяє окреслити 
пріоритетний напрямок кластерного розвитку, на якому сконцентровані ресурси його 
учасників. 

Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані для створення 
кластеру сфері туризму та рекреації у різних регіонах України (у межах яких знаходяться 
привабливі туристичні атракції). При цьому окреслене дозволить підвищити 
конкурентоздатність туристичного продукту, що виробляється. 

Ключові слова. Кластер туризму та рекреації, рушійні сили розвитку кластерної 
співпраці; головна компонента. 

 
Maslyhan E.A. INSTRUMENTATION OF OUTLINING TOURISM AND RECREATION 

SPHERE CLUSTERING PERSPECTIVES IN THANSCARPATHIA 
Purpose. Purpose is consists on complex instruments of identification of surrounding close 

to cluster in the sphere of tourism and recreation has been outlined in the article. 
Methodology of research.  With the help of analysis and synthesis the systems of revealing 

of clusters in economy on the basis of competitive advantages of enterprises within the limits of 
synergetic interaction (in comparison with the enterprises functioning separately) has been 
specified.  

The method of comparison and logic analysis used for the ground of standards of tourist 
territories and motive forces collaboration development cluster.  

The method of main components is used for the selection of potential cluster educations on 
tourism and recreation spheres data of Thanscarpathia region. 

Findings. 1) The competitive advantages of the enterprises within synergetic interaction as 
motive factors of cluster collaboration development have been identified; more effective tools of 
potential clusters outlining have been defined; the probation on the basis of tourism and recreation 
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spheres data of Thanscarpathia region has been carried out; 2) the approbation of the selected 
tools on the example of information of Thanscarpathia allowed to conclude regarding the 
availability of the enterprises which function in an invironment close to cluster, in villages Syniak, 
Chinadievo, Kereshi, Lipeckay poliana, Synevir, Synevirska poliana, Torun, Zarichenske, Izki, 
Seredne, towns Irshava, Mukachevo, Uzhgorod, Khust and «Valley of narcissuses». Thus, outlined 
towns and villages are the most perspective for creation of Thanscarpathia cluster including 
Volovets and Svaliava (regarding the specific transport pouts).  

Scientific novelty.  The results allowed establishing that it is appropriate to use the 
transformation of empiric tool formed on the basis of method of main component, allowing 
selecting functioning or potential clusters. 

Practical value . The obtained results can be used for creation regional of cluster of tourism 
and recreation in different regions of Ukraine (in limits of the tourist attraction). It can be promote 
the competitiveness of tourist product that produced. 

Key words . Cluster of tourism and recreation, motive factors of cluster collaboration 
development, main component. 

 
Маслиган Е.А. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКАРПАТЬЯ) 
Цель. Цель исследования состоит в выделении комплексного инструментария 

идентификации среды приближенной к кластерной (в сфере туризма и рекреации). 
Методика исследования. С помощью методов анализа и синтеза конкретизированы 

существующие в научной литературе системы выявления кластеров в экономике на основе 
конкурентных преимуществ предприятий в пределах синергетического взаимодействия (в 
сравнении с теми, которые функционируют изолировано). 

Метод сравнения и логического анализа использован для обоснования образцов 
туристических территорий и движущих сил развития кластерного сотрудничества.  

Метод главных компонент использован для выделения потенциальных кластерных 
образований на примере данных сферы туризма и рекреации Закарпатской области. 

Результаты исследования. 1) Идентифицированы конкурентные преимущества 
предприятий в пределах синергетического взаимодействия, как движущие силы развития 
кластерного сотрудничества и определен наиболее эффективный инструментарий 
идентификации потенциальных кластеров; 2) осуществлена апробация выделенного 
инструментария на примере данных Закарпатской области, которая позволила прийти к 
выводу относительно наличия предприятий, которые функционируют в среде, приближенной 
к кластерной, а именно: с. Синяк, с. Чинадиево, с. Кереши, c. Липецкая поляна, с. Синевир, 
с. Синевирская поляна, с. Торунь, г. Иршава, с. Зареченское, с. Река, с. Изки, г. Мукачево, г. 
Ужгород, с. Среднее, г. Хуст и «Долина нарциссов». При этом, очерченные города наиболее 
перспективны для создания кластера Закарпатья «Цветок Карпат» при условии включения в 
него пгт. Воловець и г. Свалява (учитывая специфику дорожных развязок).  

Научная новизна. Автором обосновано, что целесообразно использование 
трансформативного эмпирического инструментария, сформированного на основе метода 
главных компонент, позволяющего выделить функционирующие или потенциальные 
кластеры. Данный инструментарий в отличие от существующего позволяет обозначить 
приоритетное направление кластерного развития, на котором сконцентрированы ресурсы 
нескольких  участников. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для 
создания кластера в сфере туризма и рекреации, причем в разных регионах Украины (в 
пределах которых находятся привлекательные туристические аттракции). Это позволит 
повысить конкурентоспособность туристического продукта, который производится. 

Ключевые слова. Кластер туризма и рекреации, движущие силы развития 
кластерного сотрудничества; главная компонента. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ КОРМОВИРОБНИЦТВА 
 
Постановка проблеми. Першочерговим завданням будь-якої держави є гарантування 

продовольчої безпеки. У цьому контексті особливої актуальності набуває розвиток 
кормовиробництва як базисної галузі щодо стабілізації функціонування тваринництва. 
Відповідно до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 
2015 року, планується значно збільшити виробництво продукції тваринництва, що 
вимагатиме від галузі кормовиробництва збільшення показників виробництва майже у два 
рази [5, с. 3–58]. Зміна пріоритетів та напрямів використання ресурсів надасть можливість 
досягнути вирішення зазначеного завдання. При цьому, оптимізація використання 
ресурсного потенціалу галузі кормовиробництва має відбуватися на засадах залучення 
інноваційних здобутків та із урахуванням вимог концепції сталого розвитку. Зазначені 
аспекти обумовили вибір теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем формування й 
управління ресурсного потенціалу присвячені праці В. Андрійчука, П. Гайдуцького, 
А. Гальчинського, М. Дем’яненка, М. Маліка, П. Саблука, В. Шебаніна, В. Юрчишина та ін. 
Питання ресурсного забезпечення галузі кормовиробництва висвітлені у роботах 
В. Бердникова, Д. Глущенка, П. Канінського, В. Рижкова та ін. Однак, проблематика 
визначення напрямів використання ресурсів під час виробництва кормів висвітлена не у 
повній мірі та потребує подальшого опрацювання. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення сучасного стану та 
подальшого формування ресурсного потенціалу галузі кормовиробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Перспективність розвитку будь-якого 
агровиробничого сектору визначається його ресурсним потенціалом, під яким, за 
визначенням О. Ульянченка, слід розуміти сукупність ресурсів певної кількості і якості, які 
необхідні для розширеного відтворення еколого-соціально-економічної системи, і які через 
свою абсолютну або відносну обмеженість задають межі поточного і майбутнього розвитку 
[9]. Ресурсний потенціал є складовою економічного потенціалу та, водночас, поєднує і у собі 
ряд елементів. Як зазначав Г. Підлісецький, до ресурсного потенціалу належить сукупність 
взаємозв'язаних ресурсів, зокрема, земельних, матеріально-технічних, трудових, 
фінансових [4]. 

Місце і роль кормів в економіці АПК повинні розглядатися з позицій їх багатовимірності 
та багатоаспектності, оскільки в структурі матеріальних витрат на виробництво 
тваринницької продукції найбільшу питому вагу займають витрати на корми. Проведені 
дослідження підтверджують, що економічна сутність ролі кормів у виробництві продукції 
тваринництва полягає в тому, що в сучасний період в усіх витратах галузі корми становлять 
52-55%. Частка вартості кормів у собівартості молока досягає 45-64%, м’ясного скотарства – 
48-65%, свинини – 45-63%, яєць – 50-65%. Це свідчить про те, що корми є економічною 
основою розвитку цих галузей, головною зв’язуючою ланкою між різноманітним рослинним 
та тваринним світом [2].  

Кормовиробництво є однією із найбільш ресурсоємних галузей аграрної сфери. Воно 
включає польове кормовиробництво, лукопасовищне господарство, промислове 
виробництво комбікормів та білково-вітамінних добавок, відходи борошномельної, круп’яної, 
цукрової, спиртової промисловості [7]. Водночас, виробництво кормів є основою для 
функціонування та розвитку інших аграрних секторів, зокрема тваринництва (рис. 1.). Так, 
витрати на корми становили 73,7 % у загальній структурі витрат на виробництво продукції 
тваринництва у 2011 р. [8]. 
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Рис. 1. Динаміка вирощування кормових культур та виробництва продукції 

тваринництва 
Джерело: побудовано на основі [8] 
 
Відповідно до даних, зображених на рис. 1, можна стверджувати, що рівень 

виробництва як продукції тваринництва, так і кормів, порівнюючи з 1990 р., досі не 
поновлено. Проте, наразі спостерігається тенденція до нарощування їх обсягів. У цілому 
сучасний рівень ресурсного потенціалу кормовиробництва є недостатнім для виробництва 
необхідних обсягів кормів – рівень забезпеченості основними виробничими засобами 
сільськогосподарських підприємств становить тільки 60 % від нормативної потреби, а їх знос 
– 50 % і більше [1]. 

Ми погоджуємося з думкою Рибаченко О., яка зазначає, що проблема розвитку 
кормовиробництва на сучасному етапі полягає не стільки в необхідності нарощування 
виробництва кормових ресурсів, скільки у пошуку шляхів їх раціонального використання. 
Подальший розвиток кормовиробництва повинен базуватися на поглибленні міжгалузевої 
інтеграції шляхом усунення ознаки даності суб’єктів господарювання сільського господарства 
і переробної промисловості. Зростає важливість ставлення держави до проблеми 
формування комплексної програми розвитку галузі тваринництва з урахуванням результатів 
оцінки внутрішньої потреби у кормах і ресурсного потенціалу кормовиробництва [6]. 

Специфіка виробництва кормів полягає у тому, що одним із першорядних засобів 
виробництва у ньому є земля (табл. 1).  

Таблиця 1 
Посівні площі під вирощуванням кормових культур в Україні, тис. га 

 

Рік 
Кормові 
корене-
плоди 

Кукурудза 
на силос, 
сінаж, 

зеленнй 
корм 

Силосні 
культури 
(без куку-
рудзи) 

Одно-
річні 

трави на 
сіно  

Однорічні 
трави на 
зелений 
корм  

Багато-
річні трави 
на сіно 

Багато-
річні трави 
на зелений 

корм 

Сіножаті 
на сіно 

Сіножаті 
на 

силос, 
сінаж, 

зелений 
корм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1990 683,4 4730,2 92,2 309,2 2250,1 1425,0 2071,1 1944,9 457,9 

1995 496,0 3493,4 115,5 263,6 2366,1 1441,7 2049,7 1844,8 301,6 

2000 280,7 1843,4 40,9 289,0 1061,7 1249,4 1032,6 1776,4 148,3 

2005 293,5 765,8 15,7 342,1 407,4 1001,3 397,7 1590,8 54,0 

2006 277,4 666,4 12,2 320,2 300,1 942,7 351,8 1413,0 46,5 

2007 275,8 616,8 11,2 287,6 245,6 915,4 321,6 1407,5 36,2 

2008 259,5 512,9 13,8 290,5 221,0 930,9 269,8 1236,5 36,7 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009 248,6 482,9 14,2 282,7 235,4 902,1 250,1 1203,0 28,8 

2010 245,5 469,4 17,2 297,8 221,0 903,3 224,7 1145,3 22,1 

2011 237,5 443,5 19,0 274,4 200,2 906,8 210,3 1042,8 18,0 

2012 231,7 493,5 16,6 290,6 165,1 902,0 212,9 1092,1 10,1 
Джерело: побудовано на основі [8] 
 
Площі земельних ресурсів, що залучені під кормовиробництво, за період із 1990 р. по 

2012 р. суттєво скоротились у розрізі всіх кормових культур. Крім того, цікавим є то факт, що 
у 1990 р. у структурі посівних площ основних сільськогосподарських культур кормові 
культури становили 37 %. Натомість питома вага зазначеного показника станом на 2011 р. 
сягає 9 % [8], що також свідчить про суттєве скорочення виробничих потужностей галузі 
кормовиробництва за вказаний період. Така ситуація зумовлює необхідність інтенсифікації 
досліджуваної галузі, використання нових, високопродуктивних культур.  

В Україні необхідно нарощувати промислове тваринництво, що дозволить мати 
високоефективне виробництво і підвищити конкурентоспроможність суб’єктів 
господарювання. Сучасний успішний бізнес у промисловому тваринництві заснований на 
використанні інноваційних ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують: 1) низьку 
собівартість одиниці продукції; 2) короткий період вирощування та відгодівлі; 3) мінімальну 
потребу кормів при одночасному збільшенні їх поживної цінності; 4) високу якість кінцевого 
продукту. В цьому контексті ми повністю погоджуємося з думкою С. М. Коломійця та 
В. В Крилова, що хоча стан кормовиробництва в Україні незадовільний, все ж купувати 
зарубіжну кормопродукцію для тваринництва невигідно. Зважаючи на те, що держава має 
міцну сировинну базу: родючі ґрунти, значний енергетичний потенціал і т.п., вона просто 
приречена на становлення власного кормовиробництва на рівень світових стандартів [3]. 
Крім того, для забезпечення подальшого розвитку вітчизняного кормовиробництва та 
зростання його ресурсного потенціалу необхідним є провадження заходів щодо його 
технічного переоснащення, реконструкції та вдосконалення, зміцнення його інноваційно-
інвестиційного забезпечення. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи результати дослідження 
можна дійти висновку: 

1. Значення кормів та кормовиробництва для аграрної економіки країни є винятковим, 
адже від ефективності виробництва, безпечності та якості продукції галузі залежить поточний 
стан та відродження тваринництва. 

2. Розвиток галузі кормовиробництва зумовлюється наразі її ресурсозабезпеченістю. 
Ключовими її характеристиками є високий ступінь зносу основних виробничих фондів, 
недостатність забезпечення фінансовими ресурсами, здебільшого екстенсивний тип 
розвитку. 

3. Для підвищення ефективності галузі кормовиробництва необхідно вирішити ряд 
нагальних проблем, а саме провести технічне переоснащення виробничих процесів, 
забезпечити залучення досліджуваної сфери до інноваційного поступу, створити сприятливі 
інвестиційні умови. 
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Петриченко І.В. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ КОРМОВИРОБНИЦТВА 
Мета. Метою дослідження є визначення сучасного стану та подальшого формування 

ресурсного потенціалу галузі кормовиробництва. 
Методика дослідження. Для досягнення встановленої мети використано діалектичний 

метод пізнання та системний підхід до вивчення досліджуваних явищ та процесів. Крім того, 
застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема індукції та дедукції, 
абстракції, синтезу і узагальнення, табличний та графічний, порівняльного аналізу. За 
рахунок використання зазначеного інструментарію у статті діагностовано стан ресурсного 
забезпечення галузі кормовиробництва та перспективні напрями його нарощування і 
використання. 
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Результати. Встановлено, що галузь кормовиробництва має визначальне значення 
для вітчизняної аграрної економіки оскільки її стан та ефективність є одним із ключових 
факторів, що обумовлюють відродження та розвиток тваринництва. Визначено, що 
становлення ринку кормів відбувається у залежності від його ресурсозабезпеченості. З 
метою каталізації розвитку галузі кормовиробництва необхідно вирішити ряд нагальних 
проблем, а саме провести технічне переоснащення виробничих процесів, забезпечити 
залучання досліджуваної сфери до інноваційного поступу, створити сприятливі інвестиційні 
умови та ін. 

Наукова новизна. Доведено, що підвищення ефективності товаровиробників на ринку 
кормів можливо досягнути за рахунок оптимізації використання наявного ресурсного 
потенціалу. Обґрунтовано, що подальший розвиток галузі кормовиробництва має 
відбуватись із залученням інноваційних ресурсозберігаючих технологій.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на нівелювання 
деструктивних факторів, стимулювання підвищення ефективності використання та зростання 
ресурсного потенціального кормо виробництва. 

Ключові слова: галузь кормовиробництва, ринок, земельні ресурси, фінансові 
ресурси, потенціал. 

 
 

Petrychenko I.V. RESOURCE POTENTIAL OF THE FEED IND USTRY 
Purpose . The aim of the research was determination of the current state and future resource 

potential of forming the feed industry. 
Methodology of research . To achieve this goal used dialectical method of cognition and 

systematic approach to the study of phenomena and processes studied. In addition, applied 
scientific and special methods, in particular induction and deduction, abstraction, generalization 
and synthesis, tabular and graphical, comparative analysis. Through the use of these instruments 
in the article diagnosed condition the feed and resource provision and future directions of its 
capacity and use. 

Findings . Found that fodder industry is crucial to the national agrarian economy because of 
its status and performance is one of the key factors contributing to the revival and development of 
animal husbandry. Determined that the formation of the market of feed occurs depending on its 
resursozabezpechenosti. In order to catalyze the development of the feed and food necessary to 
solve some pressing problems, namely spend retooling manufacturing processes, to ensure the 
involvement of the scope of the study to the innovative development, create favorable investment 
conditions, etc. 

Originality . It is proved that increasing the efficiency of feed producers in the market can be 
achieved by optimizing the use of available resource potential. It was proved that the further 
development of the feed industry must be done with the assistance of innovative energy-saving 
technologies. 

Practical value . Results obtained in research aimed at leveling destructive factors, stimulate 
efficiency and increase the resource potential fodder. 

Key words : the sphere of fodder production, market, land resources, financial resources, 
potential. 

 
 
Петриченко И.В. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
Цель. Целью исследования является определение современного состояния и 

дальнейшего формирования ресурсного потенциала отрасли кормопроизводства. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы 

диалектический метод познания и системный подход к изучению исследуемых явлений и 
процессов. Кроме того, применялись общенаучные и специальные методы, в частности 
индукции и дедукции, абстракции, синтеза и обобщения, табличный и графический, 
сравнительного анализа. За счет использования указанного инструментария в статье 
диагностирован состояние ресурсного обеспечения отрасли кормопроизводства и 
перспективные направления его наращивания и использования. 
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Результаты. Установлено, что отрасль кормопроизводства имеет определяющее 
значение для отечественной аграрной экономики поскольку ее состояние и эффективность 
является одним из ключевых факторов, обусловливающих возрождение и развитие 
животноводства. Определено, что становление рынка кормов происходит в зависимости от 
его ресурсозабезпечености. С целью катализации развития отрасли кормопроизводства 
необходимо решить ряд насущных проблем, а именно провести техническое переоснащение 
производственных процессов, обеспечить вовлечения исследуемой сферы к 
инновационному развития , создать благоприятные инвестиционные условия и др. 

Научная новизна. Доказано, что повышение эффективности товаропроизводителей 
на рынке кормов можно достичь за счет оптимизации использования имеющегося 
ресурсного потенциала. Обосновано, что дальнейшее развитие отрасли кормопроизводства 
должно происходить с привлечением инновационных ресурсосберегающих технологий. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на 
нивелирование деструктивных факторов, стимулирование повышения эффективности 
использования и рост ресурсного потенциального кормопроизводства. 

Ключевые слова: отрасль кормопроизводства, рынок, земельные ресурсы, 
финансовые ресурсы, потенциал. 

 
 
 
 
УДК 502.33: 631.15 

Кипоренко В.В., 
аспірант∗, 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Активізація негативних процесів, таких як ерозія, дефляція, 

дегуміфікація ґрунтів, забруднення територій стала наслідком багаторічних намагань 
землекористувачів одержати максимальну вигоду при мінімальних затратах. Як показав 
ретроспективний аналіз, за роки реформ у сільському господарстві країни відбулися значні 
зміни у землекористуванні підприємств, що призвело до зниження родючості ґрунтів та їх 
середовищеформуючої функції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку 
органічного землеробства присвячені праці багатьох вітчизняних науковців: Артиша В. І., 
Бородачевої Н. В., Варченко О. М., Вовк В. І, Чайки Т. О., Дудар Т. О., Зайчук Т. О., 
Кобець М. І., Суса Т. Й., Рудницької О. В., Кривова В. М., Ткачук І. Г, Шикули М. К. та ін. 
Незважаючи на значну кількість публікацій, нині відсутні наукові розробки, які відображають 
стратегічні напрями розвитку органічного землеробства в нашій державі. 

Постановка завдання.  Метою дослідження є формування стратегічних напрямів 
розвитку органічного землеробства в Україні заснованих на використанні екологобезпечних 
методів агровиробництва. 

В даний час необхідними є заходи щодо підвищення родючості ґрунту та реалізації 
раціонального використання сільськогосподарських угідь. Все це можливо здійснити, 
використовуючи адаптивний підхід до організації сільськогосподарського виробництва, 
освоюючи методи органічного землеробства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи досвід зарубіжних країн, 
деякі господарства України вже почали займатись органічним землеробством. В основу 
виробництва цих господарств покладені системи, які заміняють хімічні добрива шляхом 
використання вапна, природних фосфорних і калійних добрив, а також органічні (гній, 
компости) і зелені добрива. Система обробітку ґрунту за такої системи господарювання є 

                                                
∗ Науковий керівник: Ковалів О.І. – к.е.н 
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енергозберігаючою, тобто базується на поєднанні оранки і поверхневого обробітку з 
урахуванням вимог культури та місцевих умов з використанням комбінованих агрегатів [1]. 

Однак на шляху створення таких підприємств було багато перешкод, перш за все, 
розрізненість проведених досліджень і прийнятих рішень. 

Основні проблеми, що стримують розвиток органічного сільського господарства в 
Україні: 

– відсутність знань та практичної підготовки з організації органічного землеробства. 
Необхідні спеціалізовані центри розвитку; 

– відсутність «органічного» ринку. На заході органічне сільське господарство існує і є 
економічно виправданим тільки в рамках спеціалізованого ринку. 

Офіційні статистичні огляди IFOAM стверджують, що в 2002 р. в Україні було 
зареєстровано 31 підприємство, що отримало статус «органічного», а у 2012 р. цей показник 
збільшився майже в 5,5 рази і нараховувалось вже 164 сертифікованих органічних 
підприємства, загальна площа сертифікованих органічних земель склала 278800 га. (рис. 1). 

Як показує практика ведення органічного землеробства, основоположним моментом 
органічного ринку є споживач. На Заході ринок органічної продукції головним чином 
орієнтований на людей, які можуть собі дозволити платити більш високу ціну. 

У нашій країні вже з'явився такий прошарок населення, однак, було б помилкою 
орієнтуватися тільки на більш заможні верстви населення. У питанні становлення 
органічного землеробства в Україні цілком очевидна необхідність проведення серйозних 
наукових досліджень з розробки екологічних технологій виробництва і переробки продукції. 
Особливе значення набуває проведення наукових досліджень з розробки стратегії переходу 
на новий спосіб господарювання. 

 

 
Рис. 1. Динаміка загальної площі органічних с.-г. угідь, та кількість органічних 

господарств в Україні 
Джерело : сформовано автором за даними [2] 
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Необхідною умовою ефективності цих досліджень має буди комплексний підхід, тобто, 
в одному експерименті необхідно досліджувати всі питання, починаючи від родючості ґрунту і 
закінчуючи якістю та економічною ефективністю виробництва продукції. 

Не можна говорити про ефективність органічного землеробства, не враховуючи 
фактори, що визначають якість сільськогосподарських угідь і раціональне їх використання, 
що в кінцевому підсумку позначається на конкурентоспроможності продукції. 

В умовах ринкового механізму господарювання розробка напрямів розвитку органічного 
землеробства при переході його до сталого розвитку багато в чому визначається 
організаційно-економічним і соціальним потенціалом самого сільського господарства [3]. 

В якості ключових стратегічних напрямків пропонується нова організація виробничих 
відносин в землеробстві, заснованих на раціональному залученні природних ресурсів – з 
одного боку, і формування системи управління цими відносинами – з іншого. 

У наведеній схемі відображені основні стратегічні напрями розвитку органічного 
землеробства, цілеспрямована реалізація яких, в кінцевому рахунку, забезпечить сталий 
розвиток сільського господарства (рис. 2). 

 

 

Впровадження адаптивно-
ландшафтних систем 
землеробства в с/г 

адаптивно-
ландшафтні 

 
інтегровані 

 

Стратегічні напрями розвитку органічного землеробства 

 
 
 
О 
Р 
Г 
А 
Н 
І 
З 
А 
Ц 
І 
Й 
Н 
И 
Й 
 
А 
С 
П 
Е 
К 
Т 
 

 
 
 
 
У 
П 
Р 
А 
В 
Л 
І 
Н 
С 
Ь 
К 
И 
Й 
  
А 
С 
П 
Е 
К 
Т 
 

Формування ринку органічної продукції 
 

Створення асоціацій виробників органічної продукції 

Організація спеціалізованих 
внутрішньогосподарських 
підрозділів у великих 

підприємствах 

 
Державне регулювання 

 
рослинництво 

економічне 
стимулювання 

стандартизація та 
сертифікація 

законодавче 
забезпечення 

Організація спеціалізованих 
підприємств з виробництва 

органічної продукції 
(малі форми господарювання) 

 
органо-біологічні 

Створення інноваційних 
формувань 

екотехно-
парк 

центри 
розвитку 

 
Кадрове забезпечення 

спеціалізовані 
навчальні 
програми у 

ВНЗ 

перепідготов

ка кадрів 

Рис. 2. Основні стратегічні напрями розвитку органічного землеробства 
Джерело: розроблено автором 
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Запропоновані напрями, спрямовані на підвищення ефективності функціонування 
підприємств шляхом спеціалізації їх на виробництві органічної продукції з метою 
формування ринку вітчизняної високоякісної продукції, а також на створення умов для 
раціонального використання земельних ресурсів при адаптивному підході до організації 
рослинництва за рахунок впровадження адаптивно-ландшафтних систем землеробства [4]. 

У комплексі організаційних заходів, спрямованих на розвиток органічного 
землеробства, пропонується перехід великотоварних сільськогосподарських підприємств до 
адаптивних систем землеробства, а також створення підприємств малих форм 
господарювання або внутрішньогосподарських підрозділів у великих підприємствах, що 
займаються органічним землеробством. Згодом можлива кооперація і організація 
регіональних Асоціацій виробників органічної продукції. 

Важливим моментом переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України є 
багатоукладність господарювання на землях: сільськогосподарських підприємств, 
господарств населення, кооперативних об'єднань, селянських (фермерських господарств). 
Тому необхідно розробляти і впроваджувати такі системи землеробства, щоб їх 
застосування могло б забезпечувати умови для раціонального використання кожної ділянки з 
урахуванням її якості, матеріально-енергетичних потоків, наявності трудових і фінансових 
ресурсів, що дозволить створити умови для розширеного відтворення родючості ґрунтів. 
Масове виконання таких завдань можливе при впровадженні адаптивно-ландшафтних 
систем землеробства на основі їх біологізації в рамках Концепції сталого розвитку сільського 
господарства. Дана концепція передбачає новий етап розвитку землеробства, який 
базується на принципово інших теоретичних положеннях, що відображають закономірності 
функціонування агроландшафтів, як єдності природних і соціально-економічних 
компонентів [5]. 

Крім того, можливе створення спеціалізованих підприємств з виробництва продукції з 
повним виключенням засобів хімізації в суворій відповідності зі стандартами органічного 
агровиробництва. Організація таких господарств сприятиме формуванню ринку органічних 
продуктів, підвищуючи конкурентоспроможність на вітчизняному аграрному ринку і на 
міжнародному ринку органічних продуктів. 

Враховуючи, що частка фермерських (селянських) господарств у структурі 
забезпечення продукцією сільського господарства становить невеликий відсоток, розвиток 
органічного землеробства можливий також за рахунок організації спеціалізованих 
«органічних» підрозділів у великих сільськогосподарських підприємствах при їх поступовому 
переході повністю на новий спосіб господарювання [6]. 

Створення регіональних Асоціацій виробників органічної продукції розширить 
можливості розвитку органічного ринку в Україні. 

Для масового розвитку органічного землеробства в Україні необхідна відповідна 
система управління даним способом виробництва, що ґрунтується на підтримці з боку 
держави через створення нормативно-правової бази, що дозволяє узаконити маркування 
продукції українських товаровиробників знаками «еко», «біо» і підготовку фахівців в галузі 
органічного сільського господарства. 

При розробці стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства 
основоположними стали наступні положення. 

В умовах переходу до ринкових відносин критерієм вибору раціональної системи 
землеробства є прибуток, який гарантує підприємствам досягнення максимально можливого 
рівня рентабельності виробництва. 

Враховуючи світовий досвід, можна з впевненістю припустити, що без організації ринку 
органічної сільськогосподарської продукції навряд чи в даний час можна розраховувати на 
широке розповсюдження органічного землеробства в Україні [7]. Необхідно організовувати 
теоретичні та практичні курси для підготовки спеціалістів сільського господарства, 
викладачів сільськогосподарських ВНЗ і інших навчальних закладів. Навчальний курс з основ 
організації органічного землеробства поряд з дисципліною «Економіка 
природокористування» повинен бути включений у програми сільськогосподарських ВНЗ, 
коледжів та профтехучилищ. Наукові дослідження з організації органічного землеробства в 
умовах України повинні спиратися на досягнення вітчизняних вчених-аграріїв, при цьому 
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необхідний комплексний підхід до постановки експериментів в умовах конкретних 
господарств із залученням державних структур. 

Одним з основних споживачів органічної продукції в Україні має стати індустрія 
виробництва дитячого і дієтичного харчування, яка в даний час відчуває серйозні проблеми з 
сировиною. Не можна також не брати до уваги експортні можливості Українського 
органічного агровиробництва, в першу чергу, в Європейські країни. 

Слід також відзначити, що в Україні інтенсифікація ніколи не набувала таких масштабів, 
як за кордоном. Практично скрізь збереглися сівозміни з багаторічними травами, різного роду 
пожнивними і проміжними культурами. Тому для наших сільськогосподарських підприємств у 
цьому плані перехід до органічного землеробства буде не настільки болючим [8]. 

Стратегічними напрямками розвитку органічного землеробства можна вважати: 
– перехід великих сільськогосподарських підприємств до органічного землеробства за 

рахунок впровадження адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі їх 
біологізації; 

– організація спеціалізованих підприємств малих форм господарювання або 
внутрішньогосподарських підрозділів у великотоварних підприємствах з виробництва та 
переробки органічної продукції; 

– формування системи управління і державної підтримки виробників органічної 
продукції, розробки програм підготовки фахівців органічного землеробства та розвиток 
органічного підприємництва з метою формування ринку вітчизняної органічної продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва та проведені економічні реформи поряд з деякими 
позитивними результатами призвели і до виникнення негативних наслідків, які проявилися у 
погіршенні стану земельних угідь, як наслідок, зниження їх родючості та ефективності 
виробництва. У міжнародній практиці і в Україні вже є досвід ведення органічного 
землеробства. Для його ведення в Україні є всі необхідні передумови. Історичний досвід 
вітчизняного сільського господарства підтверджує необхідність його переходу на органічну 
основу і дозволяє використовувати наукові надбання українських вчених при переході на 
новий спосіб господарювання. Виходячи з цього запропоновано й обґрунтовано стратегічні 
напрями розвитку органічного землеробства на основі використання адаптивного підходу до 
організації сільськогосподарського виробництва в Україні. 
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Кипоренко В.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ 

Мета. Сформувати стратегічні напрями розвитку органічного землеробства в Україні, 
засновані на використанні екологобезпечних методів агровиробництва. 

Методика дослідження. Економіко-статистичний метод використано для 
обґрунтування доцільності переходу на органічний спосіб вирощування продукції. За 
допомогою факторного аналізу було виявлено причини, які призвели до поширення 
органічного землеробства в Україні. Ретроспективний аналіз використано для визначення 
змін в землекористуванні господарств, що значно погіршило умови ведення виробництва та 
знизило якість продовольчих продуктів. За допомогою діалектичного методу було виявлено, 
що необхідною умовою ефективності досліджень умов переходу на новий спосіб 
господарювання має бути комплексний підхід, тобто, в одному експерименті необхідно 
досліджувати всі питання, починаючи від родючості ґрунту і закінчуючи якістю та 
економічною ефективністю виробництва продукції. Для обґрунтування шляхів активізації та 
стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства було використано розрахунково-
конструктивний та експериментальний методи. 

Результати. Визначено характерні особливості, які вказують на необхідність 
оновлення систем ведення рослинництва та здійснення заходів щодо підвищення родючості 
ґрунту та раціонального використання сільськогосподарських угідь, що були порушені при 
створенні нових фермерських господарств на основі колишніх колгоспів і радгоспів. 

Наукова новизна. Запропоновано й обґрунтовано стратегічні напрями розвитку 
органічного землеробства на основі використання адаптивного підходу до організації 
сільськогосподарського виробництва в Україні. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані 
при розробці організаційно-економічних аспектів освоєння екологобезпечних методів 
органічного землеробства в сільськогосподарських підприємствах, а також органами 
державної влади при розробці програм розвитку органічного агровиробництва. 

Ключові слова. Органічне землеробство, сталий розвиток, стратегічні напрями, 
адаптивні системи землеробства. 

 
 

Kiporenko V.V. STRATEGIC DIRECTIONS OF ORGANIC AGRI CULTURE 
DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Purpose . Set strategic directions for the development of organic agriculture in Ukraine, 
based on the use of agricultural production ecologically safe methods. 

Methodology of research. Economic-statistical method is used to justify the 
appropriateness of the transition to organic production method of growing. Using the factor 
analysis revealed the reasons that led to the spread of organic farming in Ukraine. Retrospective 
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analysis used to determine changes in land use of farms has significantly worsened conditions for 
conducting production and reduced the quality of food products . With the help of the dialectical 
method , it was found that a necessary condition for the effectiveness of research conditions for the 
transition to a new way of management should be an integrated approach , ie , in one experiment 
is necessary to examine all the issues ranging from soil fertility and finishing quality and economic 
efficiency of production. To justify the ways of intensifying and strategic directions for the 
development of organic farming were used computational and experimental methods and 
constructive. 

Findings. Characteristic features that indicate the need to update the crop management 
systems and implementing measures to improve a soil fertility and sustainable use of agricultural 
land, that were violated in the creation of new farms on the basis of former collective and state 
farms, have been determined. 

Originality. Proposed and justified strategic development of organic farming based on the 
use an adaptive approach to the organization of agricultural production in Ukraine. 

Practical value.  Obtained findings can be used when developing the organizational and 
economic aspects masteringof ecologically safe methods of organic farming in agricultural 
enterprises as well as public authorities when developing development programs of organic 
agricultural production. 

Keywords.  Organic agriculture, sustainable development, strategic directions, adaptive 
farming systems. 

 
 
Кипоренко В.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ 
Цель. Сформировать стратегические направления развития органического 

земледелия в Украине основаны на использовании экологобезопасных методов 
агропроизводства. 

Методика исследования. Экономико-статистический метод использован для 
обоснования целесообразности перехода на органический способ выращивания продукции. 
С помощью факторного анализа было выявлено причины, которые привели к 
распространению органического земледелия в Украине. Ретроспективный анализ 
использовано для определения изменений в землепользовании хозяйств, значительно 
ухудшило условия ведения производства и снизило качество продовольственных продуктов. 
С помощью диалектического метода было обнаружено, что необходимым условием 
эффективности исследований условий перехода на новый способ хозяйствования должен 
быть комплексный подход, то есть, в одном эксперименте необходимо исследовать все 
вопросы, начиная от плодородия почвы и заканчивая качеством и экономической 
эффективностью производства продукции. Для обоснования путей активизации и 
стратегических направлений развития органического земледелия были использованы 
расчетно-конструктивный и экспериментальный методы. 

Результаты. Определены характерные особенности, которые указывают на 
необходимость обновления систем ведения растениеводства и осуществление мероприятий 
по повышению плодородия почвы и рационального использования сельскохозяйственных 
угодий, которые были нарушены при создании новых фермерских хозяйств на основе 
бывших колхозов и совхозов. 

Научная новизна. Предложены и обоснованы стратегические направления развития 
органического земледелия на основе использования адаптивного подхода к организации 
сельскохозяйственного производства в Украине. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы при разработке организационно-экономических аспектов освоения 
экологобезопасных методов органического земледелия в сельскохозяйственных 
предприятиях, а также органами государственной власти при разработке программ развития 
органического агропроизводства. 

Ключевые слова. Органическое земледелие, устойчивое развитие, стратегические 
направления, адаптивные системы земледелия 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ 
ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах очевидно, що наука, техніка, технології не 

лише забезпечують цивілізаційний розвиток, але й проявляють себе як глобальні руйнівні 
сили, які як ніколи раніше, глибоко втручаються в природу речей, в людську природу. 
Взаємовідносини між людиною та навколишнім природнім середовищем прийняли настільки 
глобальний характер, що зачіпають уже не тільки біосферні, але і планетарно-космічні 
зв’язки.  

Необхідність виживання людства зі всією гостротою поставило проблему переходу до 
нового ступеню розвитку цивілізації, що базується на концепції сталого екологічно 
збалансованого розвитку – концепції абсолютної відповідальності людства за збереження 
навколишнього світу. Основою її вирішення є перехід від стихійно виникаючих зв’язків між 
суспільними структурами і природним комплексом до цілеспрямованого управління 
розвитком біосоціальних систем на планетарному, національному регіональному та 
локальному рівнях. За цих умов постає проблема формування нової парадигми розвитку 
суспільства для формування науково-методичної бази та практичного інструментарію 
управління на зазначених вище рівнях.  

Формування нової парадигми суспільного розвитку пов’язане із вирішенням цілої низки 
завдань науково-теоретичного та прикладного характеру, що виникають на перетині 
природничих, гуманітарних та суспільних наук. До них можна віднести наступні: 
1) дослідження фундаментальних основ розвитку; 2) довгострокове прогнозування стану 
навколишнього природного середовища; 3) розробку стратегії трансформації соціально-
економічних систем; 4) створення механізмів формування у суспільній свідомості ідей нової 
парадигми розвитку; 5) уточнення та зміну базових положень економічної теорії на основі 
формування нової методології дослідження економічних процесів та інші.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи суспільного розвитку 
досліджувалися такими вченими, як В. Вернадський, Б. Прикін, І. Синякевич, Г. Хозін та ін. 
Разом з тим, залишаються у недостатній мірі розроблені економічні механізми 
функціонування в умовах переходу суспільства на засади екологічно сталого 
збалансованого розвитку. Зокрема, у наукових колах відсутній єдиний концептуальний підхід 
до забезпечення конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз та узагальнення підходів 
до формування нової парадигми суспільного розвитку та представлення принципів 
забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств за цих умов. Завданнями 
дослідження є: 1) аналіз підходів різних вчених до розуміння основ розвитку суспільства; 
2) представлення поняття конкурентоспроможності промислового підприємства з точки зору 
його функціонування в умовах нової парадигми суспільного розвитку; 3) встановлення 
принципів забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у просторі та 
часі. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Нова парадигма суспільного розвитку 
базується на принципово нових світоглядних настановах, має відповідну ідеологію, потребує 
формування нових принципів розвитку, розробки і впровадження засад сталого розвитку та 
створення загального механізму його забезпечення. При цьому важливим є проведення 
досліджень на основі цілісного світобачення, синергетичної концепції розвитку та розуміння 
процесів світової еволюції. Реалізація цього завдання приводить нас до розуміння 
концептуальної основи нової стратегії розвитку. Її актуалізація має відбуватися на основі 
трансформації усієї сукупності зв’язків та відносин, які характеризують розвиток суспільства. 
Сучасний світ повинен розглядатися як взаємопов’язана цілісність, у якій превалюють 
центробіжні сили, які є її організаційною основою [1, с. 19].  

Філософським підґрунтям нової концепції повинна стати теза про те, що 
фундаментальною основою розвитку є ідеалістична основа, яка набуває в сучасних умовах 
нового змісту. В цьому контексті доречно розглянути позиції різних вчених, які з різним 
ступенем визначеності визнають примат нематеріальних факторів в цивілізаційному 
розвитку.  

Великий внесок в теоретичне осмислення взаємовідносин між людиною та Природою 
вніс академік В. Вернадський, котрий сформував засади вчення про ноосферу. Як відомо, 
основу вчення В. Вернадського складає поняття біосфери як цілісної геологічної оболонки 
Землі, що населена життям та яка є якісно перетвореною живою речовиною планети. 
Виникнення людства стало закономірним результатом розвитку біосфери. Разом з тим, в 
результаті тривалого історичного розвитку людство стає фактором переходу біосфери в 
найвищу стадію її розвитку – в стадію ноосфери, тобто цілеспрямованого і раціонального 
регулювання людством всієї системи біосферних потоків [2]. 

Цілеспрямований процес управління розвитком біосоціальних систем на планетарному, 
національному, регіональному та локальному рівнях означає прийняття принципово нової 
парадигми розвитку, кінцевою метою якої повинно стати таке включення антропогенних 
процесів до речовинно-енергетичного обміну глобальної Геосистеми, яке забезпечувало б її 
стійкість та рівновагу [3].  

Г. Хозін [1, с. 22-23] розуміє майбутнє людства як гуманістичну цивілізацію і пропонує 
нову парадигму суспільного розвитку, яка полягає у постійному поглибленні знань, 
розширенні наукової картини світу для підвищення ефективності планування соціально-
економічного та культурного розвитку на рівні держави та всього людства. Ключовим 
чинником наддовгострокового розвитку в умовах нової парадигми є тріада філософії 
гуманізму, політики цілісного світу і високої моральності. 

До ідей, що стосуються вирішення проблеми глобального управління довкіллям, можна 
віднести ідеї академіка НАН України Ю. Туниці щодо Екологічної Конституції Землі. На його 
думку, «Екологічна Конституція Землі – це міжнародний правовий акт екологічної безпеки 
планети і сталого розвитку суспільства, який повинен визначити допустимі норми 
економічної діяльності держав стосовно єдиної (регіональної і глобальної) Екосистеми Землі 
з метою її раціонального використання в інтересах нинішнього покоління і збереження для 
майбутніх поколінь [4]». 

У джерелі [5, с. 92] зазначається, що доцільним стає становлення глобального етосу – 
нової етичної інфраструктури, яка набуває практичних форм організації. До таких форм 
організації, згідно з [4], можна віднести етику відповідальності, що трансформується, 
зокрема, у відповідальність суб’єктів економічної діяльності за стан навколишнього 
природного середовища. 

І. Синякевич [6] також вважає, що в регулюванні національних економічних, соціальних 
і духовних сфер провідну роль відіграватиме політика, яка охоплюватиме міжнародний, 
національний, регіональний та локальний рівні. Крім того, він стверджує, що основна 
проблема, з якою стикається світова спільнота, криється не в матеріальному виробництві, а 
в духовному розвитку людей. Саме відставання в духовному розвитку є основним чинником 
непродуктивного використання потенціалу світової цивілізації. 

Актуалізація ідеалістичних начал нової парадигми розвитку передбачає зміну природи і 
структури всієї системи суспільних відносин та їх матеріального базису. Як приклад, 
розглянемо процес розрішення внутрішньо суперечливої проблеми екологізації соціально-
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економічних відносин на основі системного підходу під кутом основних постулатів 
синергетичної концепції розвитку. 

Згідно теорії хаосу, самоорганізація об’єктів у структури вищого порядку можлива на 
границях неупорядкованих структур [7, с. 138]. Тобто саме протиріччя і є основою системної 
самоорганізації на якісно новій основі. Тільки для цього необхідно виявити фундаментальний 
принцип, базову інформаційну сутність, організаційне начало, яке управляє закономірністю 
розвитку системи. На нашу думку, таким фундаментальним принципом є здатність системи 
ідентифікувати та трансформувати логічність своєї поведінки, яка наповнює кожен з її 
елементів і, водночас, є цілісною інформаційною сутністю. Матеріалізація цієї сутності 
відображається в місії системи. Важливо, щоб усі процеси узгоджувалися із логічним 
началом. Тоді неважко ідентифікувати закон, за яким функціонує система і сформувати нову 
концепцію її розвитку. 

Унікальна комбінація елементів системи, їх синергетична єдність, комплексний погляд 
на її становлення є об’єктом дослідження системи у контексті пізнання фундаментальних 
основ її розвитку. На основі цього необхідно ідентифікувати основні тенденції розвитку 
системи, внутрішньо їй властиві. Наступним кроком є вибір тих тенденцій, які є сприятливими 
та забезпечують непорушність логічності системи і які б узгоджувалися із фундаментальним 
принципом системи (її місією).  

В умовах існуючої системи економічних відносин урахування екологічного фактору у 
процесі становлення та функціонування економічних систем створює протиріччя, яке є 
стереотипним і таким, що перебуває лише у нашій викривленій свідомості, не узгоджуючись 
із фундаментальними основами життя та розвитку. Гуманістичний світогляд, нова концепція 
екологічно сталого розвитку та механізми її реалізації передбачають зовсім інші принципи 
діяльності. Ці принципи повинні стати основою побудови та функціонування економічних 
систем різних ієрархічних рівнів.  

У сучасних умовах каталізатором суспільного розвитку виступають конкурентні 
відносини. Конкурентоспроможність є необхідною умовою і, водночас, наслідком розвитку. 
Разом з тим, конкурентоспроможність є іманентною характеристикою економічної системи, її 
сутнісним началом, проявом високого рівня потенціалу розвитку та здатності його 
реалізувати. Саме тому постає завдання реконструкції всієї системи конкурентних відносин 
відповідно до нових принципів розвитку. У контексті логіки власного функціонування 
економічна система забезпечує адаптивні механізми, які не дозволять зміститися вектору 
розвитку із наміченого тренду. Дієві адаптивні механізми і є проявом того, що система є 
конкурентоспроможною. Необхідно перейти від розуміння конкурентоспроможності як форми 
позиціонування економічної системи у зовнішньому середовищі до осягання її глибинної 
сутності як внутрішньо властивої характеристики. З цих позицій основою формування 
понятійно-категоріального апарату щодо конкурентоспроможності, на наш погляд, мають 
стати об’єктивні характеристики суспільного буття – категорії простору та часу, а також 
закономірності формування, функціонування і розвитку систем.  

З урахуванням вищенаведених положень, конкурентоспроможність є закономірним 
станом підприємства як мікроекономічної системи у діалектичній єдності із визначеною 
тенденцією її розвитку. Закономірності побудови систем та закони організації є основою 
визначення тенденцій розвитку підприємств.  

Закономірний стан підприємства і внутрішньо властива йому спрямованість розвитку є 
елементами його самодостатності. Тобто розвиток підприємства ґрунтується на усталеній, 
закономірно визначеній основі.  

Конкурентоспроможність підприємства, як багатопланову наукову категорію, необхідно 
характеризувати з позицій синтезу компетентнісного, ресурсного та компаративного 
(порівняльного) підходів до її визначення. Компетентнісна складова конкурентоспроможності 
підприємства визначає ключову компетенцію бізнесу, ресурсна – потенціал розвитку, а 
компаративна – передбачає формування зовнішніх конкурентних переваг. З цього приводу 
доцільно навести визначення О. Лепьохіна [8, с. 37], який розглядає загальну 
конкурентоспроможність підприємства як єдність внутрішньої і зовнішньої 
конкурентоспроможності, тобто він вважає, що для забезпечення високого рівня 
результативності діяльності необхідно забезпечити високий рівень внутрішньої 
конкурентоспроможності та реалізації ринкових можливостей підприємства. У цьому 
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контексті варто зазначити, що фундаментальні основи розвитку у процесі забезпечення 
конкурентоспроможності необхідно досліджувати як іманентні характеристики підприємств і 
як ендогенні результати їх відтворення. Якщо дослідження закономірності формування, 
функціонування та розвитку соціально-економічних систем трансформуються у ключову 
компетенцію підприємства, що є головною передумовою досягнення внутрішньої 
конкурентоспроможності, то для забезпечення зовнішньої конкурентоспроможності 
важливого значення набуває пізнання, як зазначається у [7, с. 139], основної закономірності 
перебігу ринкових процесів. 

Конкурентоспроможність необхідно характеризувати з позицій просторових та часових 
характеристик, а також етапу життєвого циклу підприємства. На першому етапі забезпечення 
конкурентоспроможності необхідно провести систематизацію та виявити нові закономірності 
формування та реалізації систем. На наступному етапі потрібно дослідити системні 
елементи підприємства. Положення закономірного розвитку використовуються у процесі 
проектування чи реструктуризації підприємства. На основі сформованого закономірного 
стану підприємства досліджується тенденція розвитку, яка вже властива системі a priori і 
трансформується у життєвий цикл підприємства. Завершальними етапом життєвого циклу є 
вичерпання потенціалу функціонуючої системи, тому необхідною перехідною ланкою між 
старим та новим витком розвитку є трансформація підприємства.  

Основними принципами управління конкурентоспроможністю підприємства з 
урахуванням екологічного фактору є наступні: 1) принцип «раціонального екологічного 
балансу» між економічною ефективністю та екологічністю виробництва; 2) принцип 
неперервного оновлення всіх сфер діяльності підприємства з урахуванням екологічної; 
3) принцип абсолютної еколого-конкурентної стійкості (формування загальної компетенції 
підприємства управління власною конкурентоспроможністю); 4) принцип маневреності; 
5) принцип континууму (безперервне нарощення конкурентоспроможності підприємства 
внаслідок комбінування та варіативності внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку 
підприємства з урахуванням критерію екологічності); 6) принцип раціональної екологічної 
сталості (оптимізація довгострокової екологічної ефективності функціонування ціннісно-
вартісної системи підприємства); 7) принцип превентивного самозбереження та досягнення 
екобезпеки. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результатом проведеного 
дослідження є наступні положення: 

1) розглянуто структуру нової парадигми суспільного розвитку, що представлена 
новим світоглядом, ідеологією; принципами розвитку; 

2) представлено концептуальні основи та принципи забезпечення 
конкурентоспроможності промислових підприємств з позицій фундаментальних основ 
розвитку та нових суспільно значущих форм науково-технічного прогресу. 

Перспективами подальших розробок у контексті предмета дослідження є: 
1) побудова моделі управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням 

фундаментальних основ розвитку; 
2) формування організаційно-економічних основ конкурентоспроможності промислових 

підприємств в умовах сталого розвитку; 
3) розробка стратегії довгострокової конкурентоспроможності на основі системного 

розвитку та ін. 
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Кислий В.М., Бондар Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У 
КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Мета. Аналіз та узагальнення підходів до формування нової парадигми суспільного 
розвитку та представлення принципів забезпечення конкурентоспроможності промислових 
підприємств за цих умов. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід. 
Для вирішення поставлених завдань статті використовуються такі методи та прийоми 
дослідження у визначеній логічній послідовності їх застосування: аналіз підходів до 
визначення основ суспільного розвитку; дедукція – ідентифікація основ розвитку 
промислового підприємства з урахуванням базису суспільного розвитку; метод ідеалізації – 
ідентифікація фундаментального принципу (інформаційної сутності) функціонування та 
розвитку системи; метод абстрагування – встановлення принципів конкурентоспроможності 
промислового підприємства; структурний аналіз –систематизація теоретичних засад щодо 
визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства».  

Результати. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення 
фундаментальних основ розвитку суспільства. Запропоновано власну точку зору щодо 
визначення фундаментальних основ розвитку, що полягає в існуванні ідеалістичної основи 
розвитку суспільства, яка є інформаційною сутністю та організаційним началом. Розглянуто 
структуру нової парадигми суспільного розвитку, що представлена новим світоглядом, 
ідеологією; принципами розвитку. Запропоновано визначення конкурентоспроможності, що 
ґрунтується на досягненні закономірного стану підприємства та урахуванні тенденцій його 
розвитку. Представлено концептуальні основи та принципи забезпечення 
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конкурентоспроможності промислових підприємств з позицій фундаментальних основ 
розвитку та нових суспільно значущих форм науково-технічного прогресу. 

Наукова новизна. Визначено сутність конкурентоспроможності з позицій системної 
методології розвитку та теорії самоорганізації економічних систем; представлено принципи 
забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у контексті нової 
парадигми суспільного розвитку.  

Практична значущість. Встановлено принципи досягнення конкурентоспроможності 
промислового підприємства та систематизовано науково-методичні завдання управління 
підприємством для досягнення конкурентоспроможності з позицій системної методології 
розвитку. Виявлені фундаментальні основи суспільного розвитку в рамках нової парадигми 
для визначення стратегічних орієнтирів діяльності підприємств.  

Ключові слова. Парадигма розвитку; екологічний фактор; самоорганізація; 
конкурентоспроможність; закономірний стан; тенденція розвитку. 

 
 

Kyslyi V. М., Bondar Т.V. THEORETICAL, SCIENTIFIC AND METHODICAL BASIS FO R 
COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE NEW 
PARADIGM OF SOCIAL DEVELOPMENT 

Purpose.  To analysis and summarize the approaches to the formation of a new paradigm of 
social development and to present the principles of industrial enterprises competitiveness under 
these conditions. 

Methodology of research.  The methodological basis of the study is the system approach. A 
common method that is used is dialectical, as the object of study is determined by considering its 
relations to other objects and phenomena in space and time. To achieve the objectives of Article, 
the following methods and techniques of research are used in a certain logical order of use: 
analysis of approaches to defining the foundations of social development; deduction – identification 
basis of industrial enterprises development considering the basis of social development; method of 
idealization – identification of the fundamental principle (informational nature) of the operation and 
development of a system; method of abstraction – establishing the principles of industrial 
enterprises competitiveness; structural analysis – systematization of theoretical principles 
concerning the definition of «enterprise competitiveness». 

Findings.  The approaches of various scientists to determine the fundamentals of society 
development have been analysed. An own point of view to determine the fundamentals of 
development that is the existence of an idealistic foundations of the society development, which is 
the essence of information and organizing principle. The structure of the new paradigm of social 
development are considered that has been presented by a new philosophy, ideology, principles of 
development. The definition of competitiveness has been offered, which is based on achievement 
of the enterprise natural state and taking into account the trend of its development. The conceptual 
framework and principles of industrial enterprises competitiveness have been presented from the 
standpoint of development fundamentals and of new socially significant forms of scientific and 
technological progress. 

Originality.  The essence of the competitiveness from the standpoint of system methodology 
of development and the theory of the economic systems self-organization has been determined; 
the principles of competitiveness of industrial enterprises in the context of a new paradigm of social 
development have been presented. 

Practical  value.  Principles of industrial enterprises competitiveness achieving have been 
established; scientific and methodical tasks of enterprise management have been systematized to 
achieve competitiveness from the standpoint of system methodology of development. The 
fundamentals of social development in the new paradigm have been identified for defining strategic 
objectives of the enterprise activities.  

Key words.  Development paradigm; ecological factor; self-organization; competitiveness; 
natural state; development trend. 
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Кислый В.Н., Бондарь Т.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Цель. Анализ и обобщение подходов к формированию новой парадигмы 
общественного развития и представление принципов обеспечения конкурентоспособности 
промышленных предприятий при этих условиях. 

Методика исследования. Методологической основой исследования является 
системный подход. Общим используемым методом является диалектический, поскольку 
объект исследования определяется с учетом его связей с другими объектами и явлениями в 
пространстве и времени. Для решения поставленных задач в статье используются 
следующие методы и приемы исследования в определенной логической 
последовательности их применения: анализ подходов к определению основ общественного 
развития; дедукция – идентификация основ развития промышленного предприятия с учетом 
базиса общественного развития; метод идеализации – идентификация фундаментального 
принципа (информационной сущности) функционирования и развития системы; метод 
абстрагирования – установление принципов конкурентоспособности промышленного 
предприятия; структурный анализ –систематизация теоретических основ по определению 
понятия «конкурентоспособность предприятия». 

Результаты. Проанализированы подходы различных ученых относительно 
определения фундаментальных основ развития общества. Предложено собственную точку 
зрения относительно определения фундаментальных основ развития, заключающаяся в 
существовании идеалистической основы развития общества, которая является 
информационной сущностью и организационным началом. Рассмотрена структура новой 
парадигмы общественного развития, представлена новым мировоззрением, идеологией, 
принципами развития. Предложено определение конкурентоспособности, основанное на 
достижении закономерного состояния предприятия и учете тенденций его развития. 
Представлены концептуальные основы и принципы обеспечения конкурентоспособности 
промышленных предприятий с позиций фундаментальных основ развития и новых 
общественно значимых форм научно-технического прогресса. 

Научная новизна. Определена сущность конкурентоспособности с позиций системной 
методологии развития и теории самоорганизации экономических систем; представлены 
принципы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий в контексте 
новой парадигмы общественного развития. 

Практическая значимость. Установлены принципы достижения 
конкурентоспособности промышленного предприятия и систематизированы научно-
методические задачи управления предприятием для достижения конкурентоспособности с 
позиций системной методологии развития. Выявлены фундаментальные основы 
общественного развития в рамках новой парадигмы для определения стратегических 
ориентиров деятельности предприятий. 

Ключевые слова. Парадигма развития; экологический фактор; самоорганизация; 
конкурентоспособность; закономерное состояние; тенденция развития. 
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ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОСТІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ВИБІР 
СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Ринкові процеси формують методологію та інструментарій 

управління сучасними операційними системами в усіх сферах економіки та суспільного 
життя. Актуальною дана проблема є й для української економіки, якій належить досягнути 
вищої конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і світових ринках, опанувати і 
розвинути пануючі управлінські концепції, сформувати ефективну модель вітчизняного 
менеджменту. 

В контексті цих задач особливого значення набуває формування стратегічних підходів 
в управлінні відтворювальними процесами, що забезпечує більш стабільне та прогнозоване 
функціонування економічних систем в довгостроковій перспективі.  

Реалізація прогностичної функції менеджменту актуалізує багатоаспектність 
стратегічного підходу, уточнює його понятійно-категоріальний апарат, розвиває сутнісно-
змістовні характеристики управління в довгостроковій перспективі, моделювання причинно-
наслідкових зв’язків в системі «прогноз – план – результат».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегія, як форма довгострокового 
планування і управління, займає особливе місце в рівневій системі менеджменту. З 70-х 
років ХХ ст. починається регулярне теоретичне дослідження та практичне впровадження 
стратегічного управління в систему діяльності господарюючих суб’єктів. 

Первинне тлумачення стратегії як плану, генерального курсу суб’єкта управління по 
досягненню ним середньострокових або довгострокових цілей, трансформувалося у цілісні 
концепції, що охоплюють різноманітні підходи до використання стратегічних методів в 
управлінні [2, с. 145]. 

Так, фахівці Бостонської консалтингової групи кваліфікують стратегічне управління як 
систему відносин «середовище – підприємство», що склало основу теорії «відкритих 
систем», коли вплив факторів зовнішнього оточуючого середовища є визначальним по 
відношенню до організації, а дослідження усіх аспектів поведінки організації в системі 
зовнішніх факторів, складає основу стратегічного аналізу, прогнозу, відповідно – 
стратегічного планування і управління.  

Даний напрямок розвивається в таких концепціях, як «неієрархічна» та «ієрархічна» 
моделі зовнішнього оточуючого середовища. Зокрема, Дж. Гелбрейт вважає, що не існує 
чітко вираженої вертикальної структури зовнішнього середовища, а система цілей і завдань 
організації формується на основі стохастичної взаємодії між факторами середовища та 
організації. Відповідно, стратегії підприємства можуть мати множинний, багатофакторний 
характер [8, с. 35]. 

У. Діл, А. Томпсон, навпаки, доводять, що об’єктивно існує чітка ієрархія рівнів 
середовища, до якого входить й сама організація: «внутрішнє середовище», що перебуває 
під контролем управлінської системи підприємства, «середовище завдань», до якого входять 
організації, і яке формує його цілі та завдання; а також «загальне середовище», в якому 
формуються загальноекономічні умови, тенденції, соціальні і політичні норми тощо [8, с. 35]. 

Ідея ієрархічності середовища існування операційної системи розвинена в «екологічній 
моделі середовища» Г. Олдріча, який вважає, що розвиток підприємств стримує обмеженість 
ресурсів, тому належить запроваджувати стратегічні підходи з їх раціонально використання, 
не порушуючи природного екологічного балансу [8, с. 36]. 

Етапами  формування теоретико-методологічної бази стратегічного управління стало 
запровадження Ф. Селзніком методу SWOT–аналізу з визначення сприятливих умов та 
загроз для організації, що сприяло появі професійного консалтингу [5, с. 60]; формування 
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концепції «управління за цілями (management bu obiektives) П. Друкера [6, с. 39]; виявлення 
залежності між стратегією та раціональною структурою організації (А. Чандлер); розуміння 
стратегії як набору правил для прийняття рішень, на які організація орієнтується у своїй 
діяльності (І. Ансофф) [1, с. 12]; запровадження матричного методу дослідження «портфелів 
бізнесу» підприємства та інші.  

Серед сучасних дослідників стратегічного управління належить виділити роботи 
О. С. Віханського, А. П. Міщенка, З. Є. Шершньової, С. Л. Оборської, в працях яких розвинуто 
концепції про сутність стратегії як поєднання цільового та інтегрального підходу, що вказує 
на його широку функціональність.  

Разом з тим, за нашими оцінками, проблемою є недостатнє розуміння стратегічного 
управління не як одноразового аналізу та діагностики якогось окремого стану чи явища, а 
саме як безперервного процесу, орієнтованого, головним чином, на фактор часу, в якому й 
належить знаходити предмет стратегічного інтересу. Якраз в цьому, на нашу думку, й 
вимагають кращого теоретичного та методичного озброєння учасники ринку. 

Постановка завдання. Мета дослідження – проаналізувати сучасні концепції і 
тенденції стратегічного планування і управління, уточнити його змістовні характеристики, що 
й визначатиме форми та методи стратегічних підходів в управлінні сучасними організаціями 
в ринковому середовищі, використання факторів циклічності ринкової економіки в досягненні 
конкурентних компетенцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних ринкових умовах більш 
виразною є циклічність відтворювальних процесів, що змушує суб’єктів діяльності 
удосконалювати систему довгострокового та середньострокового аналізу та планування. Це 
є наслідком стану розвитку продуктивних сил, загострення конкурентної боротьби, що й 
обумовлює більший вияв циклічної природи ринку [1, с. 28]. Для аналізу цього явища нами 
обрано фактор часу, який ми розглядаємо не як абсолютну філософську категорію, а саме як 
часовий проміжок, в якому відбуваються певні, циклічно завершені, соціально-економічні 
процеси.  

Предметом дослідження є особливості протікання загальноекономічних циклів та 
циклічної діяльності окремого підприємства, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість. 

Перебуваючи в конкурентному середовищі, підприємство живе за своїм внутрішнім 
циклом, що обумовлюється функціонування його основного капіталу [3, с. 325]. Звідси випливає, 
що теорія малих та середніх економічних циклів (криз), які стосуються функціонування 
макроекономічних систем [4, с. 442], чітко проявляється й на рівні суб’єктів діяльності.  

Це вносить суттєві зміни у взаємодію між зовнішнім конкурентним середовищем та 
конкретним підприємством [7, с. 11-13]. Характерним є певне неспівпадання алгоритмів 
проходження циклів на рівні загальноекономічних процесів та діяльністю окремих 
підприємств: якщо для економіки в цілому характерний стан згортання ділової активності, в 
той час для окремих підприємств це може бути періодом пожвавлення (рис. 1). 

 
Економічний  
 підйом +                                   Середній економічний цикл (10 р.) 
                                            (зміна покоління продуктивних машин) 
      Загальноекономічні процеси.    Циклічність діяльності фірми 
                        
 
 
  
                          0                                                                                      t (час)   
                                                                                                                          
  5 р. 5 р.  
 Короткі економічні цикли 
   Спад -                   (модернізація основного капіталу) 
 

Рис. 1. Алгоритми проходження циклів на рівні макро- та мікроекономічних 
систем 

Джерело: розроблено авторами 
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Завдяки цьому підприємства, які володіють більш досконалим стратегічним аналізом, 
досягають конкурентних переваг, виконують роль своєрідних агентів змін з подолання 
кризових станів в економіці. Вивчення даного аспекту показало, що це є наслідком 
особливих підходів у стратегічному управлінні підприємствами, менеджери яких 
намагаються активізувати стратегічний прогноз, виявити попередні ознаки кризи, її природу 
та здійснити випереджаючі стратегічні заходи, в основному, з удосконалення структури 
основного капіталу, диверсифікації профілів діяльності, розширенню ринків збуту тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Стратегічне управління складає основу 
діяльності економічних систем в довгостроковій та середньостроковій перспективі, включає 
концепції «відкритих систем»; «ієрархічної» та «неієрархічної» взаємодії організації з 
оточуючим конкурентним середовищем; взаємообумовленості стратегічного прогнозування, 
формування середньострокових цілей, тактичної постановки завдань та оперативного 
управління. Більш вираженою є циклічність економіки, що є наслідком розвитку продуктивних 
сил, рівнем конкурентної боротьби та іншими факторами. Це впливає на характер 
стратегічного управління підприємств: оволодіння досконалим стратегічним аналізом дає 
конкурентні переваги в досягненні підприємством компетентних переваг. 
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Ковальчук В.Г., Лаврук О.С. ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОСТІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА 
ВИБІР СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета. Проаналізувати сучасні концепції і тенденції стратегічного планування і 
управління, уточнити його змістовні характеристики, що й визначатиме форми й методи 
стратегічних підходів в управлінні сучасними організаціями в ринковому середовищі, 
використання факторів циклічності ринкової економіки в досягненні конкурентних 
компетенцій. 

Методика дослідження. Авторами застосовано: з метою виявлення найбільш 
значимих ознак досліджуваного явища, метод аналізу та синтезу; наукової абстракції та 
екстраполяції для виявлення зв’язку змістовних характеристик предмету дослідження з 
типовими проявами діяльності інших систем; дедукції та індукції з метою встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків між окремим та загальним діяльності суб’єкта; побудови 
ранжованих рядів з метою виявлення значимості факторів впливу; контент-аналізу наукових і 
літературних джерел, як форми дослідження переважаючих характеристик досліджуваної 
проблеми; побудови  робочої гіпотези, порівнянь, припущень, проведення соціологічних 
опитувань та інші методи теоретичного та емпіричного пізнання. 

Результати. Дослідженнями встановлено: характерні особливості, взаємозалежність 
та взаємообумовленість факторів та періоду проходження коротких економічних циклів на 
макро- та мікроекономічних рівнях; існування різних  алгоритмів настання та проходження 
коротких економічних циклів на загальноекономічному рівні та діяльністю окремого суб’єкта 
господарювання; менеджмент підприємств, що володіє більш досконалим інструментарієм 
стратегічного аналізу, здатний,  використовуючи можливості більшої мобільності оновлення 
та переорієнтації основного капіталу підприємств, швидше виходити зі стану кризи чи рецесії 
і досягати, таким чином, конкурентних компетенцій на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
актуальність даного напрямку для вітчизняних підприємств підкреслюється необхідністю 
освоєння нових форм управління капіталом на сучасному етапі  ринкових реформ в Україні. 

Наукова новизна. Уточнено базові поняття і категорії стратегічного управління; 
особливості форм і методів стратегічного аналізу на рівні суб’єктів діяльності в сучасних 
соціально-економічних умовах; виявлено ознаки  зростання циклічності функціонування 
економічних систем; обґрунтовано зростання фактора часу як складової стратегічного 
управління підприємствами. 

Практична значущість. Результати дослідження дають змогу удосконалити систему 
стратегічного управління підприємствами за рахунок більш предметного аналізу 
загальноекономічних процесів; виявлення ознак проходження етапів економічних циклів 
(криз); використання фактора часу для удосконалення структури та форм руху основного 
капіталу; уточнення місії підприємства в нових умовах, досягнення на основі цього 
конкурентних компетенцій. 

Ключові слова. Циклічність ринкових процесів, довгострокове та середньострокове 
планування, стратегічне управління. 

 
 

Kovalchuk V.H., Lavruk O.S. CUCLE INFLUENCE MARKET ECONOMY IN THE 
SELECTION STRATEGIES  

Purpose.  To review current concepts and trends in strategic planning and management, to 
clarify its content characteristics that define the forms and methods of strategic approaches to the 
management of modern organizations in the market environment, the use of factors of recurrence 
of the market economy in achieving competitive competencies. 

Methodology of research.   Authors applied: to identify the most significant features of the 
investigated phenomenon methods of analysis and synthesis of scientific abstraction and 
extrapolation to identify meaningful communication characteristics research subject with typical 
manifestations of other systems, induction and deduction in order to establish causal relationships 
between the individual and the general activity of the subject; constructing ranked series in order to 
identify the importance of factors influence; content analysis of scientific and literary sources, as a 
form of study of the predominant characteristics of the investigated problem, build a working 
hypothesis, comparison, assumptions, sociological surveys and other methods of theoretical and 
empirical knowledge.  
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Findings.   Research established characteristics of interdependence and mutual factors and 
short follow-up period of economic cycles on the macro and micro levels, the existence of different 
algorithms and offensive pass short economic cycles on the general economic level and activity of 
the individual enterprise; management companies owning more sophisticated tools of strategic 
analysis, capable, using the possibilities of greater mobility updates and reorientation of capital 
companies quickly leave the state of crisis or recession and achieve so competitive competencies 
in domestic and foreign markets, the relevance of this area for domestic enterprises emphasized 
the need to develop new forms of capital management at the present stage of market reforms in 
Ukraine.  

 Originality.  Specifies the basic concepts and categories of strategic management, 
especially the forms and methods of strategic analysis at the level of activity in the current socio-
economic conditions, signs of growth cyclical functioning of economic systems; reasonably 
increase the time factor as a component of strategic management. 

Practical value.   Of the results of research make it possible to improve the system of 
strategic management at the expense of more substantive analysis of overall processes of 
detecting the passage of the stages of economic cycles (crisis), the use of the time factor for 
improving the structure and patterns of movement of fixed capital; clarify the mission of the 
enterprise in the new environment, achieving on the basis of competitive skills. 

Key words.  The cyclical nature of market processes, long-term and medium-term planning 
and strategic management. 

 
 
Ковальчук В.Г., Лаврук О.С. ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Проанализировать современные концепции и тенденции стратегического 

планирования и управления, уточнить его содержательные характеристики, определять 
формы и методы стратегических подходов в управлении современными организациями в 
рыночной среде, использование факторов цикличности рыночной экономики в достижении 
конкурентных компетенций. 

Методика исследования. Авторами использовано: с целью выявления наиболее 
значимых признаков исследуемого явления методы анализа и синтеза; научной абстракции 
и экстраполяции для выявления связи содержательных характеристик предмета 
исследования с типичными проявлениями деятельности других систем; дедукции и индукции 
с целью установления причинно-следственных связей между отдельным и общим 
деятельности субъекта; построения ранжированных рядов с целью выявления значимости 
факторов влияния; контент-анализа научных и литературных источников, как формы 
исследования преобладающих характеристик исследуемой проблемы; построения рабочей 
гипотезы, сравнения, предположения, проведения социологических опросов и другие 
методы теоретического и эмпирического познания. 

Результаты. Исследованиями установлены характерные особенности, 
взаимозависимость и взаимообусловленность факторов и периода следования коротких 
экономических циклов на макро и микроэкономических уровнях; существование  разных  
алгоритмов наступления и прохождения коротких экономических циклов на 
общеэкономическом уровне и деятельностью отдельного предприятия; менеджмент 
предприятий, владеющий  более совершенным инструментарием стратегического анализа , 
способен, используя возможности большей мобильности обновления и переориентации 
основного капитала предприятий, быстрее выходить из состояния кризиса или рецессии и 
достигать, таким образом, конкурентных компетенций на внутреннем и внешнем рынках; 
актуальность данного направления для отечественных предприятий подчеркивается 
необходимостью освоения новых форм управления капиталом на современном этапе 
рыночных реформ в Украине. 

Научная новизна. Уточнены базовые понятия и категории стратегического 
управления, особенности форм и методов стратегического анализа на уровне субъектов 
деятельности в современных социально-экономических условиях; выявлены признаки роста 
цикличности функционирования экономических систем; обоснованно рост значения фактора 
времени как составляющей стратегического управления предприятиями. 
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Практическая значимость. Результаты исследования позволяют усовершенствовать 
систему стратегического управления предприятиями за счет более предметного анализа 
общеэкономических процессов, выявления признаков прохождения этапов экономических 
циклов (кризисов), использование фактора времени для усовершенствования структуры и 
форм движения основного капитала; уточнение миссии предприятия в новых условиях, 
достижения на основе этого конкурентных компетенций. 

Ключевые слова. Цикличность рыночных процессов, долгосрочное и среднесрочное 
планирование, стратегическое управление. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик 

сучасної світової економіки, ставить перед урядами багатьох країн проблемні питання 
пошуку нових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правового 
середовища. Швидкі зміни факторів, які визначають конкурентоспроможність окремих фірм 
та цілих держав на світових ринках, динамічний розвиток глобальних відносин змушують 
уряди при формуванні умов економічного зростання дедалі більш активно звертатися до 
проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі. 

Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід 
промисловості України на інноваційний розвиток. Залежність України від імпорту, надмірні 
масштаби якого обумовлюють вимивання в теперішній час з економіки країни величезних 
коштів в інтересах інвестування країн-імпортерів своєї продукції в Україну, унеможливлюють 
створення нових робочих місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої 
сили, та сприяння інноваційному розвитку секторів економіки України. Однак становлення 
країни, як високотехнологічної конкурентоспроможної держави, неможливе без 
впровадження новітніх технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного розвитку 
національної економіки в цілому привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Значний вклад щодо вивчення цих процесів внесли наступні вітчизняні вчені: 
С. С. Арутюнян [1], В. М. Геєць [2], В. А. Гросул [3], Н. В. Данік [4], А. В. Ключник [5], 
Г. І. Мерніков [6], Л. І. Федулова [7] та інші. Проте, розробка заходів щодо інноваційного 
розвитку економіки та формування його стратегічних напрямів в контексті трансформаційних 
перетворень економіки залишаються актуальними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування необхідності формування 
стратегічних напрямів інноваційного розвитку промисловості та виявлення проблем, що 
виникають у ході вирішення цього завдання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнення науки і техніки визначають 
не тільки динаміку економічного зростання, але і рівень конкурентоспроможності держави у 
світовому співтоваристві. На жаль, Україні поки пишатися нічим: її частка у світовому ринку 
наукомісткої продукції складає близько 0,3%, а частка інноваційної продукції – менше 5% від 
загального обсягу промислової продукції [5, с. 37]. 

Головна мета інноваційного типу розвитку полягає в отриманні максимального 
економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і перетвореного на товар винаходу 
та ідеї. Можна стверджувати, що в даний час в Україні державної інноваційної політики не 
існує. Разом з тим, інтелект і знання є одним з головних резервів країни, причому єдиним 
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відновлюваним ресурсом. Для його застосування у країни є головне – це освічені кадри та 
наука, але, на жаль, вони практично не використовуються, тому що немає внутрішнього 
попиту на інтелект і нове знання, немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить. 

Впровадження моделі інноваційного розвитку промисловості України суттєво 
ускладнює існуюча структура ВВП, бо головним джерелом валютних надходжень до 
державного бюджету залишаються гірничо-металургійний комплекс (32%), частково харчова 
та переробна галузі (25%), мінеральні продукти (10%), хімічна промисловість (8%). Власники 
цих виробництв до останнього часу фактично не здійснювали технологічну модернізацію 
промислових підприємств, оскільки й без цього мали певні конкурентні переваги на світових 
ринках за рахунок відносно дешевої робочої сили, сировини та енергоносіїв. У посткризовій 
економічній ситуації стан зовнішньоторговельного балансу української економіки лише 
погіршується, що підкреслює стратегічну безперспективність теперішнього місця України. 
Основна стратегія тих, хто контролюють ключові сектори української економіки, – збільшити 
свої прибутки, ігноруючи загальну деградацію національного господарського комплексу, 
зростаюче технологічне відставання, кризові процеси у науці та освіті [6, с. 141].  

У розвинутих країнах світу показник приросту ВВП за рахунок впровадження нових 
технологій становить 60–90%, тоді як в Україні він складає менше одного відсотка. Хоча 
Україна за кількістю науковців входить до першої десятки країн світу [3, с. 77]. 

Таким чином, швидкість виходу України на сучасну траєкторію інноваційного розвитку 
залежить, насамперед, від збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, проектно-
конструкторських установ, оскільки вони відіграють головну роль в процесі матеріалізації 
інновацій. З Державного бюджету України фінансується ряд науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, пов’язаних з національною обороною та безпекою, за космічною та 
Чорнобильською програмами, окремими завданнями та програмами агропромислового 
комплексу та промисловості. Проте витрати за цими напрямами за останні роки були значно 
менші, ніж за розділом «Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному 
прогресу», що суперечить потребам матеріалізації інновацій. Наслідком цього стало 
зменшення масштабів інноваційної діяльності за останні 13 років. Хоча з 2009 року 
спостерігається незначне підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств.  

Структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні відображено в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

 
У тому числі за рахунок коштів, млн. грн. 

Рік Загальна сума 
витрат, млн. грн. власних державного бюджету іноземних 

інвесторів інші джерела 

1 2 3 4 5 6 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 

2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 

2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
Джерело: [8] 
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Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності свідчить про те, що протягом 
всього аналізованого періоду основним джерелом фінансування були власні кошти 
підприємств, обсяг яких набрав максимального значення в докризовий 2007 рік і становив 
майже 8 млрд. грн. За статистичними даними, до 2012 року цей показник так і не повернувся 
до показника 2007 року. В той час, як світова практика свідчить, що для фінансування 
інвестицій в інноваційну діяльність широко застосовуються саме позикові засоби, а не власні 
кошти підприємств. Обсяги іноземних інвестицій у 2011 році різко скоротилися. Як наслідок, 
обсяги фінансування інновацій за рахунок іноземних інвестицій зменшились в порівнянні з 
2009 роком на 96,2 %. В середньому на цей вид джерел припадало близько 3 % від 
загальної суми. Держава у фінансуванні інноваційного розвитку протягом досліджуваного 
періоду була доволі пасивною, за рахунок держаних коштів фінансувалося лише 1–2 % 
інноваційних процесів в економіці. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковців визначається як кризовий і 
такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених 
країнах та потребам інноваційного розвитку. Стабільне скорочення реальних обсягів 
фінансування науково-технічного комплексу та відсутність дієвої державної науково-
технічної політики не дають підстав для висновку про наявність реального підґрунтя для 
переходу до інноваційної моделі розвитку. Реформування науково-технічного комплексу 
побудовано за принципами частих змін цілей та завдань, без урахування загальновідомих 
факторів функціонування та розвитку науково-технічного потенціалу: активної та 
передбачуваної державної підтримки, формування попиту на наукові досягнення з боку 
реального сектора економіки, тощо. 

За останні роки не було реалізовано заходів у рамках інноваційної політики щодо 
поліпшення бізнес-середовища, стимулювання компаній до інновацій, розвитку різних 
інструментів підтримки технологічної модернізації, однак за наявності окремих поліпшень 
зберігається фрагментарність і нестійкість загального прогресу в даній сфері. До ключових 
проблем у формуванні й реалізації державної інноваційної політики в Україні належать такі 
[7, с. 24]:  

− недостатня якість бізнес-середовища, збереження нерозвиненості умов для 
справедливої конкуренції на ринках, а також за одержання державної підтримки;  

− збереження значних бар’єрів для поширення в економіці нових технологій, 
обумовлених відсутністю державної технологічної політики й неефективним галузевим 
регулюванням, включаючи процедури сертифікації, митне і податкове адміністрування;  

− недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо поліпшення умов для 
інноваційної діяльності;  

− взаємодія бізнесу й держави у формуванні й реалізації інноваційної політики поки що 
не має регулярного характеру, не забезпечує збалансованого вираження інтересів різних 
інноваційно-активних підприємств, особливо в нових секторах, що формуються;  

− недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: обмежена 
гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між державою й бізнесом, слабка 
орієнтованість на стимулювання зв’язків між різними учасниками інноваційних процесів на 
формування й розвиток науково-виробничих та технологічних партнерств. 

В економіці України домінують низькотехнологічні галузі виробництва, які можна 
віднести до малонаукоємних галузей: добувна і паливна – 0,8–1 %; харчова, легка 
промисловість, агропромисловість – 1,2 %. У цілому домінує відтворення виробництва 3-го 
технологічного укладу (гірнича металургія, залізничний транспорт, багатотоннажна 
неорганічна хімія та ін.). Відповідно майже 95 % вітчизняної продукції належить до 
виробництв 3-го та 4-го технологічних укладів [1, с. 255]. 

Низький рівень наукоємності вітчизняного виробництва визначається не тільки 
дефіцитом коштів та недостатністю стимулів і пільг, але й структурою економіки. За умов 
збереження існуючої структури економіки навіть при збільшенні ВВП на 3–5 % за рік 
неможливо досягти її реального розвитку, тому що за існуючої структури економіки 
зростання ВВП на 1 % потребує ще більшого зростання витрат для цього. З метою 
досягнення необхідних позитивних змін в масштабах і динаміці зростання ВВП необхідно 
перейти до інноваційної моделі структурної перебудови економіки. 
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В Україні сконцентровано великий науковий потенціал, є багато відкриттів і винаходів, 
напрацьовано багато інноваційних проектів в ресурсозбереженні, в біотехнології, у лазерній 
техніці тощо. Необхідно визначити найбільш проривні напрямки, в які, у відповідності до 
критичної точки фазового переходу, можна мінімально додати інвестиції у вигляді ресурсів і 
відбудеться перехід в нову якість – в інноваційний рентабельний бізнес, який буде 
формувати інфраструктуру для інших сфер діяльності [5, с. 32]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна стверджувати, що 
економіка України входить до стадії стагнації. В той час як традиційні чинники економічного 
зростання, які спиралися переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених за тривалий 
період економічного спаду, практично вичерпано, належних зрушень в структурі економічної 
системи, які перевели б національну економіку в режим зростання, яке ґрунтується на 
інноваційному творенні нових ресурсів, поки що не відбулося. Враховуючи це, виявлено, що  
нагальною є проблема модернізації української економіки з метою підвищення 
технологічного рівня експорту та якісних характеристик вітчизняної продукції, яка 
постачається на внутрішній ринок, що необхідно для забезпечення конкуренції з 
імпортованими товарами не тільки за ціновими, але й за якісними характеристиками. Саме 
на виконання цього стратегічного завдання має бути спрямована інноваційна політика 
України. 

Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку України є одним із 
першочергових завдань державного управління. Обґрунтовано, що  стратегія втілення цієї 
політики має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі учасники інноваційного 
процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні 
нових знань та технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з 
високотехнологічною продукцією. У реалізації цієї взаємодії і створенні таким чином 
економіки, заснованої на знаннях, роль державної влади є стрижневою.  
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Латишев К.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Мета. Метою дослідження є обґрунтування необхідності формування стратегічних 
напрямів інноваційного розвитку промисловості. 

Методика дослідження. Для вирішення поставленої мети було використано наступні 
методи наукового пізнання: узагальнення та порівняння при відображенні стратегічних 
напрямів інноваційного розвитку промисловості; логічного та статистичного аналізу при 
визначенні джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні; системно-структурного 
аналізу при виявленні взаємозв’язків між складовими формування й реалізації державної 
інноваційної політики країни; морфологічного аналізу при виявленні параметрів, що 
запобігають впровадження моделі інноваційного розвитку промисловості країни.  

Результати. Визначено, що на даний час економіка України входить до стадії стагнації. 
Обґрунтовано стратегічне завдання інноваційної політики України, яке полягає у необхідності 
модернізації її економіки з метою підвищення технологічного рівня експорту та якісних 
характеристик вітчизняної продукції для забезпечення конкурентоспроможності з іноземними 
виробниками. Доведено, що під час реалізації взаємодії учасників інноваційного процесу, 
який ґрунтується на створенні і застосуванні нових знань та технологій, з метою виходу 
високотехнологічної продукції на внутрішній та зовнішні ринки, роль державної влади є 
стрижневою.  

Наукова новизна. Обґрунтовано стратегію втілення інноваційної політики, яка на 
відміну від існуючих, ґрунтується на системності та економіці знань, з метою виходу на 
внутрішній і зовнішній ринки високотехнологічної промислової продукції для підвищення її 
конкурентоспроможності. 

Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 
що вони можуть використовуватись промисловими підприємствами, зокрема галузі 
машинобудування, при просуванні продукції на нові зовнішні ринки та розширенні діяльності 
на існуючих ринках. 

Ключові слова. Інноваційний розвиток, джерела фінансування, інноваційна активність, 
науково-технічний потенціал, нові технології, наукоємність. 

 
 

Latyshev K.O. PROBLEMS AND PROSPECTS INNOVATIVE DEV ELOPMENT OF 
UKRAINE'S INDUSTRY  

Purpose.  The objective of the study is substantiation of necessity formulating strategic 
directions of innovative development industry. 

Methodology of research.  To address this goal we used the following methods of scientific 
knowledge: a synthesis and comparison with displaying the strategic directions of innovation 
development industry, logical and statistical analysis in determining the funding of innovation 
activity in Ukraine; systemic-structural analysis to identify relationships between components of the 
development and implementation of state innovation policy; morphological analysis in identifying 
parameters that prevent the implementation innovative models of industrial development of the 
country. 
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Findings.  It was determined that at this time Ukraine's economy is a stagnating. Grounded 
strategic goal of innovation policy in Ukraine, which is the need to modernize its economy in order 
to improve the technological level of exports and qualitative characteristics domestic products to 
ensure competitiveness with foreign producers. It was proved that during the interaction of 
participants in the innovation process, which is based on the creation and application of new 
knowledge and technologies, in order to reach high-end products on domestic and foreign markets, 
the role of the government is a core. 

Originality.  Sound strategy for implementing innovation policies, which unlike the existing 
ones, based on the consistency and the knowledge economy, in order to enter the domestic and 
foreign markets high-tech industrial products to increase its competitiveness. 

Practical value. The practical significance of the results is that they can be used by industry, 
including engineering, when promoting products to new foreign markets and expansion in existing 
markets. 

Key words.  Innovation development, funding, innovation activity, scientific and technical 
potential, new technologies, research intensity.  

 
 

Латышев К.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

Цель. Целью исследования является обоснование необходимости формирования 
стратегических направлений инновационного развития промышленности.  

Методика исследования. Для решения поставленной задачи были использованы 
следующие методы научного познания: обобщения и сравнения при отображении 
направлений инновационного развития промышленности; логического и статистического 
анализа при определении источников финансирования инновационной деятельности в 
Украине; системно-структурного анализа при определении взаимосвязей между 
составляющими формирования и реализации государственной инновационной политики 
страны; морфологического анализа при выявлении параметров, усложняющих внедрение 
модели инновационного развития промышленности страны.  

Результаты. Выявлено, что на данный период времени, экономика Украины находится 
в стадии стагнации. Обосновано стратегическое задание инновационной политики Украины, 
которым является  модернизация ее экономики с целью повышения технологического 
уровня экспорта и качественных характеристик отечественной продукции для обеспечения 
конкурентоспособности с иностранными производителями. Доказано, что во время 
реализации взаимодействия участников инновационного процесса, основанного на создании 
и применении новых знаний и технологий, с целью выхода высокотехнологической 
продукции на внутренний и внешние рынки, роль государственной власти является 
стержневой.  

Научная новизна. Обоснована стратегия развития инновационной политики, которая в 
отличии от существующих, основана  на системности и на основе экономики знаний, с 
целью выхода на внутренний и внешний рынки высокотехнологичной промышленной 
продукции для повышения ее конкурентоспособности. 

Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов 
заключается в том, что они могут использоваться промышленными предприятиями, а 
именно компаниями  машиностроительной отрасли, при продвижении продукции на новые 
внешние рынки и расширении деятельности на действующих рынках.  

Ключевые слова. Инновационное развитие, источники финансирования, 
инновационная активность, научно-технический потенциал, новые технологии, 
наукоемкость. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТНК 

 
Постановка проблеми. В сучасному світі саме розвиток транснаціональних компаній 

(ТНК) значною мірою обумовлює тенденції глобалізаційних процесів, оскільки їм належить 
значна частка світової економіки. За останніми даними у світі діють більш 80 тис. ТНК та 800 
тис. їх філіалів, зі 100 найбільших економік світу – 52 ТНК; на ТНК приходиться 52% світової 
торгівлі, 67% зовнішньої торгівлі; їм належить близько 80% патентів та ліцензій [8]. 
Враховуючи масштаби діяльності ТНК та акумульований капітал, можна стверджувати, що 
вони обумовлюють стан глобальної конкуренції на світовому ринку, а також впливають на 
фінансово-економічну стабільність в світі. Загострення конкурентної боротьби вимагає ТНК 
шукати шляхи розвитку, джерела конкурентних переваг. Однією з умов формування 
конкурентних переваг ТНК вважаємо необхідність активізації інноваційної діяльності, оскільки 
саме інновації є одним з найбільш вагомих джерел формування конкурентних переваг ТНК.  

З одного боку, глобалізація сприяє створенню не тільки економічного простору, а й – 
глобального науково-технологічного та інноваційного, що визначає умови для інноваційного 
розвитку, а з іншого боку – самі інновації є рушійною силою цих процесів. За таких обставин 
лише ті ТНК, які реагують й активно залучаються як до економічного, так і до інноваційного 
простору матимуть конкурентні переваги й забезпечуватимуть собі конкурентну позицію на 
світовому ринку. За наведених обставин важливим є з’ясування ролі та місця інновацій, як 
чинника конкурентоспроможності ТНК в умовах глобалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості розвитку міжнародної 
конкурентоспроможності ТНК розглядаються в чисельних публікаціях вітчизняних та зарубіжних 
учених. Конкурентоспроможність ТНК та шляхи її підвищення, особливості глобальної 
конкуренції розкриті в роботах Бабанової К., Бак Г. О., Коваль В. В., Осадчука Є. В. [1; 2; 7; 9]. 
Результати наукових досліджень підтверджують, що все більш вагомою конкурентною 
перевагою визнаються інновації та інноваційна діяльність. У науковій літературі активно 
проводяться дискусії щодо сутності та особливостей інноваційної конкуренції. У даному напрямі 
працювали Безверха О.Н., Белозубенко В.С., Гейєр Г.В.,  Зімкіна В.Є., Трушенко О.М., 
Швиданенко О.А., Шляк М.В. [4-6; 11-13] та ін. Враховуючи, що даний напрям досліджень 
набуває все більшого значення, виникає необхідність виявлення джерел конкурентних переваг 
ТНК та шляхів підвищення їх конкурентоспроможності, з’ясування ролі та значення інновації як 
чинника конкурентоспроможності ТНК. 

Постановка завдання. Обґрунтувати значимість інновацій як пріоритетного 
інструменту конкурентної боротьби транснаціональних компаній в умовах активізації 
інноваційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі традиційні сили та 
чинники економічного розвитку майже вичерпали себе, на їх місці сформувалися нові 
фактори вже не просто економічного розвитку, а економічного зростання – це, перш за все, 
знання та інновації. Саме інноваційний розвиток визначається сьогодні однією з безперечних 
умов міжнародної конкурентної боротьби та характеризує суть глобальної 
конкурентоспроможності. На підтвердження цієї гіпотези наведемо визначення категорії 
“глобальна конкуренція”, яке сформулював Швиданенко О.А., він характеризує її як боротьбу 
у різних формах протидії та співробітництва суб’єктів глобальної економічної системи за 
володіння обмеженими економічними ресурсами та якнайвигідніші умови виробництва і 
збуту продукції (послуг) за умови інноваційного розвитку на корпоративному, державному, 
регіональному та міжцивілізаційному рівнях [12]. Тим самим автор наголошує, і ми з цим 
погоджуємося, що інноваційна діяльність та інноваційний розвиток визначатимуть здатність 
економічних суб’єктів, зокрема ТНК, ефективно функціонувати у глобалізованому світі. Отже, 
на перший план у світовій конкуренції виходять саме інновації, які є джерелом конкурентних 
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переваг, а інноваційна діяльність – необхідною умовою підвищення 
конкурентоспроможності [10]. 

Конкурентоспроможність будь-якої компанії забезпечують її конкурентні переваги, котрі 
проявляються у наявності в неї ключових, унікальних, неповторних переваг, які досягаються, 
в основному, в процесі розробки та запровадження інновацій. Розуміння цього аспекту 
сприяло виділенню нової стадії глобальної конкуренції – інноваційної конкуренції, 
інструментом конкурентної боротьби при цьому є нововведення, саме інноваційно активні 
компанії є конкурентоспроможними та мають перспективи розвитку у майбутньому.  

Інноваційна конкуренція визначається як створення конкурентних переваг, викликаних 
впровадженням інновацій, де інновація являє собою матеріалізований результат, отриманий 
від вкладення капіталу в нову техніку чи технологію, у нові форми організації виробництва, 
праці, обслуговування і управління, включаючи нові форми контролю, обліку, методи 
планування, прийоми аналізу і т.п., відіграє ключову роль у діяльності підприємства [13]. 
Тобто в основі інноваційної конкуренції – боротьба, яка передбачає розробку та реалізацію 
різних інноваційних продуктів, технологій, методів тощо. 

Як якісно новий вид конкурентної боротьби, який фокусує увагу на інноваціях як на 
засобі досягнення конкурентних переваг, інноваційну конкуренцію розглядає Зімкіна В.Є., 
головним атрибутом якої вона вважає підвищення ефективності інноваційної діяльності [6]. 
При цьому автор наголошує на пріоритетності інновацій в конкурентній боротьбі. 

У процесі дослідження було виявлено, що інноваційна конкуренція є масштабним та 
широким поняттям, оскільки вона проявляється не тільки у внутрігалузевій боротьбі між 
підприємствами, а виходить на якісно нові рівні, обумовлюючи суперництво між різними 
сферами діяльності, галузями, формами бізнесу, а у глобалізованому світі – між країнами. Її 
розвиток обумовлений високими темпами зміни потреб та появі нових потреб в суспільстві, 
підвищенням вимог до якості продукції, її споживчої цінності та корисності, внаслідок чого 
зростає необхідність розбудови інноваційної моделі розвитку й лише відповідність їй 
дозволить компанії розвиватися та зміцнювати конкурентоспроможність. 

Дослідниками визначено, що інноваційна конкуренція – це домінуюча форма, яка має 
місце тоді, коли нові знання, закладені в інноваціях, не поширені та є активом одного чи 
декількох суб’єктів пропозиції [6]. На нашу думку, це вже сьогодні абсолютно справедливо 
відзначено, а у майбутньому, по мірі розвитку економіки знань, роль та значення інноваційної 
конкуренції буде дедалі збільшуватися.  

Щоб відповідати сучасним світовим вимогам та здійснювати ефективну інноваційну 
діяльність, транснаціональна компанія має бути динамічною та гнучкою, швидко реагувати 
на зміни та вживати відповідних заходів. Крім того, лише активна інноваційна позиція дасть 
можливість випередити конкурентів, оскільки, розуміючи необхідність інноваційної діяльності, її 
активізація відбуватиметься на кожній компанії й від того наскільки швидко буде запроваджена 
та чи інша інновація та наскільки кращою вона буде від конкурентів залежатиме конкурентна 
позиція компанії, її успіх та прибутки. Слід зауважити, що лише запровадження інноваційних 
технологій виробництва чи випуск інноваційних товарів не дасть довготривалих високих 
результатів. На сучасному етапі все більшої важливості набувають інновації в менеджменті, 
маркетингові інновації. У сукупності інноваційні продукти та інноваційні методи функціонування 
компанії й управління нею сприятимуть не просто витісненню конкурентів з ринку, а 
забезпеченню лідерства та стратегічних пріоритетів компанії. Отже, завдання ефективної 
транснаціональної компанії переходить із площини перемогти конкурента, у площину – бути 
кращим, ніж конкурент.  

Успіх та результативність інноваційної конкуренції залежать від знання та урахування її 
концептуальних основ, оскільки вона має свою специфіку. Серед особливостей інноваційної 
конкуренції  виділяють [4; 5; 6; 11]: 

– високий динамізм ринку; 
– «агресивний» характер конкуренції – активне суперництво, оскільки економічні агенти 

досить активні, гнучкі, легко сприймають та стимулюють зміни; 
– вартість товару або послуги визначається їх новизною, оригінальністю, унікальністю та 

сучасністю; 
– конкуренція викликає інтенсивні зміни в організаційній структурі, політиці, менеджменті; 
– суб’єктивний фактор відіграє визначну роль у створенні конкурентних  
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переваг та реалізації конкурентної політики підприємства; 
– концентрація капіталу здійснюється на новій основі – установлення нової архітектоніки 

капіталу із пріоритетними позиціями інтелектуального; 
– зміна потреб, вподобань та переваг споживачів; 
– посилення значення зворотного зв'язку “ринок-виробник”;  
– виникнення нових стереотипів споживчої та мінової вартості товару; 
– новий характер економічних інститутів у ринковому середовищі; 
–   прискорення морального старіння продукції та засобів виробництва. 
До цих особливостей вважаємо за доцільне додати ще наступні: можливість забезпечення 

нестандартної та важко повторюваної конкурентної переваги, підвищений рівень ризику, 
недовіра споживачів  до нової продукції та незначна кількість «новаторів» - споживачів, що 
одразу купують товар-новинку; короткий життєвий цикл продукції. 

Відповідно до зазначених особливостей інноваційної конкуренції визначено принципи 
конкурентної боротьби для транснаціональних компаній, які використовують інновацій, як 
головний інструмент конкуренції (табл. 1). 

Таблиця 1 
Принцип конкурентної боротьби ТНК в умовах інноваційної конкуренції 

 

Особливість інноваційної конкуренції Принцип конкурентної боротьби в умовах 
інноваційної конкуренції 

Інтенсивні зміни Гнучкість та адаптивність 
Високий динамізм ринку зміна потреб, вподобань 
та переваг споживачів 

Орієнтація на потреби ринку 

«Агресивний» характер,  Активність, наступальність дій 
Короткий життєвий цикл продукції Безперервність, систематичність і комплексність 

інноваційної діяльності  
Залежність цінності товару та конкурентної 
переваги від його унікальності, сучасності 

Сміливість, оригінальність новаторських ідей, 
нестандартність рішень, творчий підхід 

Суб’єктивний фактор Інформаційна забезпеченість 

Посилення зворотного зв’язку Підвищення ролі людського фактора, стимулювання 
та мотивація до інноваційної діяльності 

Підвищений рівень ризику Диверсифікація діяльності та диференціація 
продукції, комбінаторність діяльності компанії 

Недовіра споживачів Маркетингова активність 
Джерело: складено автором 
 
Розглянемо види інновацій у контексті джерел конкурентних переваг. У широкому сенсі за 

сутністю під інноваціями розуміють зміни в різних сферах, за результатами яких з’являються нові 
товари чи послуги, нові технології виробництва та організації діяльності суб’єктів, що істотно 
впливають на соціальне середовище й обумовлюють позитивні перетворення у ньому. Виходячи 
з цього, інновації обумовлюють позитивні зрушення у світі, на їх основі формуються нові цінності, 
покращуються умови існування та взаємовідносин, оптимізується процес використання ресурсів, 
підвищується економічна результативність. Інновації є тим обов’язковим елементом, який 
забезпечить відповідність ТНК світовим вимогам. Сучасний інноваційний арсенал достатньо 
широкий, ТНК можуть запроваджувати інноваційні види продукції, використовувати 
інноваційні технології її виробництва, застосовувати інноваційні інструменти у сфері 
управління та організації тощо. 

Відповідно до теорії Й. Шумпетера, виділяють п’ять основних типів нових комбінацій 
змін або інновацій [14]: 

1) виробництво нового продукту, чи відомого продукту в новій якості;  
2) впровадження нового методу виробництва;  
3) залучення для виробничого процесу нових джерел сировини;  
4) освоєння нового ринку збуту;  
5) впровадження нових організаційних форм. 
Розглянемо конкурентні переваги, які формуються у кожному з випадків (рис. 1). 

Виробництво інноваційного товару обумовлює конкурентні переваги, які проявляються у 
підвищенні конкурентоспроможності товару, особливо товару ринкової новизни, через його 
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унікальність, важку повторюваність, здатність краще задовольняти потребу споживача 
завдяки покращенню його споживчих властивостей. Як правило, інноваційний товар 
характеризується підвищеною споживчою цінністю, має вищу корисність та є більш 
привабливим для покупців. Саме виробництво інноваційного товару сприятиме підвищенню 
економічної та соціальної ефективності функціонування ТНК. 
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Використання інноваційних технології дозволить модернізувати виробництво, збільшити 
виробничі можливості компанії, підвищити ефективність використання ресурсів, створити умови 
для високопродуктивної праці насамперед завдяки використанню сучасних науково-
технічних знань. Завдяки цьому компанія може отримати конкурентні переваги щодо витрат, 
обсягів збуту, стати лідером з технології. Все більшого значення в сучасних умовах набувають 
питання щодо пошуку технологій ресурсозбереження, енергоощадних, з підвищеним 
еколого-економічним ефектом, безпечних, наукоємних, безвідходних тощо. Отже, інноваційні 
технології здатні утворювати ресурсний ефект, який проявляється у вивільненні частини 
ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових тощо), що є вкрай важливим для підвищення 
конкурентоспроможності ТНК. В цілому інноваційні технології утворюють матеріальну базу 
компанії та через неї впливають на темпи й активність інноваційних процесів.  

Ще одним важливим видом інновацій, який може стати суттєвою конкурентною 
перевагою ТНК є інноваційні ресурси: матеріальні та нематеріальні. Використання 
інноваційних матеріалів, які характеризуються принципово новими властивостями, є одним із 
пріоритетних в даному виді інновацій, оскільки саме сировина та матеріали, що 
використовувалися, впливають на якість продукції, її споживчі властивості й впливають на 
конкурентоспроможність продукції, при цьому попит на неї також збільшуватиметься через 
підвищення довіри з боку потенційних споживачів. Інноваційні ресурси значною мірою 
можуть покращити імідж компанії, зміцнити її ресурсний потенціалу, підвищити вартість 
бренду. 

Значно розширити можливості компанії та зміцнити її конкурентоспроможність здатні 
інноваційні ринки збуту. Пошук інноваційних ідей, пов’язаних із виходом в інші регіони, 
розширенням границь ринків збуту, освоєнням нових сегментів ринку, незайнятих ніш, 
виходом у нові сфери діяльності забезпечать компанії нові можливості для збільшення 
обсягів збуту, розширення масштабів діяльності, завоювання міжнародних ринків, 
збільшення частки на них й укріпленню конкурентних позицій. 

Особливим за своїм змістом є інноваційне управління підприємством, яке передбачає 
розвиток та запровадження нових методів управління, форми організації всіх видів 
діяльності в компанії. Нові підходи сформувалися в системі управління підприємством, які 
знайшли відображення в інструментах, принципах, методах інноваційного менеджменту. 
Завданням інноваційного управління є створення умов для розвитку та зростання ТНК, 
активізації інноваційного процесу та інноваційної діяльності, визначення інноваційних 
стратегій та їх реалізація, нарощування інноваційного потенціалу, організацію та 
впровадження інновацій, а також удосконалення організаційних структур управління, 
підвищення ефективності управління персоналом. Враховуючи, що значна кількість 
інноваційної продукції та інноваційних технологій є новими та невідомими для ринку, зростає 
роль використання маркетингових інновацій для її просування. 

Наведені види інновацій вважаємо за необхідне використовувати у сукупності, оскільки 
при цьому зростатиме синергетичний ефект, який виявиться у більшій кількості та якості 
конкурентних переваг, здатних забезпечити та/або підвищити рівень 
конкурентоспроможності ТНК завдяки: 

− підвищенню якості продукції, її конкурентоспроможності; 
− збільшенню попиту на продукцію компанії; 
− більш повного та кращого задоволення потреб споживачів; 
− зростанню обсягів продажу; 
− підвищенню прибутку та рентабельності; 
− зниженню витрат; 
− збільшенню частки ринку та займання позиції лідера на ньому;  
− отриманню контролю над ринком та можливостей впливу на нього; 
− зростанню вартості бренду;  
− покращенню іміджу компанії; 
− зміцненню ресурсного потенціалу; 
− покращенню фінансового стану; 
− досягненню відповідності потребам та  вимогам міжнародного ринку; 
− диверсифікації діяльності та зниження ризику; 
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− забезпеченню технологічного лідерства; 
− набуттю економічної незалежності та підвищення економічної безпеки. 
В той же час активізація інноваційних процесів, загострення інноваційної конкуренції 

справлять позитивний вплив на суспільство, соціально-економічну систему в світовому 
масштабі в цілому. На основі розширення процесу залучення країн і компаній до інноваційної 
діяльності у міжнародних  розмірах відбуватимуться позитивні зрушення: 

− розширення світових масштабів інноваційного підприємництва та меж інноваційних 
процесів; 

− активізація інтеграційних процесів у світі, можливість спільного проведення наукових 
досліджень, підвищення рівня комерціалізації їх результатів; 

− розвиток науки, прискорення темпів НТП, збільшення обсягів виробництва 
наукоємної продукції та перетворення науки у продуктивну силу суспільства; 

− вирішення екологічних питань, питань обмеженості ресурсів, соціальних проблем 
через створення нових робочих місць та покращення умов праці, збільшення її оплати; 

− налагодження міжнародної співпраці, обмін досвідом та ідеями. 
Висновки з проведеного дослідження. В глобалізованому світі відбувається 

загострення інноваційної конкуренції між ТНК, відмінність якої полягає у використанні 
наукових досягнень та знань, творчого підходу до пошуку шляхів розвитку. Інноваційні 
процеси набувають високих темпів у світі, при цьому розвиваються різні види інновацій: 
товарні, технологічні, ресурсні, управлінські, збутові тощо. Очевидним став той факт, що 
саме інновації стають необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності ТНК. 
Загострення інноваційної конкуренції вимагатиме від ТНК створення конкурентоспроможної 
інноваційної продукції, впровадження інноваційних технологій найбільш ефективним і 
оптимальним шляхом й забезпечення тим самим стійких конкурентних переваг на 
міжнародному ринку. 
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Охота В.І. ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТНК 
Мета. Обґрунтувати значимість інновацій як пріоритетного інструменту конкурентної 

боротьби транснаціональних компаній в умовах активізації інноваційних процесів.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано наступні підходи і методи: 

системний підхід – при розгляді розвитку інноваційної конкуренції та вивченні її впливу на 
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конкурентоспроможність ТНК; методи аналізу і синтезу – при дослідженні особливостей 
інноваційної конкуренції та визначенні принципів конкурентної боротьби ТНК в умовах 
інноваційної конкуренції; методи класифікації – при обґрунтуванні значимості інновацій як 
пріоритетного інструменту конкурентної боротьби ТНК та джерел конкурентних переваг в 
умовах активізації інноваційних процесів. 

Результати. У статті розглянуто розвиток інноваційної конкуренції та вивчено її вплив 
на конкурентоспроможність ТНК. Охарактеризовано особливості інноваційної конкуренції та 
визначено принципи конкурентної боротьби ТНК в умовах інноваційної конкуренції. 
Обґрунтовано значимість інновацій як пріоритетного інструменту конкурентної боротьби ТНК 
та джерело конкурентних переваг в умовах активізації інноваційних процесів. 

Наукова новизна. Визначено принципи конкурентної боротьби ТНК в умовах 
інноваційної конкуренції та  джерело конкурентних переваг в умовах активізації інноваційних 
процесів.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження підвищують роль інновацій 
як пріоритетного інструменту конкурентної боротьби транснаціональних компаній в умовах 
активізації інноваційних процесів.  

Ключові слова: глобалізація, ТНК, інновації, конкуренція, конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги, міжнародна конкурентоспроможність. 

   
 
Okhota V.I. INNOVATION AS A BASIS FOR COMPETITIVENE SS OF TNC 
Purpose.  The aim of the article is to substantiate the importance of innovation as a priority 

instrument of competitive struggle of transnational companies in the conditions of innovation 
processes intensification. 

Methodology of the study.  The following approaches and methods were used in the article: 
the systems approach – to consider the development of the innovation competition and study its 
influence on the competitiveness of transnational companies; methods of analysis and synthesis – 
to study the features of innovation competition and define the principles of competitive struggle of 
transnational companies in the conditions of innovation competition; methods of classification – for 
substantiation the importance of innovations as a priority instrument of competitive struggle of 
transnational companies and sources of competitive advantages in the conditions of innovation 
processes intensification. 

Findings.  The development of innovation competition has been considered in the article; its 
influence on the competitiveness of transnational companies has been studied. The peculiarities of 
innovation competition have been characterized and the principles of competitive struggle of 
transnational companies in the conditions of innovation competition have been defined. The 
importance of innovations as a priority instrument of competitive struggle of TNC and sources of 
competitive advantages the conditions innovation processes intensification has been 
substantiated. 

Originality.  The principles of competitive struggle of TNC in the conditions of innovation 
competition and source of competitive advantages in the conditions of innovation processes 
intensification have been determined. 

Practical value. The obtained research results enhance the role of innovations as a priority 
instrument of competitive struggle of transnational companies in the conditions of innovation 
processes intensification. 

Key words:  globalization, TNC, innovations, competition, competitiveness, competitive 
advantages, international competitiveness. 

 
 
Охота В.И. ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТНК 
Цель. Обосновать значимость инноваций как приоритетного инструмента конкурентной 

борьбы транснациональных компаний в условиях активизации инновационных процессов. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие 

подходы и методы: системный подход - при рассмотрении развития инновационной 
конкуренции и изучении ее влияния на конкурентоспособность ТНК, методы анализа и 
синтеза - при исследовании особенностей инновационной конкуренции и определении 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 224 

принципов конкурентной борьбы ТНК в условиях инновационной конкуренции, методы 
классификации - при обосновании значимости инноваций как приоритетного инструмента 
конкурентной борьбы ТНК и источников конкурентных преимуществ в условиях активизации 
инновационных процессов. 

Результаты. В статье рассмотрено развитие инновационной конкуренции и изучены 
ее влияние на конкурентоспособность ТНК. Охарактеризованы особенности инновационной 
конкуренции и определены принципы конкурентной борьбы ТНК в условиях инновационной 
конкуренции. Обоснована значимость инноваций как приоритетного инструмента 
конкурентной борьбы ТНК и источник конкурентных преимуществ в условиях активизации 
инновационных процессов. 

Научная новизна. Определены принципы конкурентной борьбы ТНК в условиях 
инновационной конкуренции и источник конкурентных преимуществ в условиях активизации 
инновационных процессов. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования повышают роль 
инноваций как приоритетного инструмента конкурентной борьбы транснациональных 
компаний в условиях активизации инновационных процессов. 

Ключевые слова: глобализация, ТНК, инновации, конкуренция, 
конкурентоспособность, конкурентные преимущества, международная 
конкурентоспособность . 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PEST-АНАЛІЗУ ПРИ 
ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ  
(НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ) 

 
Постановка проблеми. Зростання конкуренції на регіональних ринках через 

регіональну експансію філій, представництв, департаментів крупних гравців, актуалізує 
наявність у суб’єктів даного ринку обґрунтованої, чіткої та прозорої стратегії розвитку. 
Традиційна модель стратегічного менеджменту, завдяки прозорості своєї логіки та простоті 
використання, отримала широке застосування у практиці вітчизняних компаній усіх сфер та 
галузей, у тому числі – суб’єктами ринку юридичних послуг. Одним з найважливіших етапів 
формування стратегій розвитку суб’єктів ринку юридичних послуг є аналіз середовищних 
чинників, який дозволяє оцінити: можливі загрози розвитку ринку юридичних послуг та 
окремої організації, урахувати ступінь їх впливу та можливість реакції на них; позитивні та 
негативні зовнішні тенденції розвитку регіонального ринку юридичних послуг та регіональної 
економіки загалом; доцільність розвитку тих чи інших напрямків діяльності (наприклад для 
суб’єктів ринку юридичних послуг такими напрямками є види послуг, сфери юридичної 
практики, зміна організаційної форми, залучення нового персоналу тощо); доцільність 
залучення інвестицій та кредитів на розвиток організації, освоєння нових видів послуг, нових 
сфер права; економічну, екологічну, соціальну, інноваційну, інформаційну безпеку організації 
та можливі методи стабілізації тощо.  

На діагностичному етапі використовують усю сукупність методичних прийомів 
стратегічного аналізу: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, конкурентний аналіз, позиціонування, 
бенчмаркінг, методи експертних оцінок та інші. Метод PEST-аналізу, у його модифікації 
«STEEPLE-аналіз», особливо важливий для тих ринків, де: а) правові чинники мають 
абсолютний вплив (саме таким є ринок юридичних послуг); б) екологічні чинники є основою 
розробки стратегій їх суб’єктів, (екологічні чинники актуалізують нову правничу галузь – 
екологічне право; в) соціально-демографічні чинники визначають попит на послуги. Крупні 
суб’єкти регіонального ринку юридичних послуг особливо схильні до впливу політичних 
чинників, оскільки обслуговують господарську практику великих регіональних операторів та 
здійснюють юридичне супроводження великих регіональних інвестиційних, інфраструктурних 
проектів тощо. Усе зазначене актуалізує значення «STEEPLE-аналізу» для визначення 
можливого впливу чинників зовнішнього середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вплив на дослідження 
економічних, управлінських, маркетингових проблем суб’єктів ринку юридичних послуг мають 
роботи із загальної теорії стратегічного управління зарубіжних [1; 3; 9; 10; 12; 15; 16] та 
вітчизняних авторів [5; 7; 11; 17]. Проте питання стратегічного управління суб’єктами ринку 
юридичних послуг (як на регіональному, так і на національному рівні) у теоретичних працях 
вітчизняних вчених висвітлені недостатньо. Іноземні автори є більш активними у вивченні 
специфіки ринку юридичних послуг та його суб’єктів [19; 21; 23], систематично розглядаючи 
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стратегії, конкурентні переваги, маркетингові інструменти їх забезпечення.  
Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей використання 

методики технології PEST-аналізу (у модифікації STEEPLE) при формуванні стратегій 
розвитку суб’єктів регіональних ринків на прикладі ринку юридичних послуг. Завдання статті 
передбачають: визначення суті PEST-аналізу та його модифікацій, опис процесу STEEPLE-
аналізу зовнішнього середовища суб’єкту ринку юридичних послуг, розробка рекомендацій 
щодо збору інформації про чинники зовнішнього середовища ринку юридичних послуг 
методом кабінетного дослідження, формування алгоритму ідентифікації тенденцій ринкового 
середовища суб’єкту регіонального ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси розробки та подальшого 
впровадження стратегії складні і вимагають врахування безлічі внутрішніх і зовнішніх 
факторів. Тому на початкових етапах формування стратегій суб’єктів регіональних ринків 
необхідно здійснити ідентифікацію, аналіз та ранжування стратегічних проблем зовнішнього 
та внутрішнього середовища організації стосовно альтернативних напрямків розвитку. 
Керуючись визначенням К. Фляйшнера та Б. Бенсусана [16, c. 127], аналіз умов 
навколишнього середовища – це процес вивчення та моніторингу середовища з метою 
виявлення сьогоднішніх та майбутніх позитивних (можливостей) та негативних (загроз) 
тенденцій, які можуть вплинути на здатність організації досягти поставлених цілей.  

Регіональні ринки аналізуються методом PEST-аналізу в декількох областях, що 
представляють найбільш поширені зовнішні впливи: політичні (Political), економічні 
(Economic), соціальні (Social) та технологічні (Technological) аспекти зовнішнього 
середовища, які впливають на розвиток організації. У практиці стратегічного аналізу 
зустрічається декілька його модифікацій (рис. 1):  

 

Об′єкти «PEST-аналізу» Об′єкти «STEEP-аналізу» 

 
Об’єкти «STEEPLE-аналізу» 

Рис. 1. Модифікації «PEST-аналізу»  
Джерело: [2] 

 
STEEP-аналіз (модифікація PEST-аналізу, акронім для соціальних (Social), 

технологічних (Technological), економічних (Economic), екологічних (Еcological), політичних 
(Political) чинників, які використовуються для оцінки зовнішнього середовища) SLEPT-аналіз 
додав правові чинники (Legal); PESTLE-аналіз розширив аналіз екологічними чинники 
(Environmental); STEEPLE-аналіз включає соціально-демографічні, технологічні, економічні, 
екологічні, політичні, правові, географічні та етнічні чинники. 

Аналіз навколишнього середовища зазвичай починається з визначення меж 
навколишнього середовища. К. Фляйшнер та Б. Бенсусан [16, c. 336] визначають ці межі 
широтою, глибиною аналізу та перспективами прогнозування. Широта відноситься до 
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тематики даних про навколишнє середовище. Глибина визначає ступінь детальності даних 
STEEPLE. Перспективи прогнозування зазвичай поділяються на короткотривалі, 
середньотривалі і довготривалі, що визначається специфічністю навколишнього середовища 
міста. Межі навколишнього середовища зазвичай можуть бути встановлені за допомогою 
вивчення стратегічного розташування організації по відношенню до конкурентів, партнерів, 
споживачів, масштабу взаємодії, перспектив інвестицій, джерел ресурсів, регуляторного 
впливу. Аналіз сегментів STEEPLE-аналізу передбачає п’ять етапів (рис. 2).  

 
Рис. 2. Процес STEEPLE-аналізу зовнішнього середовища суб’єкту ринку 

юридичних послуг   
Джерело: складено авторами на основі [16; 20] 

 
На першому етапі STEEPLE-аналізу дослідник повинен відповісти на низку запитань: 

Які поточні ключові події (важливі випадки в різних сферах STEEPLE) та тенденції (загальна 
спрямованість або курс подій) визначають розвиток даного сегменту ринку юридичних 
послуг, галузі права? Що підтверджує існування даних тенденцій? (Тенденції змінюються 
відповідно до рівня розвитку, значущості та фракціонування. Рівень змін у тенденції вимагає 
від аналітика зосередження уваги на тому, чи є тенденція такою, що розвивається, йде на 
спад або є незмінною. Значущість оцінює ступінь розповсюдження тенденції та вплив на 
широкі або вузькі кола суспільства. Фракціонування визначає залежність тенденції від інших 
тенденцій, що надає можливість дізнатися, чи є тенденції взаємозамінними чи 
взаємодоповнюючими). Яким чином тенденції розвивалися історично, за яких умов вони 
досягали піку та спаду, якою може бути їх подальша еволюція? Яка природа та який ступінь 
зміни або турбулентності тенденцій? Який тип впливу здійснюють тенденції на організацію: 
негативний, який асоціюється із загрозами здатності організації досягати своїх цілей, може 
перешкодити організації реалізувати поточну стратегію розвитку та збільшити ризики при 
переході до інших; позитивний, який асоціюється з можливостями організації досягати своїх 
цілей, визначає можливість підтримки або посилення існуючих стратегій, збільшує 
ймовірність того, що організація зможе упровадити заплановану стратегію; нейтральний або 
нульовий вплив, наявність якого підвищує впевненість фахівців у реалізації стратегії. 

Очевидно, що кожен з чинників має свою міру впливу на розвиток організації, а також 
свої кількісні показники, через які можна встановити причинно-наслідкові зв’язки цього 
впливу на елементи внутрішнього середовища суб’єкта ринку юридичних послуг. 

Для збору інформації про чинники зовнішнього середовища суб’єкту регіонального 
ринку юридичних послуг ми виділяємо метод кабінетного дослідження, який передбачає збір 
інформації з відкритих джерел та метод особистого інтерв’ю з метою збору інформації про 
вплив зовнішніх чинників на формування конкретної моделі розвитку юридичної фірми, 
інформаційної підтримки стратегічних рішень, контролю процесів, попередження небажаних 
відхилень найважливіших параметрів середовища, виявлення тенденцій динаміки та корекції 
напрямів розвитку суб’єкта ринку юридичних послуг. 

Етап 1. Зрозуміти аналізований сегмент 
навколишнього середовища 

Етап 2. Зрозуміти взаємозв'язки та конфлікти 
між тенденціями 

Етап 3. Визначити найбільш впливові тенденції 

Етап 4. Спрогнозувати майбутній напрямок розвитку 
найбільш впливових тенденцій. Розробити можливі 
сценарії та проекти. 

Етап 5. Сформувати висновки стосовно 
можливостей та загроз усіх рівнів зовнішнього 
середовища організації  
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Для збору різнопланової інформації доцільно: скласти список ключових випадків 
(«прецедентів») та осіб, статей і коментарів в юридичній та галузевій пресі, записів у 
рейтингових директоріях. Використання технології зворотних зв’язків дозволить, при зборі 
інформації, формувати також відомість фірми. Зокрема, реєстрація на професійних сайтах 
та у бібліотеках, підписка на розсилку, відправка статей для публікації в різні галузеві 
видання, з викладенням власної точки зору на проблеми та тенденції розвитку ринку 
юридичних послуг, його окремих сегментів, експертні коментарі щодо конкретного 
регіонального ринку юридичних послуг, коментарі до статей інших авторів, участь в 
обговоренні, підготовці проектів законів, підзаконних нормативно-правових актів тощо. Ми 
згідні із Джоанною Гудман (Joanna Goodman) [4], що сьогодні суб’єкту ринку 
юридичних послуг не можна ігнорувати директорії, адже потенційні клієнти звертаються до 
них, коли хочуть отримати пораду в новій юрисдикції. Краще, коли про юридичну фірму 
згадують у двох або трьох директоріях, акцентують увагу на її перевагах, на професіоналізмі 
і кваліфікації її партнерів та співробітників. Директорії збільшують впізнаваність бренду 
юридичної фірми в Інтернеті за рахунок появи її назви (чи прізвищ партнерів) в Google без 
оптимізації роботи пошукових програм. Директорія Legal 500 розміщує редакторські статті 
безкоштовно, що гарантує увагу потенційних міжнародних клієнтів, які використовують її в 
якості відправної точки при пошуку фірми-надавача представницьких послуг всередині 
країни чи окремого регіону (особливо в регіонах країн колишнього СРСР). За результатами 
дослідження, проведеного у 2009 р. компаніями Forbes Institute та LexisNexis 
Martindale&Hubbell «Як штатні юристи компаній, які працюють у Центральній та Східній 
Європі, обирають юридичних радників і підтримують із ними відносини» [18], при виборі 
юридичного консультанта 51% компаній використовують Chambers&Partners, 22% – Legal 
500.  

Великі інформаційні ресурси та інструменти для управління інформацією є 
визначальними конкурентними перевагами суб’єкта ринку юридичних послуг. Наприклад, 
фірми зі Сполучених Штатів і Сполученого Королівства вкладають значні кошти в розвиток 
передових інформаційних ресурсів, які надають юристам миттєвий доступ до юридичної та 
комерційної інформації, до інформації про досвід, накопичений професіоналами на 
національному та міжнародному рівнях. В Україні такими прикладами є перша комп'ютерна 
правова система «Нормативні акти України», яка була розроблена у вересні 1991 року на 
замовлення Верховної Ради України і включає: повну законодавчу базу України (близько 490 
тис. документів); регіональне законодавство (документи обласних рад і держадміністрацій); 
перспективне законодавство (тексти законопроектів ВРУ); судову практику; аналітичні та 
довідкові документи (консультації, нормативні таблиці, бланки звітності, типові документи, 
каталог оголошень про банкрутство, словник законодавчих термінів, довідник органів влади 
та ін.); інтегрована з законодавством України база судових рішень; база перекладів 
законодавства англійською мовою. Сьогодні лідером з розробки інформаційно-правових 
систем, в Україні, є компанія «ЛІГА:ЗАКОН», система якої встановлена у всіх судах, 
податкових та митних службах України. Правовий портал України ligazakon.ua [14] на даний 
момент об’єднує 6 сайтів. Новим джерелом інформації на ринку юридичних послуг є також 
юридичний портал «Pravotoday» [13]. 

У результаті кабінетного дослідження утворюється перелік можливостей та загроз, які 
формуються окремими групами чинників макро- та мікросередовища. Перевагами 
кабінетного дослідження є: невелика вартість робіт, оскільки не потрібний збір нових даних; 
швидкість збору матеріалу; наявність декількох джерел інформації; достовірність інформації 
від незалежних джерел. Поряд з цим, такий вид дослідження має низку недоліків, а саме: 
має загальний характер; інформація може бути застарілою; методологія збору може не 
відповідати основній цілі дослідження. Алгоритм кабінетного дослідження щодо підбору 
інформації по врегулюванню певної групи суспільних відносин включає низку процедур: 
1) Сформулювати мету дослідження, тобто яку інформацію необхідно зібрати (про який 
об’єкт, явища чи процеси). Після формулювання списку проблемних питань необхідно 
скласти список пошукових термінів, прізвищ та джерел, які є своєрідним списком ключів, що 
допоможуть швидше знайти потрібну інформацію. 2) Підібрати нормативно-правові акти, 
довідники, покажчики, реферативні описи друкованих видань, нормативні таблиці, каталоги 
оголошень про банкрутство, словник законодавчих термінів, довідники органів влади тощо. 
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Скласти бібліографічний список джерел, список засобів масової інформації, у першу чергу 
професійних видань, які друкують матеріали з досліджуваної проблематики. 3) Скласти 
список пошукових термінів і лише після цього скористатися мережею Інтернет, не забуваючи 
про те, що при пошуку в Інтернеті дуже важливо правильно визначити ключові слова. 
4) Скласти запитальник для інтерв’ю з експертами. 

Метод кабінетних досліджень дає можливість зібрати вторинну маркетингову 
інформацію. Ця інформація вже існує у певному готовому вигляді, вже використовувалася 
або може бути використана в інших дослідницьких процесах. Статистично 80 % компаній у 
сфері B2B проводять дослідження не рідше 1 разу на рік. Хоча половина при цьому 
користується своїм ресурсом – до агентств звертається тільки 20% [6].  

Вторинну інформацію можна поділити на внутрішню та зовнішню. Вторинна внутрішня 
інформація – інформація, що була створена всередині самої організації – юридичної компанії 
/ фірми (процеси, протоколи, угоди, витяги, постанови, інструкції, настанови, бюджети, 
кошториси, звіти, проекти, рішення, прес-релізи, первинні бухгалтерські документи тощо). 
Важливою є інформація про основні фінансові показники за період від трьох до п'яти років: 
річна виручка; прибуток компанії / прибуток у розрахунку на партнера; фінансові показники 
для кожної практики; зміна середньої винагороди від клієнтів, %; частка нових клієнтів у 
виручці фірми, %. Можна також використовувати нефінансові показники, зокрема: 
повернення клієнтів, коефіцієнт їх задоволеності (виявлений за допомогою опитування 
клієнтів); стратегічні цілі – ключові показники, яких фірма хоче досягти. 

Вторинна зовнішня інформація – інформація, що створюється поза межами юридичної 
компанії. Сьогодні основним інструментом формування інформаційної незалежності 
юридичної компанії є власні бази даних та підписка до глобальних, національних, галузевих 
баз. CRM-система юридичної компанії обов'язково включає маркетингові проекти та вихідні 
дані (з функцію класифікації та сортування) щодо їх планування та реалізації: статистичні 
дані щодо дійсних та завершених справ та проектів (час, що проходить з моменту першого 
контакту з клієнтом до укладення контракту, кількість частково задоволених справ, кількість 
програних справ, кількість виграних справ), узагальнення юридичної практики (кількість 
справ та проектів, ефективність результатів), база клієнтів, особові файли працівників (у 
тому числі маркетингова активність співробітників), параметри діяльності юридичної 
компанії, які можна порівнювати та тренди, які можна моделювати (АВС-аналіз юридичних 
послуг, обсяги продажу, обсяг оплаченого часу, дисконти, бонуси тощо). 

Збір інформації, яка дасть змогу сформувати тенденції розвитку суб’єкта ринку 
юридичних послуг, визначити його проблеми та розробити підходи до їх вирішення, також 
передбачає: інтерв’ю з особами, що ухвалюють рішення (керуючі партнери, партнери та топ-
менеджери – керівники департаментів / практик, підрозділів (фінанси, маркетинг, HR, IT 
тощо); інтерв’ю з експертами в сфері юридичної практики, розвитку ринку юридичних послуг; 
аналіз вторинних даних; побудову графа проблем; проведення окремих якісних досліджень 
тощо. Інтерв’ю з «топ-менеджерами» здійснюється у формі аудиту маркетингової проблеми 
(problem audit) і представляє собою всебічний аналіз маркетингової проблеми для пізнання її 
суті [22, c. 18]. Запитання інтерв’ю можуть торкатися [8, c. 64-65]: історії проблеми; 
альтернативних напрямків дій керівників; критеріїв визначення напрямків можливих дій; 
потенційних дій; необхідної інформації; способів, якими керівники будуть використовувати 
зібрану інформацію; організаційної культури стосовно прийняття рішення. Наприклад, при 
складанні стратегічних планів розвитку юридичної компанії чи реалізації PR-проекту, 
партнери можуть зустрітися з представниками юридичних асоціацій, керівниками основних 
клієнтів для виявлення проблем та шляхів їх подолання, для узгодження планів, замовити 
анонімне опитування зацікавлених сторін, а потім обговорити отримані ідеї у фокус-групах 
(юристи фірми також можуть виступати як інтерв’юери).  

На другому етапі STEEPLE-аналізу визначаються взаємозв’язки між тенденціями та 
можливі конфлікти субсегментів макросередовища. Особлива увага звертається на 
конфліктуючі тенденції, наприклад, міжнародні юридичні фірми залучають найталановитіших 
місцевих фахівців, пропонуючи їм більше можливостей для міжнародної кар'єри, але в той 
же час вони можуть задіяти найкращих міжнародних експертів і додаткові ресурси з інших 
офісів для роботи з особливо складними проектами, усунувши місцевих фахівців від крупних 
та репутаційних справ. 
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Третій етап STEEPLE-аналізу спрямований на визначення найбільш важливих 
тенденцій (К. Фляйшнер та Б. Бенсусан [16, с. 338] називають їх «суперечностями»), 
пов’язаних з дією визначених чинників. Важливість певного чинника, величина ймовірності 
його впливу на розвиток суб’єкту ринку юридичних послуг визначається експертами на основі 
5-ти бальної системи оцінок (5 – critical: загрожують існуванню суб’єкта ринку юридичних 
послуг; 4 – very important: викликають зміни в діяльності суб’єкта ринку юридичних послуг; 3 – 
important: викликають деякі (обмежені) зміни в діяльності; 2 – significant: впливають, але не 
потребують значних змін; 1 – unimportant: не здійснюють значного впливу на розвиток 
суб’єкту ринку юридичних послуг). Експерти також визначають коефіцієнт вагомості певного 
чинника (сума ваг повинна складати 1). На основі експертних оцінок формується матриця 
«вагомість – ймовірність» для визначення тенденцій макросередовища розвитку суб’єкта 
ринку юридичних послуг: сприятливі, небезпечні, ідеальні, стагнація. Алгоритм ідентифікації 
тенденцій ринкового середовища запропоновано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Алгоритм ідентифікації тенденцій ринкового середовища суб’єкта 

регіонального ринку юридичних послуг  
Джерело: складено авторами 

 
На четвертому етапі STEEPLE-аналізу прогнозується майбутній розвиток 

«суперечностей». Він включає оцінку основних сил та розробку альтернативних проектів, 
сценаріїв, моделей. Наприклад, аналітик може запропонувати декілька моделей розвитку 
юридичної компанії, які базуються на загальних тенденціях лібералізації / централізації цієї 
сфери юридичних послуг, глобальних впливах, еволюції організаційних форм суб’єктів ринку 
юридичних послуг (активне входження міжнародних фірм на ринок юридичних послуг України 
та її регіонів урізноманітнює організаційні моделі (дочірні компанії, афілійовані фірми та 
офіси з повним комплексом послуг), формуванні  інших підходів до управління операціями та 
комерційного розвитку, змінах у регіональному середовищі тощо.  

Формування висновків за результатами STEEPLE-аналізу здійснюється за трьома 
напрямками: 1) наявні структурні сили, що впливають на суб’єкт регіонального ринку 
юридичних послуг, 2) як вони впливають на стратегію суб’єкта регіонального ринку 
юридичних послуг і 3) як вони повинні впливати на стратегії фірм-конкурентів. Ця оцінка 
повинна забезпечити результати, які допоможуть сформувати можливі альтернативні 
стратегії розвитку суб’єкта регіонального ринку юридичних послуг. 

Висновки з проведеного дослідження. Обґрунтовано, що технологія PEST-аналізу 
(як метод діагностики стратегічних умов, що формуються зовнішнім середовищем) є 
найбільш адекватною при дослідженні макросередовища формування та розвитку 
регіональних ринків. Для аналізу чинників зовнішнього середовища, суб’єкту ринку 

Формування чинників зовнішнього макросередовища, які здійснюють 
найбільший вплив на формування стратегій розвитку суб’єкту 

регіонального ринку юридичних послуг,{ }jnF , де j – фактори, що входять 

в групу n: F1 - політичні; F2- економічні; F3 - соціально-демографічні; F4 - 
технологічні, F5 - правові, F6 - соціально-демографічні, F7 - етнічні 

Експертне визначення числових значень ймовірності Pn впливу групи 
чинників зовнішнього середовища суб’єкту регіонального ринку 

юридичних послуг (за п’ятибальною шкалою): 

77665544332211 ;;;;;; FPFPFPFPFPFPFP ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  

Визначення числових значень коефіцієнтів вагомості vn чинників зовнішнього 
середовища суб’єкту регіонального ринку юридичних послуг, що входять в 

групи (сумарна величина 1): 

77665544332211 ;;;;;; FvFvFvFvFvFvFv ∈∈∈∈∈∈∈  

Ідентифікація стану та тенденцій ринкового середовища на 
основі формування матриці «ймовірність – вагомість»: 

сприятливі, небезпечні, ідеальні, стагнація 
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юридичних послуг доцільно використовувати PEST-аналіз у модифікації «STEEPLE», що 
зумовлено значним впливом на цей ринок правових, екологічних, соціально-демографічних 
та політичних чинників.  

Встановлено, що процес STEEPLE-аналізу зовнішнього середовища юридичної 
компанії, як суб’єкта ринку юридичних послуг, повинен здійснюватися на основі визначеної 
послідовності окремих етапів: аналізу сегментів зовнішнього середовища; визначення 
взаємозв'язків та конфліктів між тенденціями; прогнозу майбутніх напрямків розвитку 
найбільш впливових тенденцій ринку юридичних послуг; розробки можливих сценаріїв та 
проектів; формування висновків стосовно можливостей та загроз усіх рівнів зовнішнього 
середовища суб’єкта ринку юридичних послуг.  

Обґрунтовано, що для збору інформації про чинники зовнішнього середовища, суб’єкту 
регіонального ринку юридичних послуг доцільним є використання методів кабінетного 
дослідження та особистого інтерв’ю з топ-менеджментом суб’єкта ринку юридичних послуг. 
Висновки, отримані в результаті STEEPLE-аналізу, дозволять суб’єкту ринку юридичних 
послуг визначити середовищні чинники, напрямки їх впливу на стратегію організації та на 
стратегію її конкурентів. STEEPLE-аналіз повинен забезпечити такий рівень результату, який 
допоможе найбільш точно ідентифікувати стан та тенденції ринкового середовища на основі 
формування матриці «ймовірність – вагомість»: сприятливі, небезпечні, ідеальні, стагнація.  

Слід зазначити, що перспективами подальших досліджень у даному напрямку є: 
адаптація методики SWOT-аналіз для потреб регіонального ринку юридичних послуг, 
оволодіння яким дасть можливість суб’єктам даного ринку пов’язати можливості та загрози 
зовнішніх компонент середовища зі своїми внутрішніми силами та слабостями з достатнім 
рівнем точності, ефективності, об’єктивності, своєчасності, корисності, дозволить оцінити 
поточні та майбутні альтернативні стратегії розвитку. За допомогою PEST-аналізу та SWOT-
аналізу юридична фірма може подивитися на себе з боку і зовнішніх, і внутрішніх цільових 
аудиторій, зрозуміти, що їх цікавить сьогодні і що їм можна запропонувати в майбутньому.  
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Буднікевич І.М., Тафій Н.Г. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PEST-АНАЛІЗУ ПРИ 

ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ (НА ПРИКЛАДІ 
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ) 

Мета. Визначення особливостей використання методики технології PEST-аналізу (у 
модифікації STEEPLE) при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків на 
прикладі ринку юридичних послуг. 

Методика дослідження. У статті була використана сукупність методів пізнання 
суспільних процесів і явищ, зокрема: теоретичного узагальнення, системного аналізу – при 
дослідженні поставлених завдань та опису специфіки кабінетних досліджень; наукової 
класифікації та порівняння – при виборі модифікації PEST-аналізу; графічного моделювання 
та теоретичного обґрунтування – для визначення етапів процесу STEEPLE-аналізу та для 
формування алгоритму ідентифікації тенденцій ринкового середовища суб’єкту 
регіонального ринку юридичних послуг, абстрактно-логічного – для теоретичних узагальнень 
і формулювання висновків. 

Результати. Обґрунтовано, що технологія PEST-аналізу (у модифікації «STEEPLE») є 
найбільш адекватною при дослідженні макросередовища формування та розвитку 
регіонального ринку юридичних послуг. STEEPLE-аналіз включає визначення чинників 
зовнішнього середовища регіонального ринку юридичних послуг, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків між окремими сегментами ринку юридичних послуг, системою 
регіональних ринків та з ринками вищого рівня, прогноз тенденцій можливих змін на ринку, 
напрямків впливу середовищних чинників тощо. Встановлено, що процес STEEPLE-аналізу 
повинен здійснюватися на основі визначеної послідовності окремих етапів. Обґрунтовано, 
що для збору інформації про чинники зовнішнього середовища суб’єкту регіонального ринку 
юридичних послуг доцільним є використання методів кабінетного дослідження та особистого 
інтерв’ю з топ-менеджментом суб’єкту ринку юридичних послуг.  

Наукова новизна. Адаптовано методику STEEPLE-аналізу для потреб регіонального 
ринку юридичних послуг, яка дасть можливість визначити структурні сили, що впливають на 
суб’єкт даного ринку, напрямки їх впливу на стратегії юридичної фірми та на стратегії фірм-
конкурентів. Описано специфіку кабінетного дослідження ринку юридичних послуг. 

Практична значущість. Висновки отримані в результаті застосування технології 
STEEPLE-аналізу дозволять суб’єкту регіонального ринку юридичних послуг визначити 
чинники макросередовища, напрямки їх впливу на стратегію організації та на стратегію її 
конкурентів. З допомогою PEST-аналізу та SWOT-аналізу юридична фірма може подивитися 
на себе з боку і зовнішніх, і внутрішніх цільових аудиторій, зрозуміти, що їх цікавить сьогодні і 
що їм можна запропонувати в майбутньому.  
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Budnikevych I.M., Tafii N.H. USING OF TECHNOLOGY OF  PEST-ANALYSIS IS FOR 

FORMING OF STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF  REGIONAL MARKETS 
(ON EXAMPLE OF LEGAL SERVICES’ MARKET) 

Purpose.  Determination of features of the use of method of technology of pest-analysis (in 
modification of STEEPLE) is at forming of strategies of development of subjects of regional 
markets on the example of market of legal services. 

Methodology of research.  In the article has been used a combination of methods of 
knowledge of social processes and phenomena, including: a theoretical synthesis, system analysis 
– the study of tasks and describe the specific desk research, scientific classification and 
comparison – when choosing modifications PEST-analysis, graphical modelling and theoretical 
study – to determine stages of the analysis and STEEPLE- forming algorithm for identifying trends 
in the market environment subject of regional legal market, abstract and logical – for theoretical 
generalizations and drawing conclusions. 

Findings.  Reasonably, that technology of PEST-analysis (in modification of "STEEPLE") is 
most adequate at research of macro environment of forming and regional market of legal services 
development. STEEPLE-analysis includes determination of factors of environment of regional 
market of legal services, establishing causal’s and consequences connections between separate 
market of legal services segments, by the system of regional markets and with the markets of 
higher level, prognosis of tendencies of possible changes at the market, directions of influence of 
environment’s factors and others like that. It is set that the process of STEEPLE-analysis must 
come true on the basis of certain sequence of the separate stages. Reasonably, that for collection 
of information about the factors of environment to the subject of regional market of legal services 
expedient is the use of methods of office research and personal interview with a top-management 
to the subject of market of legal services. 

Originality.  Methodology of STEEPLE- analysis is adapted for the necessities of regional 
market of legal services that will give an opportunity to define structural forces that influence on 
subject of this market, directions of their influence on strategy of legal firm and on strategy of firms-
competitors. The specific of office market of legal services research is described. 

Practical value.  Conclusions the technologies of STEEPLE-analysis got as a result of 
application will allow to the subject of regional market of legal services to define the factors of 
macro environment, directions of their influence on strategy of organization and on strategy of her 
competitors. With the help of PEST-analysis and SWOT-analysis a legal firm can look at itself from 
the side of and external, and internal target audiences, to understand that interests them today and 
that they can offer in the future. 

Key words.  Regional market of legal services, subject of legal services’ market, PEST-
analysis, STEEPLE-analysis, office researches, factors of macro environment, secondary 
information. 

 
 
Будникевич И.М., Тафий Н.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PEST-АНАЛИЗА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ) 

Цель. Определение особенностей использования методики технологии PEST-анализа 
(в модификации STEEPLE) при формировании стратегий развития субъектов региональных 
рынков на примере рынка юридических услуг. 

Методика исследования. В статье была использована совокупность методов 
познания общественных процессов и явлений, в частности: теоретического обобщения, 
системного анализа – при исследовании поставленных задач и описании специфики 
кабинетных исследований, научной классификации и сравнения – при выборе модификации 
PEST-анализа; графического моделирования и теоретического обоснования – для 
определения этапов процесса STEEPLE-анализа и для формирования алгоритма 
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идентификации тенденций рыночной среды субъекту регионального рынка юридических 
услуг, абстрактно-логического – для теоретических обобщений и формулирование выводов. 

Результаты. Обосновано, что технология PEST-анализа (в модификации «STEEPLE») 
является наиболее адекватной при исследовании макросреды формирования и развития 
регионального рынка юридических услуг. STEEPLE-анализ включает определение факторов 
внешней среды регионального рынка юридических услуг, установление причинно-
следственных связей между отдельными сегментами рынка юридических услуг, системой 
региональных рынков и с рынками высшего уровня, прогноз тенденций возможных 
изменений на рынке, направлений влияния средовых факторов и т.п. Установлено, что 
процесс STEEPLE-анализа должен осуществляться на основе определенной 
последовательности отдельных этапов. Обосновано, что для сбора информации о факторах 
внешней среды субъекту регионального рынка юридических услуг целесообразно 
использование методов кабинетного исследования и личного интервью с топ-менеджментом 
субъекту рынка юридических услуг. 

Научная новизна. Адаптирована методика STEEPLE-анализа для нужд регионального 
рынка юридических услуг, которая позволит определить структурные силы, влияющие на 
субъект данного рынка, направления их влияния на стратегии юридической фирмы и на 
стратегии фирм-конкурентов. Описана специфика кабинетного исследования рынка 
юридических услуг. 

Практическая значимость. Выводы получены в результате применения технологии 
STEEPLE-анализа позволят субъекту регионального рынка юридических услуг определить 
факторы макросреды , направления их влияния на стратегию организации и на стратегию ее 
конкурентов. С помощью PEST-анализа и SWOT-анализа юридическая фирма может 
посмотреть на себя со стороны и внешних, и внутренних целевых аудиторий, понять, что их 
интересует сегодня и что им можно предложить в будущем. 

Ключевые слова. Региональный рынок юридических услуг, субъект рынка 
юридических услуг, PEST-анализ, STEEPLE-анализ, кабинетные исследования, факторы 
макроседовища, вторичная информация. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Постановка проблеми. Системи обліку є головними компонентами інформаційних 

систем будь-якого підприємства. Вони накопичують, групують і узагальнюють фінансово-
виробничу інформацію для керівництва та інших підрозділів підприємства. Управлінський 
облік базується на методиках, тісно пов’язаних з функціональними процесами в організації. 
Незважаючи на те, що на практиці, як правило, використовуються окремі елементи 
управлінського обліку, важливо, щоб ці елементи були об’єднані в єдину систему, 
орієнтовану на досягнення головного результату – підвищення якості управління 
підприємством. 

Розвиток управлінського обліку в Україні лише в останні роки почав набувати ознак 
системності. Показовим є факт його розвитку в основному на тих підприємствах, які знаходяться 
у приватній власності. Розуміння потреби зміни інформаційного забезпечення управління, попри 
певні додаткові витрати на його вдосконалення та розвиток, виявилося більш актуальним і 
здатним оптимізувати загальні кінцеві результати діяльності. Поясненням цього виступає факт 
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переважної ефективності впровадження заходів, обґрунтованих на основі застосування даних 
системи управлінського обліку виробничо-фінансової діяльності підприємства.  

Відповідно до цього, розвиток наукових досліджень щодо можливостей удосконалення 
інформаційної бази прийняття рішень щодо оптимізації процесів управління виробничо-
фінансовою діяльністю є достатньо обґрунтованим і перспективним. Слід зазначити, що у 
розвинених країнах доцільність його застосування вже не викликає сумнівів, оскільки 
результати досліджень свідчать про значний влив методології і практики управлінського 
обліку на підвищення результативних показників діяльності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню формування особливостей 
функціонування управлінського обліку на підприємствах присвячені праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених, таких як І.В. Аверчева, А. Апчерча, М.А. Вахрушіна, В.П. Галенко, 
Р. Гаррісона, С.В. Голова, С.Г. Джойла, К. Друрі, Р. Ентоні, А. Зудиліна, В.Б. Івашкевича, 
Т.П. Карпової, В.Е. Керімова, О.В. Ковальової, Н.П. Кондракової, В.С. Леня, 
Л.В. Нападовської, Б. Нідлза, М.С. Пушкара, Б. Райана, Дж. Риса, С. Сатубалдіна, 
В.І. Стражева, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера, А.Д. Шеремета та ін. Вони вважають, що 
управління виробничою діяльністю є складним і комплексним процесом. До того ж склад 
елементів системи управлінського обліку може змінюватися в залежності від цілей 
управління. Тим часом будь-яка система обліку, організована на конкретному підприємстві, 
відповідає загальноприйнятим принципам. 

Однак, незважаючи на наявність численних різноманітних розробок, питання 
ефективної організації управлінського обліку на підприємствах потребують подальшого 
наукового вирішення. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення підходів до визначення терміну 
“управлінський облік” і побудова структурної схеми послідовності його формування на 
підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінський облік на більшості 
підприємствах не ведеться або перебуває у зародковому стані. В основному це можна 
пояснити відсутністю єдиної методологічної основи, методичних рекомендацій з організації 
управлінського обліку в окремих галузях вітчизняної економіки, а також періодом його 
становлення та розвитку в вітчизняній практиці. Сьогодні вітчизняні підприємства, 
функціонуючи в умовах конкуренції, відчувають потребу в організації дієвої системи 
управлінського обліку. Так, В.Е. Керімов звертає увагу, що на сучасному етапі розвитку 
економіки найважливішим завданням є вдосконалення системи управління виробництвом на 
основі єдиних принципів планування, обліку, оцінки, калькулювання, аналізу та контролю. У 
цих умовах суттєво зростає роль управлінського обліку, що є необхідним інструментом у 
мобілізації всіх наявних резервів підвищення ефективності виробничо- господарської і 
фінансової діяльності підприємств [1]. 

В цих умовах особливого значення набуває система управлінського обліку. Ця система 
є органічною частиною системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує різних користувачів 
своєчасною, достатню та достовірну інформацією з питань діяльності господарюючого 
суб’єкта. Систему управлінського обліку кожне підприємство може створювати, виходячи 
тільки зі своїх цілей та перспектив розвитку. Використання системи управлінського обліку 
сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює реальні 
можливості для його оптимізації. 

Під системою управлінського обліку на підприємстві слід розуміти спостереження, 
оцінку, реєстрацію, вимірювання, обробку, систематизацію та передачу інформації 
переважно про витрати і результати господарської діяльності в інтегрованій системі обліку, 
нормування, планування, контролю та аналізу з метою формування достатньої 
інформаційної бази внутрішнім користувачам для прийняття оперативних (тактичних) і 
прогнозних (стратегічних) управлінських рішень [2]. 

Основним чинником створення системи управлінського обліку є її економічна 
ефективність, значне перевищення доходів від її експлуатації над витратами, пов’язаними з її 
створенням і впровадженням. Управлінський облік – це система збору, обробки та надання 
інформації керівництву для прийняття останніми внутрішньовиробничих управлінських рішень. 
При цьому управлінський облік має відмінні ознаки від фінансового обліку, методи, прийоми, 
способи і принципи ведення. Сутність управлінського обліку полягає в інтегруванні системи 
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обліку витрат і доходів, нормуванні, плануванні, контролі та аналізі, систематизації інформації 
для оперативних управлінських рішень і координації проблем розвитку підприємства. 

Предметом управлінського обліку є виробнича діяльність підприємства в цілому і його 
окремих структурних підрозділів. Об’єктом управлінського обліку виступають, з одного боку, 
матеріальні, трудові та фінансові ресурси підприємства, з іншого, безпосередньо сукупність 
господарських процесів та їх результати, що складають фінансово-господарську діяльність 
підприємства. Об’єкти управлінського обліку знаходять своє відображення в інформаційній 
системі підприємства за допомогою певних прийомів і способів, які разом утворюють метод 
управлінського обліку. 

У класифікації систем управлінського обліку, наведених О.В. Ковальовою [3, с. 59], 
виходячи з виду діяльності, виділяються операційна, фінансова та інвестиційна системи 
управлінського обліку. На її думку, в рамках інвестиційної системи управлінського обліку 
обробляється інформація про інвестиційні ресурси, процеси і результати. Таке визначення 
інвестиційної системи управлінського обліку підприємства не відображає її особливостей. 
Для їх встановлення слід визначити цілі і завдання функціонування такої системи, її об’єкт і 
застосовувані методи. 

У роботі І.В. Аверчева [4, с. 39-41] при розгляді видів управлінського обліку та звітності 
виділяють наступні критерії, що визначають види управлінського обліку: тимчасові горизонти 
управління; рівень завдань і мету власників; фазу розвитку бізнесу. Т.П. Карпова [5, с. 28-30] 
розглядає управлінський облік як підсистему бухгалтерського обліку та здійснює 
класифікацію об’єктів управлінського обліку за групами. Перша група об’єднує в якості 
об’єктів управлінського обліку виробничі ресурси, господарські процеси, доходи і витрати, 
структурні одиниці, що дозволяють локалізувати витрати і доходи за місцями їх виникнення. 
Друга група включає господарські операції, які об’єднані за такими видами діяльності: 
постачальницько-заготівельна, виробнича, фінансово-збутова, організаційна. Третя група 
об’єктів управлінського обліку виступає, у вигляді показників, що характеризують результат 
господарських операцій. Аналіз зазначених об’єктів свідчить, що об’єкти, зазначені в різних 
групах, за своїм змістом є подібними. Наприклад, господарські процеси, які включені до 
першої групи, являють собою сукупність господарських операцій, що відносяться до другої 
групи. Характеристику таких операцій, безумовно, можна дати через сукупність показників. 
Але вони в цій класифікації відносяться до третьої групи об’єктів. 

Низка авторів, Ю.А. Бабаєв [6], В.Б. Івашкевич [7], розглядають управлінський облік як 
інтегровану внутрігосподарську інформаційну систему, основною метою якої є інформаційно-
аналітичне забезпечення менеджерів господарюючих суб’єктів про витрати і результати 
діяльності як підприємства вцілому, так і його окремих структурних підрозділів для прийняття 
ними оперативних, тактичних і стратегічних управлінських рішень. При цьому інвестиційна 
діяльність розглядається в сфері інтересів управлінців. Основна увага приділяється 
характеристиці етапів привабливості інвестиційних проектів. Завдання управлінського обліку 
полягає в тому, щоб визначити чи є передбачуване капіталовкладення ефективним, тобто 
вигідним для підприємства, а також який з варіантів можливих інвестицій для даного випадку 
є найбільш оптимальним. Необгрунтовано прирівнювати інвестиційну діяльність тільки до 
реалізації інвестиційних проектів. Це обмежує рамки об’єкта управлінського обліку. 

На думку М.А. Вахрушина, принципи, зумовлені вимогами бухгалтерського обліку, 
встановлюють основні методологічні підходи до визначення сутності управлінського обліку 
[8]. Водночас особливості відображення інформації в його системі дають змогу дещо по 
іншому трактувати умови їх реалізації. 

Отже, застосовувані принципи відіграють значну роль у функціонуванні управлінського 
обліку, ають змогу створити раціональну та економну систему планування, прогнозування 
виробничо-господарської діяльності сільськогосподарської діяльності і приймати правильні 
управлінські рішення на основі отриманої інформації. 

Система управлінського обліку повинна бути побудована таким чином, щоб загальні 
завдання, що стоять перед управлінською системою підприємства, розподілялися між 
різними рівнями управління, де кожен менеджер несе свою частку відповідальності за 
рішення певної частини зазначених завдань; в той же час облікова система повинна 
забезпечувати спряженість і взаємозв’язок різних інформаційних потоків як основу для 
взаємодії всіх функцій управління (рис. 1). 
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Рис. 1. Система управлінського обліку підприємства* 

Джерело: авторська розробка 
 
Організація управлінського обліку повинна забезпечувати розподіл загальних завдань, що 

стоять перед управлінським апаратом підприємства, між усіма рівнями управління таким чином, 
щоб кожен менеджер ніс свою частку відповідальності за рішення певної частини зазначених 
завдань; одночасно облікова система повинна забезпечувати взаємозв’язок різних 
інформаційних потоків як основу для взаємодії всіх функцій управління. Також управлінський 
облік має охоплювати систему управління діяльністю підприємства в цілому, включаючи: 
стратегічне управління (у тому числі стратегічне і оперативне планування діяльності, а також 
стратегічний аналіз); виробничий облік; розробку показників діяльності; формування 
управлінської звітності. У систему управлінського обліку окремі автори включають прогнозування 
внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства [9]. 

У країнах, що широко застосовують управлінський облік, на його основі формуються 
окремі підвиди управлінського обліку: виробничий облік, спрямований на обчислення 
калькуляції виробничої собівартості; аналітичний облік, спрямований на аналіз зовнішньої і 
внутрішньої інформації; маржинальний облік, що використовує директ – костинг; бюджетний 
(плановий) облік, орієнтований на формування системи бюджетування на підприємстві та 
організацію подальшого контролю за виконанням бюджету; стратегічний облік, орієнтований 
на контроль за виконанням стратегічних планів розвитку підприємства. Так, наприклад поява 
виробничого обліку пов’язано з розвитком управлінської школи бухгалтерського обліку, в 
основі якої лежить ідея про нездатність традиційної системи ведення балансу відобразити 
усе різноманіття і складність виробничого процесу. 

Сьогодні вітчизняні підприємства мають можливість самостійно організувати систему 
управлінського обліку та бюджетування на своєму підприємстві. Для цього їм потрібна наявність: 

– висококваліфікованого персоналу; 
– чітке уявлення про джерела отримання прибутку і статті витрат підприємства; 
– взаємозв’язок між відділами підприємства; 
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– чітке уявлення процесу подальшої інтеграції управлінської інформації в 
бухгалтерський облік. 

Організація системи управлінського обліку пов’язана з цілою низкою складнощів, з якими 
стикаються управлінці. Основними проблемами впровадження управлінського обліку є: 

– відсутність чітких стратегічних цілей – якщо цілі не визначені, це призводить до 
невірного визначення вирішуваних завдань; 

– відсутність єдиної нормативної бази на підприємстві і єдиної термінології, що є 
особливо актуальним для великих організацій, в тому числі і для холдингів, коли відсутність 
єдиної облікової політики та використання різних методів, застосовуваних усередині 
холдингової групи, приводять до різних результатів; 

– неправильний вибір менеджера проекту; 
– постановка нереальних цілей і термінів, а також нечітке планування і документування 

проекту; 
– відсутність дієвих механізмів контролю; 
– недостовірність і несвоєчасність надання інформації (цей аспект безпосередньо 

пов’язаний з типом організаційної структури і масштабом діяльності). 
Управлінський облік в цій системі розглядається як інструмент щодо забезпечення 

процесів ідентифікації, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та 
подання фінансової, виробничої, маркетингової та іншої інформації, необхідної керівництву 
підприємства для прийняття оперативних тактичних і стратегічних управлінських рішень. 

Розвиток практики діяльності підприємств призвело до використання в управлінських 
інформаційних системах нефінансових даних і якісних показників. Управлінський облік при 
цьому трактується як комплексна інформаційна система, що використовує дані трьох видів 
господарського обліку для оцінки одного досліджуваного об’єкта, причому дані 
управлінського обліку застосовуються в плануванні, аналізі, контролі та регулюванні. 

Управлінський облік не регламентований законодавчо, тому у кожного вченого є свої 
підходи до розуміння і подання організації системи обліку на підприємстві залежно від того, 
що на погляд автора є найбільш пріоритетним при розгляді цього питання. Проте всі 
управлінці  є одностайними в тому, що система управлінського обліку повинна подавати 
інформацію про діяльність підприємства для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. 

Висновки та подальші дослідження. Отже, можна зробити наступні висновки: 
1) більшість підприємств в умовах ринкової економіки впроваджують управлінський 

облік, проте не повною мірою можуть використовувати всі управлінські технології; 
2) розвиток управлінських технологій безпосередньо пов’язаний з розвитком і 

реалізацією систем управлінського обліку та бюджетування; 
3) застосування методики реалізації системи управлінського обліку на основі 

впровадження бюджетування дозволить знизити витрати на отримання інформації для 
управлінських цілей, раціоналізувати роботу фінансової бухгалтерії, посилити контроль за 
виробничими витратами, оптимізувати систему оподаткування. 

Таким чином, у перспективі, використання розробленої послідовності формування 
моделі управлінського обліку вимагає розробки номенклатур обліку та документообороту. 

 
Бібліографічний список 

1. Керимов В.Э. Управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. – М. : Дашков и Ко, 
2004. – 460 с. 

2. Волошин Д.А. Проблемы организации систем управленческого учёта / Д.А. Волошин 
// Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – № 22. – С. 52–57. 

3. Ковалева О.В. Методологические основы системы управленческого учета / 
О.В. Ковалева // Финансовые исследования. – 2001. – № 3. – С. 55-60. 

4. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / 
И.В. Аверчев. – М. : Вершина, 2006. – 512 с. 

5. Карпова Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с. 
6. Бухгалтерский учет: учеб. / Ю.А. Бабаев; под ред. Ю.А. Бабаева. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2006. – 392 с. 
7. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для вузов / 

В.Б. Ивашкевич. – М. : Экономистъ, 2004. – 618 с. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 240 

8. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / М.А. Вахрушина. – 6-
е изд. доп. и перераб. – М. : Омега-Л., 2007. – 570 с. 

9. Аврова И.А. Управленческий учет / И.А. Аврова. – М. : Бератор-паблишинг, 2007. – 
324 с. 

References  
1. Kerimov, V.E. (2004), Upravlencheskiy uchet [Administrative account], textbook, Dashkov i 

Ko, Moscow, Russia, 460 p. 
2. Voloshyn, D.A. (2006), “Problems of organization systems of administrative account”, 

Ekonomicheskiy analiz: teoriia i praktika, no. 22, pp. 52-57. 
3. Kovaleva, O.V. (2001), “Methodological foundations of administrative account system”, 

Finansovye issledovaniia, no. 3, pp. 55-60. 
4. Averchev, I.V. (2006), Upravlencheskiy uchet i otchetnost [Administrative account and 

reporting. Formulation and implementation], Vershina, Moscow, Russia, 512 p. 
5. Karpova, T.P. (2004), Upravlencheskiy uchet [Administrative account], UNITI-DANA, 

Moscow, Russia, 351 p. 
6. Babaev, Yu. A. (2006), Bukhhalterskyi uchet [Accounting], tutorial, TK Velbi, Prospekt, 

Moscow, Russia, 392 p. 
7. Ivashkevich, V.B. (2004), Bukhhalterskyi upravlencheskiy uchet [Accounting administrative 

account], high school textbook, Ekonomist, Moscow, Russia, 618 p. 
8. Vakhrushina, M.A. (2007), Bukhhalterskyi upravlencheskiy uchet [Accounting 

administrative account], textbook, Omega-L, Moscow, Russia, 570 p. 
9. Averova, I.A. (2007), Upravlencheskiy uchet [Administrative account], Berator-pablishing, 

Moscow, Russia, 324 p. 
 
Матвійчук М.З. ОБЛІК ЗАПАСІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ 
Мета. Метою статті є узагальнення підходів до визначення терміну “управлінський 

облік” і побудова структурної схеми послідовності його формування на підприємстві. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

праці вітчизняних вчених з проблем впровадження управлінського обліку, законодавчі та 
нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та облікової політики; програмні документи 
та постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали. 

При дослідженні використовувалися історичний та логічний методи, методи логічного 
аналізу, дедукції, індукції використані для дослідження змісту категорій “витрати” та 
“управлінський облік”; методи аналогії та системного підходу – для удосконалення 
класифікації витрат у системі управлінського обліку, уточнення його функцій та принципів 
організації. На основі системного підходу відображено місце управлінського обліку в 
інформаційній системі підприємства та його інструментарію в управлінні витратами. 

Результати. За результатами дослідження запропоновані напрями номенклатури 
обліку та документообороту. Сформована модель управлінського обліку, як складова 
системи інформаційного забезпечення управління, котра включає в себе такі елементи: 
аналіз чинників зовнішнього середовища, оцінка існуючої практики інформаційного 
забезпечення управління, розробка критеріїв відображення показників. 

Наукова новизна. Розглянуто організацію і функціонування системи управлінського 
обліку на підприємстві, визначена його роль у формуванні інформаційної бази для 
забезпечення ефективності діяльності підприємства, запропоновані напрями побудови 
ефективної організації системи управлінського обліку. 

Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів полягає у 
можливості використання запропонованих у статті теоретичних та практичних розробок в 
діяльності підприємств. 

Ключові слова: система обліку, витрати, доходи, управлінський облік, модель 
управлінського обліку. 

 
Matviychuk M.Z. FORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR ENTERPRISE 
Purpose.  The aim of the article is to summarize the approaches to the definition of the term 

“management accounting” and build the block diagram of the sequence of model formation on the 
company. 
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The Research Methodology . Theoretical and methodological basis of research are national 
scientists’ works on the problems of management accounting introduction, laws and regulations on 
accounting and accounting policies, policy documents and government regulations on economic 
issues, training materials.  

In the research historical and logical methods have been used, methods of logical analysis, 
deduction, induction have been used to investigate the content of the categories “costs” and 
“managerial accounting”, methods of analogy and systems approach are to improve the 
classification of costs in the system of management accounting, clarify its functions and principles 
of the organization. On the basis of systematic approach the place of management accounting in 
the information system and its tools in the costs management have been reflected.  

Findings . The results of the research can be considered to be the proposed directions of 
nomenclature records and workflow. The developed model of management accounting reserves, 
as part of an information security management system should include the following elements: 
analysis of environmental factors, assessment of the current situation of information security of 
inventory management, development of criteria for display indicators.  

Originality. Consider the organization and functioning of management accounting in the 
company, determined its role in shaping the information base for the effectiveness of the company, 
proposed building an effective areas of management accounting system. 

Practical value.  The practical significance of the results is the ability to use the proposed in 
this article theoretical and practical developments in the activity of companies.  

Key words:  accounting system, expenses, revenues, management accounting, 
management accounting model. 

 
Матвийчук М.З. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Цель. Целью статьи является обобщение подходов к определению термина 

“управленческий учет” и построение структурной схемы последовательности его 
формирования на предприятии. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются труды отечественных ученых по проблемам внедрения управленческого учета, 
законодательные и нормативные акты по вопросам бухгалтерского учета и учетной 
политики; программные документы и постановления правительства по экономическим 
вопросам, методические материалы. 

При исследовании использовались исторический и логический методы, методы 
логического анализа, дедукции, индукции использованы для исследования содержания 
категорий “расходы” и “управленческий учет”, методы аналогии и системного подхода – для 
совершенствования классификации затрат в системе управленческого учета, уточнение его 
функций и принципов организации. На основе системного подхода отражено место 
управленческого учета в информационной системе предприятия и его инструментария в 
управлении затратами. 

Результаты. По результатам исследования предложены направления номенклатуры 
учета и документооборота. Сложившаяся модель управленческого учета, как составляющая 
системы информационного обеспечения управления, которая включает в себя следующие 
элементы: анализ факторов внешней среды, оценка существующей практики 
информационного обеспечения управления, разработка критериев отражения показателей. 

Научная новизна. Рассмотрены организация и функционирование системы 
управленческого учета на предприятии, определена его роль в формировании 
информационной базы для обеспечения эффективности деятельности предприятия, 
предложены направления построения эффективной организации системы управленческого 
учета. 

Практическая значимость. Практическое значение исследования заключается в 
возможности использования предложенных в статье теоретических и практических 
разработок в деятельности предприятий. 

Ключевые слова: система учета, расходы, доходы, управленческий учет, модель 
управленческого учета. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ У СВИНАРСТВІ  
 
Постановка проблеми. У 90-х роках з розпадом колгоспно-радгоспної системи на 

селі, в першу чергу велику шкоду було завдано тваринництву, зокрема свинарству.  А тому 
ця галузь, будучи трудомісткою та при відсутності відповідної ринкової інфраструктури і 
державної цінової політики, тривалий час перебувала у депресивному стані. Стрімке 
зменшення поголів’я свиней вдалося зупинити лише протягом останніх двох років, хоча 
рентабельність свинарства ще залишається на низькому рівні. 

В процесі входження України до потужних міжнародних організацій значно буде 
посилюватися конкуренція на ринку забезпечення населення свининою. Виходячи з цього, 
можна стверджувати, що без впровадження сучасних інтенсивних технологій і підвищення 
економічної ефективності виробництва та збуту свинини дана галузь буде 
неконкурентоздатною. 

Одними із факторів підвищення ефективності галузі свинарства є також достовірний 
облік, постійний контроль і якісний аналіз за витратами, виходом продукції та фінансовими 
результатами. Адже завданнями бухгалтерського є:  

− правильне і повне відображення витрат на виробництво продукції по кожній обліково-
виробничій групі тварин у розрізі свиноферм;  

− правильне визначення фактичної собівартості кожного виду продукції свинарства;  
− систематичний контроль за виконанням бюджету кожною свинофермою. 
Найбільш важливою частиною управління галуззю свинарства є прийняття рішення. 

Для вироблення правильного рішення необхідна повна, оперативна й достовірна 
інформація.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного та практичного 
характеру обліку в тваринництві, зокрема свинарстві, висвітлено у роботах багатьох 
науковців, зокрема Л. К. Сука, М. Ф. Огійчука, Н. М. Вдовенко, П. Л. Сука, Г. Г. Кірейцева, 
О. П. Скирпана, П. Т. Саблука та інших. Разом з тим, питання обліку на свинарських 
підприємствах в умовах ринку вимагає більш детальнішого вивчення та подальшого 
вдосконалення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення існуючих методичних 
підходів до організації бухгалтерського обліку в галузі свинарства. Об’єктом дослідження є 
теоретико-методологічні та практичні засади обліку біологічних активів та перетворень у 
свинарстві.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Фіксація і передача інформації є 
обов'язковим елементом управлінської діяльності, а матеріальними носіями її є документи. 
Інформація, що міститься в документах, необхідна для стабільної діяльності галузі 
свинарства. Адже на її основі приймаються відповідні управлінські рішення. 

Для обліку витрат на виробництво у свинарстві господарства повинні використовувати 
значну кількість різноманітних первинних документів. Їх можна поділити на п’ять груп з 
обліку: 1) витрат праці; 2) предметів праці; 3) засобів праці; 4) виконаних робіт і послуг; 
5) виходу продукції. 

Слід відмітити, що із запровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи», 21.02.2008 р. 
затверджені Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних 
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів [2]. Виходячи з цього, у 
свинарстві необхідно використовувати нові відповідні бланки документів. Адже невірно 
складений документ не матиме юридичної сили, що може завдати збитків господарству. 
Звідси, первинні документи повинні вестися правильно і своєчасно.  

Провівши дослідження сільськогосподарських підприємств, які займаються 
свинарством, нами встановлено, що організація первинного обліку біологічних активів і 
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продукції даної галузі не повністю відповідає сучасним вимогам. Крім того, якщо надання 
інформації буде неповним, недостовірним та невчасним, то це призведе до недотримання 
принципу повного висвітлення. 

Як приклад – ще не всі господарства використовують в обліку біологічних активів 
свинарства типові та спеціалізовані форми документів. На окремих з них ще застосовуються 
типові та спеціалізовані форми первинних документів на російській мові, затверджені ще 
Міністерством сільського господарства СРСР. Звичайно, це протирічить діючій нормативно-
правовій базі, яка регулює організацію первинного обліку [7].   

В процесі біологічних перетворень у свинарстві передбачено перелік і порядок 
використання цілого ряду первинних і нагромаджувальних документів [5, с. 66-67; 95-96]. 

При нарахуванні оплати праці працівникам свинарства основними документами є 
Табель обліку робочого часу (ф. № 64) та Розрахунок нарахування заробітної плати 
працівникам тваринництва (ф. № 69).   

Корми на свиноферму завідувач одержує з комори і списує на годівлю тварин на 
підставі Відомості витрат кормів (ф. № 94-АПК). Дана відомість є комбінованим 
накопичувальним документом, на підставі якого корми відпускаються на ферму та 
списуються на годівлю тварин. Зведений облік витрат кормів на свинофермі ведуть у 
Журналі обліку витрачання кормів (ф. № 35). У ньому для кожного виду кормів і групи тварин 
відводять окремі сторінки, на яких записують витрати кормів за їх видами у фізичній масі в 
перерахунку на кормові одиниці та за вмістом протеїну, а також кормо-дні. 

Дезінфікуючі засоби, медикаменти, біопрепарати та інші матеріали відпускають на 
свиноферму за Лімітно-забірними картами на одержання матеріальних цінностей (ф. № 117-
АПК) та Накладними внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87). Дані первинних 
документів зі списання матеріальних цінностей у виробництво є основою для складання 
Звіту про рух матеріальних цінностей (ф. № 121) та Виробничого звіту з тваринництва. 

При контролі витрат товарно-матеріальних цінностей обов’язково перевіряють 
правильність застосування норм витрат, відповідність зазначеного поголів’я тварин 
фактичній наявності на кожну дату тощо. 

Послуги вантажного автотранспорту для свинарства списують на підставі 
Подорожнього листа вантажного автомобіля (ф. № 2). Витрати на транспортні роботи 
тракторів списують згідно з Подорожнім листом трактора (ф. № 69). Витрати на роботи і 
послуги таких власних допоміжних виробництв групуються в накопичувальних відомостях і 
відносяться на об’єкти в свинарстві за фактичною собівартістю. 

Списання з підзвіту завідувача свиноферми або бригадира витрачених малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, спецодягу, спецвзуття, малоцінних необоротних активів 
здійснюють на основі Актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних 
та швидкозношуваних предметів (ф. № 126). 

Використану воду в тваринництві списують за собівартістю її 1-го м3 води згідно зі 
Звітом про водопостачання, а електроенергію – за фактичною вартістю її одержання зі 
сторони на підставі Звіту про використання електроенергії (ф. № 127). 

Основою для обліку послуг гужового транспорту є Облікові листки праці і виконаних 
робіт (ф. № 66). Якщо ці послуги надано гужовим транспортом, закріпленим безпосередньо у 
тваринництві, то кількість коне-днів обліковують на основі Розрахунку нарахування 
заробітної плати працівникам тваринництва (ф. № 69). 

Послуги з транспортного і технічного обслуговування галузі, виконані сторонніми 
підприємствами оформляються Актами на виконання робіт, Товарно-транспортними 
накладними та Рахунками-фактурами (ф. № 868). 

Амортизацію основних засобів у тваринництві відносять на витрати виробництва на 
основі відповідних Розрахунків нарахування амортизаційних відрахувань. 

Загальновиробничі витрати відносять на витрати свинарства відповідно до Відомості 
розподілу. 

Окремі витрати відносять на свинарство на основі Листків-розшифровок та інших 
документів. 

Приплід поросят оприбутковують у день його одержання на підставі Актів на 
оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95). Приріст живої маси свиней обліковують у 
Відомостях зважування тварин (ф. № 98) і Розрахунках визначення приросту (ф. № 98а). 
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Вибракування поголів’я свиней з основного стада відбувається при втраті ними корисних 
господарських якостей. При цьому постійно діюча комісія на підставі зроблених висновків 
складає Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (ф. № ДБАСГ-4) 

При загибелі свиней на вирощуванні та відгодівлі складається Акт на вибуття поточних 
біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж) (ф. № ПБАСГ-6). 

Згідно П(С)БО 30 свині, що утримуються підприємством з метою отримання приросту 
живої маси, живої маси та додаткових біологічних активів (приплід), належать до біологічних 
активів тваринництва. 

Для відокремлення процесу біологічних перетворень в тваринництві (процесу 
виробництва) від інвентарного обліку тварин в бухгалтерському обліку введені окремі 
синтетичні рахунки, які, з одного боку, дають змогу накопичувати і систематизувати витрати 
на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з іншого – 
вести облік наявного поголів'я, його живої маси вартості на початок звітного періоду, а також 
зміни цих показників за звітний період [3]. 

Для узагальнення інформації про біологічні об’єкти, витрати і вихід продукції 
свинарства, ведення синтетичного і аналітичного обліку передбачено відповідні рахунки 
(табл. 1). 

Таблиця1 
Витяг 

з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій 

 
Синтетичні рахунки (рахунки 

першого порядку) 
Субрахунки (рахунки другого 

порядку) 
Код Назва Код Назва 

Сфера застосування 

1 2 3 4 5 

Клас 1. Необоротні активи 

15 Капітальні інвестиції 
155 Придбання (вирощування) 

довгострокових біологічних 
активів 

Усі види діяльності 

16 Довгострокові біологічні 
активи 

163 
 
 
 
164 

Довгострокові біологічні 
активи тваринництва, які 
оцінені за справедливою 
вартістю 
Довгострокові біологічні 
активи тваринництва, які 
оцінені за первісною 
вартістю 

Сільськогосподарські 
підприємства, 
підприємства інших 
галузей, що здійснюють 
сільськогосподарську 
діяльність 

Клас 2. Запаси 

20 Виробничі запаси 208 Інші матеріали Усі види діяльності 

21 Поточні біологічні активи 

212 
 
 
213 

Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 
Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

Сільськогосподарські 
підприємства, 
підприємства інших 
галузей, що здійснюють 
сільськогосподарську 
діяльність 

23 Виробництво   Усі види діяльності 

27 
Продукція 
сільськогосподарського 
виробництва 

 За видами продукції Сільське господарство, 
підприємства інших 
галузей з підсобним 
сільськогосподарським 
виробництвом 

Джерело: [8] 
 
Виходячи з цього, поголів’я свиней основного стада є довгостроковим біологічним 

активом, а на вирощуванні та відгодівлі – поточним біологічним активом. Облік витрат і 
виходу продукції ведеться на активному, операційному, калькуляційному рахунку 23 
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«Виробництво». 
Враховуючи потреби управлінського обліку при виробництві свинини, інформації цього 

синтетичного рахунка недостатньо. Сільськогосподарські підприємства, як правило, 
відкривають субрахунок 232 «Тваринництво». Враховуючи обчислювальні можливості 
сучасного програмного забезпечення щодо ведення обліку, доцільним було б відкриття 
субрахунка 2-го порядку 2322 «Свинарство». 

Аналітичний облік за субрахунком 2322 «Свинарство» буде вестися за встановленою 
номенклатурою об’єктів обліку та статтями витрат. Витрати та вихід продукції свинарства 
необхідно обліковувати за окремими підрозділами підприємства та центрами витрат і 
відповідальності. А тому доцільним є відкриття наступних аналітичних рахунків: 

− основне стадо свиней; 
− свині на вирощуванні; 
− свині на відгодівлі. 
Також на окремому аналітичному рахунку слід відображати витрати з приготування 

кормів у кормокухнях або кормоцехах свиноферми. 
Витрати на виробництво продукції свинарства у плануванні та обліку групуються за 

статтями, які господарство може визначати самостійно. Склад статей має бути затверджений 
наказом про облікову політику підприємства. 

У свинарстві склад статей витрат може бути наступним: витрати на оплату праці; 
відрахування на соціальні заходи; паливо та мастильні матеріали; засоби захисту тварин; 
корми; роботи та послуги; витрати на ремонт необоротних активів; інші витрати на утримання 
основних засобів; інші витрати; непродуктивні витрати (в обліку); загальновиробничі витрати. 

До статті «Витрати на оплату праці» включають основну й додаткову оплату праці 
працівників свиноферми.   

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують єдиний соціальний внесок,  
нарахований на оплату праці працівників свиноферми. 

У статті «Паливо та мастильні матеріали» відображають комплексну ціну палива, у яку 
входять його вартість на виконання технологічних операцій у свинарстві, вартість мастил 
тощо. 

До статті «Засоби захисту тварин» включають вартість біопрепаратів та дезінфікуючих 
засобів, які застосовуються у свинарстві. 

У статті «Корми» відображають вартість кормів власного виробництва та придбаних, 
витрати на їх внутрішньофермське переміщення. Сюди відносять також витрати на 
приготування кормів у кормоцехах. Ці суми списують безпосередньо на відповідні види і 
групи тварин або розподіляють між ними пропорційно масі згодованих кормів.   

У статті «Роботи та послуги» відображають витрати на роботи та послуги власних 
допоміжних виробництв, які забезпечують виробничі потреби, та вартість послуг виробничого 
характеру, наданих сторонніми підприємствами, включаючи послуги, надані 
водогосподарськими організаціями (крім робіт та послуг, витрати на які включаються до 
інших статей). До складу цієї статті включають вартість послуг власного та залученого 
автомобільного, тракторного й гужового транспорту. Витрати відносять на окремі об’єкти 
планування та обліку, виходячи з обсягів робіт, пов’язаних із перевезенням вантажів (у 
тонно-кілометрах, умовних еталонних гектарах тощо). 

Вартість послуг електро-, тепло-, водо-, та газопостачання визначається з включенням 
вартості відповідно електричної, теплової енергії, води, газу, одержаних зі сторони та 
вироблених на власному підприємстві. 

До складу статті «Витрати на ремонт необоротних активів» включають: 
а) суми на оплату праці працівників, зайнятих на ремонтних роботах, вартість запасних 

частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів, витрачених на поточний ремонт основних 
засобів тваринництва; 

б) вартість послуг сторонніх організацій та власних майстерень з технічного 
обслуговування й поточного ремонту обладнання ферм. 

До статті «Інші витрати на утримання необоротних активів» включаються суми, 
використані на їх утримання безпосередньо у конкретному виробництві. 

До складу цих витрат відносять: 
а) витрати на оплату праці персоналу, який обслуговує необоротні активи (крім 
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трактористів-машиністів та інших працівників, зайнятих у технологічному процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції, тощо), механіків, сторожів та ін.; 

б) амортизаційні відрахування на основні засоби свинарства. 
Витрати на утримання приміщення для свиней, де розміщено декілька їх груп, 

розподіляють пропорційно зайнятій площі. 
У статті «Інші витрати» відображають витрати, безпосередньо пов’язані з 

виробництвом певної продукції і не включені до жодної з вищенаведених статей, а саме: 
а) вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам, зайнятим доглядом за 

свинями (за винятком вартості спецодягу, який видається ветпрацівникам і сторожам), а 
також інших малоцінних і швидкозношуваних предметів; 

б) вартість підстилки для свиней; 
в) витрати на штучне осіменіння свиней (утримання пункту, вартість сперми, оплату 

праці техніка штучного осіменіння тощо); 
г) витрати на будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших споруд 

некапітального характеру для свиней. Ці витрати обліковуються складі витрат майбутніх 
періодів, а на собівартість відносяться рівними частками протягом терміну використання 
зазначених споруд, який встановлюється комісією при введенні відповідного об’єкта в 
експлуатацію; 

д) платежі зі страхування майна, поголів’я свиней, а також окремих категорій 
працівників зайнятих безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя і 
здоров’я у випадках, передбачених законодавством; 

е) інші витрати, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) і не носяться 
до цієї та інших статей витрат. Ці витрати, як правило, безпосередньо відносять на відповідні 
групи тварин. 

До складу статті «Непродуктивні витрати (в обліку)» включають втрати падежу 
молодняку та дорослих свиней на відгодівлі за винятком втрат, які сталися внаслідок 
стихійного лиха, і що підлягають відшкодуванню винними особами, та вартості одержаної 
сировини (шкур, технічного м’яса тощо) за цінами можливої реалізації. 

У статті «Загальновиробничі витрати» відображають бригадні, фермські, цехові та 
загальновиробничі витрати тваринництва.   

Ці витрати спочатку обліковують на окремому субрахунку рахунка 91 
«Загальновиробничі витрати» і розподіляють між об’єктами планування та обліку свинарства 
пропорційно до загальної суми витрат, за винятком вартості кормів, та відносять на 
собівартість лише тієї продукції, яка виробляється у конкретних бригаді, фермі, цеху. 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» не виключає калькулювання фактичної собівартості 
сільськогосподарської продукції, але і не передбачає порядку обчислення собівартості і 
закриття рахунків [6, с. 51-64].  А тому необхідно звернути увагу на такі елементи 
бухгалтерського обліку, як оцінка і калькуляція [1]. Адже для точного відображення витрат та 
визначення фінансових результатів діяльності у бухгалтерському обліку вибір методу оцінки 
біологічних активів і сільгосппродукції є дуже важливою складовою організації обліку. Це 
стосується і свиногосподарств. Так, приріст живої маси і сама жива маса свиней при 
первісному визнанні можуть оцінюватися за справедливою вартістю (П(С)БО 30) або за 
виробничою собівартістю (П(С)БО 16) [4]. Конкретний метод оцінки повинен бути закріплений 
у Наказі про облікову політику підприємства.  

Перший метод оцінки за справедливою вартістю, будучи значно простішим та більш 
достовірнішим, не зовсім підходить для оцінки приросту живої маси, народжених поросят. 
Другий – за виробничою собівартістю є більш складнішим, але його доцільно 
використовувати для проведення аналізу господарської діяльності.  

Від точності та обґрунтованості калькуляційних розрахунків залежить об’єктивність 
економічних показників,що мають визначальне значення для подальшого розвитку 
підприємства. Розрахунок собівартості продукції свинарства здійснюється з урахуванням 
особливостей цієї галузі. До таких особливостей, зокрема належить те, що в результаті 
відгодівлі свиней є приріст живої маси, отриманий у звітному періоді, і жива маса. 

Згідно з Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Мінагрополітики від 
18.05.01 р. №132, об’єктами калькулювання в свинарстві визначені (табл. 2): 
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Таблиця 2 
Об'єкти планування та обліку виробничих витрат і визначення собівартості 

продукції свинарства 
 

Об’єкти планування та обліку виробничих затрат Об’єкти калькулювання 
продукції 

Одиниця 
калькулювання 

Поросята відлучені Основне стадо свиней (свиноматки, поросята до 1-
2-х місяців, хряки-плідники) Приріст живої маси 

Приріст живої маси Свині на вирощуванні (поросята від 1-2-х до 4-х 
місяців Жива маса 

Приріст живої маси Свині на відгодівлі (поросята старше 4-х місяців і 
поголів’я свиней на відгодівлі) Жива маса 

1 центнер 

Джерело: [1]. 
 
Об’єкти планування та обліку затрат у свинарстві можуть уточнюватися стосовно 

наявної технології в конкретних господарствах. 
У спеціалізованих господарствах собівартість продукції свинарства розраховують в 

цілому по галузі і кожній технологічній групі, а в неспеціалізованих – тільки в цілому по галузі.  
Слід зауважити, що для обліку, звітності і аналізу діяльності галузі свинарства доцільно 
застосовувати не одну із паперових форм обліку, а сучасну комп’ютерну програму 
1С-Бухгалтерія. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження теоретичних аспектів, 
нормативних документів та практики ведення обліку біологічних активів, витрат за 
біологічними перетвореннями і виробництва продукції свинарства, дозволило сформулювати 
наступні висновки і пропозиції: 

1. Проведеним дослідження було виявлено, що первинний облік на переважній 
більшості свиноферм не відповідає вимогам П(С)БО 30 «Біологічні активи», адже нові форми 
первинних і зведених документів не набули широкого застосування.  

Згідно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, первинні 
документи, облікові регістри і фінансова звітність повинні складатися українською мовою. 
Документи, складені іноземною мовою (в т.ч. російською), що є підставою для здійснення 
записів у бухгалтерському обліку, повинні мати впорядкований автентичний переклад на 
українську мову. 

2. Форми облікових регістрів використовуються також старого зразку. 
3.  Застосування оцінки біологічних активів за справедливою вартістю не набуло 

практичного впровадження, так як оцінка за плановою, а потім виробничою собівартістю є 
більш зручнішою. 

4. Використовуючи рахунок 23 «Виробництво», доцільним є відкриття субрахунків 2-го і 
3-го порядків, а також аналітичних рахунків: основне стадо свиней; свині на вирощуванні; 
свині на відгодівлі. 
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Стаднік Л.І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ У СВИНАРСТВІ 

Мета. Метою дослідження є удосконалення існуючих методичних підходів до організації 
бухгалтерського обліку в галузі свинарства. Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні 
та практичні засади обліку біологічних активів та перетворень у свинарстві.  

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод 
пізнання. До нього належать: загальнонаукові методичні прийоми, емпіричні теоретичні та 
емпіричні методичні прийоми досліджень. Використання методів конкретизації, історичного 
та системного дозволили визначити складові організації бухгалтерського обліку, фактори 
впливу на неї, напрями удосконалення нормативних документів. Інформаційною основою 
дослідження стали законодавчі та нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку, наукові 
праці вітчизняних учених. 

Результати. У статті визначені методичні і практичні проблеми бухгалтерського обліку 
в галузі свинарства, пов’язані із дією Методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств та 
запровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи». Досліджено стан організації первинного 
обліку операцій стосовно біологічних активів, їх перетворень. Виявлено окремі проблеми 
щодо впровадження методичних рекомендацій із первинного обліку біологічних активів та їх 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 249 

перетворень. Подано порядок документального оформлення господарських операцій 
стосовно руху біологічних активів свинарства, а також їх синтетичного і аналітичного обліку.   

Наукова новизна полягає у посиленні теоретичного обґрунтування та розробці 
методичних підходів і пропозицій щодо удосконалення обліку діяльності свиноферм. 
Використовуючи рахунок 23 «Виробництво», доцільним є відкриття субрахунків 1-го порядку 
(231 «Рослинництво», «232 Тваринництво», «233 Промислове виробництво», «234 
Допоміжне виробництво»). До субрахунку  «232 Тваринництво» є необхідним відкриття 
субрахунку 2-го порядку – «2322 Свинарство», а також аналітичних рахунків: основне стадо 
свиней; свині на вирощуванні; свині на відгодівлі. Біологічні активи свинарства доцільно 
обліковувати за собівартістю.   

Практична значущість зводиться до того, що на базі теоретичного вивчення та 
дослідження практичної діяльності свиногосподарств дано пропозиції щодо поліпшення 
чинної методики бухгалтерського обліку. Впровадження рекомендацій автора в практичну 
діяльність господарств з виробництвом свинини підвищить достовірність обліково-
аналітичної інформації про наявність біологічних активів тваринництва та ефективність їх 
використання та забезпечить надання достовірної та якісної інформації. 

Ключові слова: П(С)БО 30 «Біологічні активи», галузь свинарства, біологічні 
перетворення у свинарстві, первинні документи, статті витрат свинарства, біологічні об’єкти, 
сільськогосподарська продукція, оцінка, справедлива вартість.                

 
 

Stadnik L.I. ACCOUNTING CHANGES AND BIOLOGICAL CALC ULATION IN PIG 
Purpose. The study aims to improve the existing methodological approaches to accounting 

in pigs. The object of the study is theoretical, methodological and practical principles of accounting 
of biological assets and changes in the pig. 

Methodology of research.  The methodological basis of the study is the dialectical method 
of cognition. It includes: general scientific methodological techniques, theoretical and empirical 
techniques of empirical research. Use of specification, historical and systemic allowed to determine 
the composition of accounting impacts on her areas of improvement regulations. Knowledge base 
study were legal and regulations on accounting, Proceedings local scientists. 

Findings.  The article describes the methodological and practical problems of accounting in 
pigrelated action Methodical recommendations on planning, accounting and costing of products 
(works, services), agriculture and imposing P(S)BO 30 "Biological Assets". The condition of initial 
accounting for transactions in respect of biological assets and their transformations. We found 
some problems with the implementation of guidelines on primary accounting of biological assets 
and their transformations. Posted procedure for documenting business transactions relating to the 
movement of biological assets pigs, as well as their synthetic and analytical accounting. 

Originality.  Scientific innovation is to strengthen theoretical study and development of 
methodological approaches and proposals on improvement of activity pig. Using the account 23 
"Production", it is reasonable discovery sub 1st order (231 "Crop", "Animal 232", and «233 
Industry, 234 Auxiliary productions"). By sub "Animal 232" is necessary to open a sub-account of 
the 2nd -order - "2322 Pig" and the analytical accounts: the main herd of pigs in growing pigs, pigs 
for fattening. Biological assets pig production advisable to account at cost. 

Practical.  The practical significance is to ensure that on the basis of theoretical study and 
research practice enterprises are from growing of pigs given suggestions for improving the current 
accounting methods. Implementation of the recommendations of the author's practice facilities for 
pork production will increase the reliability of accounting and analytical information on the 
availability of biological assets and livestock use efficiency and ensure the provision of reliable and 
quality information. 

Key words:  P(S)BO 30 "Biological Assets", pig, pig in the biological conversion, primary 
documents, items of expenditure pig biological objects, agricultural products, valuation, fair value. 

 
 

Стадник Л.И. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ТА 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 
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Цель. Усовершенствование существующих методических подходов к организации 
бухгалтерского учета в отрасле свиноводства. Объектом исследования есть теоретико-
методологические та практические принципы учета биологических активов та превращений 
в свиноводстве.  

Методика исследования. Методологической основой исследования есть 
диалектический метод познания. К нему принадлежат: общенаучные методические приемы, 
эмпирические теоретические и эмпирические методические приемы исследований. 
Использования методов конкретизации, исторического и системного позволили определить 
составные организации бухгалтерского учета, факторы влияния на нее, направления 
усовершенствования нормативных документов. Информационной основой исследования 
стали законодательные и нормативно правовые акты из бухгалтерского учета, научные 
труды отечественных ученых.  

Результаты. В статье определены методические и практические проблемы 
бухгалтерского учета в отрасли свиноводства, связанные с действием Методических 
рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) сельскохозяйственных предприятий и внедрением П(С)БО 30 «Биологические 
активы». Исследовано состояние организации первичного учета операций относительно 
биологических активов, их превращений. Обнаружены отдельные проблемы относительно 
внедрения методических рекомендаций из первичного учета биологических активов 
свиноводства, а также их синтетического и аналитического учета. 

Научная новизна заключается в усилении теоретического обоснования и разработке 
методических подходов и предложений относительно усовершенствования учета 
деятельности свиноферм. Используя счет 23 «Производство», целесообразным является 
открытие субсчетов 1-го порядка (231 «Растениеводство», «232 Животноводство», «233 
Промышленное производство», «234 Вспомогательное производство»). К субсчету  «232 
Животноводство» является необходимым открытия субсчета 2-го порядка – «2322 
Свиноводство», а также аналитических счетов: основное стадо свиней; свиньи на 
выращивании; свиньи на откорме. Биологические активы свиноводства целесообразно 
учитывать по себестоимости. 

Практическая значимость сводится к тому, что на базе теоретического изучения и 
исследования практической деятельности свинохозяйств даны предложения относительно 
улучшения действующей методики бухгалтерского учета. Внедрение рекомендаций автора в 
практическую деятельность хозяйств с производством свинины повысит достоверность 
учетно-аналитической информации о наличии биологических активов животноводства и 
эффективности их использования и обеспечит предоставление достоверной и качественной 
информации. 

Ключевые слова: П(С)БО 30 «Биологические активы», отрасль свиноводства, 
биологические превращения в свиноводстве, первичные документы, статьи расходов 
свиноводства, биологические объекты, сельскохозяйственная   продукция, оценка, 
справедливая стоимость. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Останнім часом стало зрозуміло, що інформація в будь-якому 

процесі відіграє фундаментальну роль і її необхідно якісно оцінювати з позицій можливості 
використання для рішення конкретної проблеми. Дана особливість має велике значення при 
використанні інформації у виробничих процесах. Теперішні різновиди обліків (фінансовий, 
податковий, управлінський), що несуть інформативність для керівників, потрібні не самі по 
собі, а як кінцеві продукти у вигляді даних про варіанти здійснення певних управлінських дій. 
Особливу увагу в сільськогосподарських підприємствах в даних умовах потрібно приділяти 
біологічній інформації, яку тільки останніми роками інтенсивно почали використовувати в 
облікових процесах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження 
інформаційної складової обліку виробничих процесів внесли такі вчені, як: Г. Г. Кірейцев, 
Ф. Ф. Бутинець, В. К. Савчук, Л. К. Сук, С. Ф. Голов, В. Б. Івашкевич, Л. В. Нападовська, 
П. Друкер, Р. Фішер, Х. Штрубенхофф та багато інших. Проте й досі залишається 
невирішеною проблема правильного відображення біологічних особливостей 
сільськогосподарського виробництва в облікових процесах. 

Постановка завдання. Мета статті − дослідити суть, значення, якість біологічної 
інформації в облікових процесах сільськогосподарських підприємств та виділити фактори її 
формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність людини у сфері сільського 
господарства суттєво відрізняється від її діяльності в інших сферах. Якщо у промисловості і 
будівництві все відбувається за участю людини, то у сільськогосподарському господарстві 
біологічні процеси в житті рослин і тварин, їх зростання, дозрівання і загибель, протікають під 
впливом сил природи без прямої участі людини. Водночас людина, володіючи інформацією 
про їх біологічні особливості, може впливати на ці процеси, спрямовуючи їх у певне русло та 
використовуючи у власних інтересах. 

Інформація – це універсальна загальнонаукова категорія. З одного боку, вона є 
субстанціональною основою існуючої економічної реальності у всій багатогранності її 
проявів. Усі різноманітні економічні явища мають одну суспільну основу, єдиний фундамент. 
Саме ця основа, яка на змістовному рівні має в собі інформаційну взаємодію або 
функціональне існування інформації, робить різноманітні економічні явища якісно 
порівняними одне з одним. 

У сучасній українській мові слово «інформація» має три значення: 
1) дію за значенням дієслова інформувати, тобто повідомити про положення справ в 

якій-небудь області, про які-небудь події;  
2) повідомлення про положення справ де-небудь, про які-небудь події і тому подібне;  
3) відомості про навколишній світ і процеси, що протікають в ньому, сприйняті людиною 

або спеціальними пристроями. 
Під «біологічною інформацією» розуміють таку, що забезпечує життєдіяльність окремо 

взятого живого організму. До різновидів біологічної інформації відносять генетичну 
інформацію та природні особливості догляду за живими організмами, що забезпечують 
цілісність видів [8]. 

Чимала кількість інформації, що використовується людиною на підприємствах у XXІ 
столітті, нерідко вводить людей у стан розгубленості, тому інформацію намагаються 
класифікувати за певними групами відповідно до: 

− функціональної спрямованості: плануюча, організуюча, контролююча; 
− за часом дії: стратегічна, тактична і оперативна; 
− напрямку дії: внутрішня і зовнішня; 
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− сфери застосування: технічна, управлінська, біологічна. 
Для керівників та підрозділів управління сільськогосподарського підприємства 

біологічна інформація, якою вони користуються, є продуктом, що характеризує особливості 
живих організмів. Відповідно до неї і висуваються такі критерії: достовірність, своєчасність 
(оперативність), комплексність, лаконічність, конфіденційність [10]. 

Біологія − це сукупність наук про живу природу та істот, що населяють Землю, їхні 
функції спадковість, мінливість; про зв'язки між живими істотами з неживою природою [1]. 

Взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємодія біологічних потреб та інших способів 
використання природних джерел або ж застосування штучних засобів створення всього 
значущого для їх задоволення становить основний біологічний закон життєво-активних 
організмів (рослин і тварин). 

Для з’ясування значущості задоволення біологічних потреб в життєдіяльності живих 
організмів, що використовуються в аграрному виробництві, доречним, на наш погляд, є 
застосування способів розв’язання цих проблем у людей. У зв’язку з цим своєчасним є також 
застосування методу порівняння життєдіяльності організмів рослин, тварин і людей та їх 
біологічних потреб. 

Рослина − це один із видів організмів, одна із форм існування та розвитку живої 
матерії. Рослинний світ є життєвим середовищем, яке, по-перше, є особливим рослинним 
типом забезпечення біологічних потреб живого організму, а, по-друге, сумісно являє собою 
фундаментальну, первинну основу - природну сферу «виробництва». 

Найважливішою особливістю рослинного «способу виробництва» є те, що рослини, 
живлячись неорганічними речовинами ґрунту (вода, іони мінеральних речовин), та такими 
складовими атмосфери, як повітря, сонячні промені, вода, створюють найрізноманітніші за 
властивостями органічні речовини. В подальшому вони через їжу засвоюються організмами 
тварин і людей. 

Тварина − це визначена природою єдність біологічних потреб і здібностей до здобуття 
всього потрібного для життя та здійснення всіх важливих життєвих процесів [2]. 

Забезпечення біологічних потреб живих організмів становить умову 
сільськогосподарського виробництва та напрями удосконалення бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерській науці вже давно пора змиритися з тим, що тварина і рослина є основою 
сільськогосподарського виробництва, біологічними істотами, до яких потрібно застосовувати 
специфічні методи обліку. 

Уперше поєднати біологічні закони з інформацією економічних процесів виробництва 
спробували фізіократи, яскравим уособленням яких був французький економіст Франсуа 
Кене. Представники даної теорії, на відміну від меркантилістів, говорили, що не запаси 
дорогоцінних металів і торгівля є багатством нації, а сільське господарство [11]. 

За переконаннями вчених економістів-фізіократів, до основних біологічних ресурсів 
відносяться: гумус, рослини, тварини та органічні відходи. 

Ще в ХІХ столітті С. А. Подолинський наполягав на підрахунку цих процесів у 
сільському господарстві. Вчений обґрунтував ідею «абсолютного збільшення енергетичного 
бюджету», як головну мету людства, а його межею визначив «абсолютну кількість енергії, що 
одержується від Сонця та неорганічних матеріалів, що знаходяться на Землі» [7]. 

Академіком В. І. Вернадським уперше було виокремлено поняття «біосфери» та «живої 
економіки», яка поставила нові вимоги до бухгалтерського обліку [3]. 

У своїй основній економічній праці «Енергія прогресу: нариси з фізичної економії» 
М. Руденко надав таке критичне бачення бухгалтерського обліку: «… політекономія, що 
оперує лише бухгалтерськими категоріями (без взаємодії з біологічними законами) не лише 
не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а й породжує нечувані помилки і економічні 
викривлення» [9]. 

На сьогодні, на нашу думку, варто було б виокремити в методиці обліку 
сільськогосподарського виробництва і окремий розділ «біологічна складова виробництва», 
що буде відображати дану інформацію. Під «біологічною інформацією» ми розуміємо дані по 
забезпеченню життєдіяльності окремо взятого живого організму. 

До різновидів біологічної інформації відносять генетичну інформацію. 
Генетика (складова біології) як наука виникла внаслідок практичних потреб 

виробництва. Основною ознакою генетичних напрацювань, що має безпосередню 
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зацікавленість зі сторони бухгалтерського обліку, володіє такий показник, як продуктивність 
сільськогосподарських рослин або тварин. Продуктивність (англ. productivity) − це кількість і 
якість продукції, яку одержують за певний період (добу, місяць, рік, протягом життя) від 
рослини або тварини, що визначається спадковістю, залежить від виду, породи, вікових та 
інших особливостей. 

Згідно Методичних рекомендацій з оцінки продуктивності однієї голови основного стада 
великої рогатої худоби, свиней і овець визначають за величиною витрат на вирощування цієї 
голови, що складається з витрат на вирощування живої маси тварин та витрат на 
формування їх племінних і продуктивних якостей. На основі нормативних розрахунків 
визначають співвідношення складових витрат на формування живої маси тварин та їх 
продуктивних якостей. Встановлено, що в середньому по країні із загальної суми витрат 
частка на формування продуктивних якостей великої рогатої худоби, свиней, робочої худоби 
становить 20 %, овець – 23 % [6]. Решту витрат за даними видами тварин відносять на 
вирощування живої маси. 

Для оцінки продуктивності худоби використовують також дані про живу масу тварин, вік 
та рівень продуктивності, період господарського використання кожної голови або групи 
тварин (кількість лактацій, опоросів, окотів), індекси зміни продуктивності корів залежно від 
лактації у перерахунку на базисну жирність молока, собівартість вирощування 1 кг живої 
маси. 

При оцінці племінних тварин основного стада враховують також показники їх класності, 
наявність запису до державної племінної книги та інші показники, що характеризують 
племінні якості тварини. 

У підручнику «Облік сільськогосподарської продукції» під редакцією В. М. Жука [6] при 
визначенні вартості корів витрати на формування продуктивних якостей пропонують 
коригувати коефіцієнтом, який враховує рівень продуктивності худоби, починаючи з надоїв у 
2000 кг на 1 корову. Проте, на наш погляд, правильніше було б для України використовувати 
середньостатистичні надої нашої держави, та починати з показника в 4100 кг/корову 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Коефіцієнти коригування залишкової вартості продуктивних якостей корів 

залежно від надою молока 
 

Надій молока 
від 1 корови, кг 

Коефіцієнт зростання 
вартості продуктивних 

якостей 

Надій молока 
від 1 корови, кг 

Коефіцієнт зростання 
вартості продуктивних 

якостей 
1 2 3 4 

4100 - 6200 1,160 

4200 1,008 6300 1,168 

4300 1,016 6400 1,176 

4400 1,024 6500 1,184 

4500 1,032 6600 1,192 

4600 1,040 6700 1,200 

4700 1,048 6800 1,208 

4800 1,056 6900 1,216 

4900 1,064 7000 1,224 

5000 1,072 7100 1,232 

5100 1,080 7200 1,240 

5200 1,088 7300 1,248 

5300 1,096 7400 1,256 

5500 1,104 7500 1,264 

5600 1,112 7600 1,272 

5700 1,120 7700 1,280 

продовження табл. 1 
1 2 3 4 
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5800 1,128 7800 1,288 

5900 1,136 7900 1,296 

6000 1,144 8000 1,304 

6100 1,152 > 8100 1,320 
Джерело: розробка автора 
 
Завдяки своїм особливостям, облік у сільському господарстві завжди мав певні 

відмінності від обліку в інших видах діяльності. Відсутність спеціального стандарту не могла 
спричинити зникнення цих відмінностей, вона лише стримувала реформування 
сільськогосподарського бухгалтерського обліку, який був змушений шукати компроміс між 
біологічними законами і старими правилами. Об’єктивний характер сільськогосподарських 
облікових відмінностей підтверджено й міжнародною практикою та МСБО 41 «Сільське 
господарство» [5], що був затверджений у грудні 2001 року та набрав чинності для 
відображення у фінансових звітах з 1 січня 2003 року. 

МСБО 41 «Сільське господарство» у своєму змісті вказує на присутність і характер 
обліку біологічних особливостей сільськогосподарського виробництва в формі визначення 
біологічної трансформації та поділу її на типи. 

Біологічна трансформація – це процеси росту, дегенерації, продукування та 
відтворення, які спричиняють якісні та кількісні зміни біологічних активів. Біологічна 
трансформація характеризується такими типами як: 1) ріст (збільшення кількості або 
поліпшення якості тварини чи рослини); 2) дегенерація (зменшення кількості або погіршення 
якості тварини чи рослини); 3) відтворення (утворення нових живих тварин або рослин). 

Г. Г. Кірейцев, аналізуючи національний аналог МСБО 41 «Сільське господарство», 
вказав на вкрай недостатній на сьогодні рівень його методологічної чистоти та наголошував 
на необхідності проведення подальших досліджень щодо удосконалення системи обліку 
біологічних особливостей [4]. 

Серед основних національних обліково-нормативних документів, що виокремлюють 
сільське господарство в групу біологічного виробництва, можна виділити П(с)БО 30 
«Біологічні активи» − основний національний стандарт, що призначений для бухгалтерського 
відображення сільськогосподарської діяльності, в якому визначено методологічні засади 
формування облікової інформації про біологічні активи і сільськогосподарську продукцію та 
розкриття її у фінансовій звітності. Впровадження даного стандарту внесло принципово 
новий порядок обліку доходів і витрат сільськогосподарської діяльності, оцінки надходження 
продукції, активів, визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, проте саме біологічних особливостей обліку там майже не було. 

Висновки з проведеного дослідження. Висока результативність роботи 
сільськогосподарського підприємства залежить від налагодженої діяльності законотворчих 
органів та управлінської служби (керівників підприємства, підрозділів і бухгалтерів). 
Основним їх завданням є розроблення і впровадження на підприємстві такої інформаційної 
системи, яка б забезпечувала управлінський апарат інформацією й про біологічні 
особливості, що протікають у процесах виробництва біологічної продукції. При відсутності 
цих даних інформаційне забезпечення управлінського обліку сільськогосподарських 
підприємств є неповним, а це може призводити до зниження якості й ефективності 
управлінських рішень. 
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Хомовий С.М. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ 

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Основною метою написання даної статті є дослідження суті, значення, якість 

біологічної інформації в облікових процесах сільськогосподарських підприємств та виділення 
факторів її формування.  

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовувались такі 
теоретичні та емпіричні методи наукового пізнання: системний підхід з використанням 
методів порівняльного аналізу, порівняння, синтезу, аналізу ієрархій та прийняття рішень. 

Результати. Встановлено, що інформація в будь-якому процесі відіграє 
фундаментальну роль і її необхідно якісно оцінювати з позицій можливості використання для 
рішення конкретної проблеми. Визначено, що інформація – це універсальна загальнонаукова 
категорія. Зокрема, під «біологічною інформацією» слід розуміти таку, що забезпечує 
життєдіяльність окремо взятого живого організму. Для керівників та підрозділів управління 
сільськогосподарського підприємства біологічна інформація, якою вони користуються, є 
продуктом що характеризує особливості живих організмів. Встановлено, що при відсутності 
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цих даних інформаційне забезпечення управлінського обліку сільськогосподарських 
підприємств є неповним, а це може призводити до зниження якості й ефективності 
управлінських рішень. 

Наукова новизна. Забезпечення біологічних потреб живих організмів становить умову 
сільськогосподарського виробництва та напрями удосконалення бухгалтерського обліку. У 
зв’язку з цим, запропоновано виокремити в методиці обліку сільськогосподарського 
виробництва окремий розділ «біологічна складова виробництва», що буде відображати дану 
інформацію. Під «біологічною інформацією» слід розуміти дані по забезпеченню 
життєдіяльності окремо взятого живого організму. 

Практична значущість. При визначенні вартості корів витрати на формування 
продуктивних якостей запропоновано коригувати коефіцієнтом, який враховує рівень 
продуктивності худоби починаючи з надоїв у 4100 кг на 1 корову в рік (рівень 
середньостатистичних надоїв в Україні). 

Ключові слова. Інформація, біологічна інформація, облік продуктивності тварин, 
МСБО 41 «Сільське господарство», П(с)БО 30 «Біологічні активи». 

 
 
Homovyi S.M. ECONOMIC SENSE OF BIOLOGICAL INFORMATI ON IN ACCOUNTING 

PRODUCTION PROCESSES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose.  The main purpose of this writing is to study the effect, value, quality of biological 

information in the accounting processes of agricultural enterprises and the allocation of the factors 
of its formation. 

Methodology of Research.  To achieve this goal are applied theoretical and empirical 
methods of scientific knowledge: a systematic approach using the techniques of comparative 
analysis, comparison, synthesis, analysis and decision-making hierarchy. 

Findings.  Established that information in any process plays a fundamental role and should 
be qualitatively evaluated from the standpoint of possible use for solving a particular problem. 
Determined that the information - is a versatile general scientific category. In particular, under the 
"biological information" should be understood livelihoods providing a single living organism. For 
executives and management divisions of the agricultural enterprise biological information, which 
they use a product characterizing features of living organisms. Established that in the absence of 
these data, information support agricultural enterprises management accounting is incomplete, and 
this may reduce the quality and efficiency of management decisions. 

Originality. Providing biological needs of living organisms is the condition of agricultural 
production and the areas for improvement of accounting. In this regard, it is proposed to allocate 
accounting method of agricultural production a separate section "biological component production", 
which will display the information. By "biological information" should be understood data on life 
support of a single living organism. 

Practical value.  In determining the value of cows costs prompted the formation of productive 
qualities adjust factor which takes into account the level of livestock productivity in milk production 
since 4100 kg per cow per year 1 (level of average yields in Ukraine).  

Key words.  Information, biological information, performance records of animals IAS 41 
«Agriculture», P(S)BU 30 «Biological Assets». 

 
 
Хомовой С.М. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Основной целью написания данной статьи является исследование сущности, 
значения, качества биологической информации в учетных процессах сельскохозяйственных 
предприятий и выделения факторов ее формирования. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели применялись 
следующие теоретические и эмпирические методы научного познания: системный подход с 
использованием методов сравнительного анализа, сравнения, синтеза, анализа иерархий и 
принятия решений. 
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Результаты. Установлено, что информация в любом процессе играет 
фундаментальную роль и ее необходимо качественно оценивать с позиций возможности 
использования для решения конкретной проблемы. Определено, что информация - это 
универсальная общенаучная категория. В частности, под «биологической информации » 
следует понимать обеспечивающую жизнедеятельность отдельно взятого живого организма. 
Для руководителей и подразделений управления сельскохозяйственного предприятия 
биологическая информация, которой они пользуются, является продуктом характеризующий 
особенности живых организмов. Установлено, что при отсутствии этих данных 
информационное обеспечение управленческого учета сельскохозяйственных предприятий 
является неполным, а это может приводить к снижению качества и эффективности 
управленческих решений. 

Научная новизна. Обеспечение биологических потребностей живых организмов 
составляет условие сельскохозяйственного производства и направления 
совершенствования бухгалтерского учета. В связи с этим, предложено выделить в методике 
учета сельскохозяйственного производства отдельный раздел «биологическая 
составляющая производства», который будет отображать данную информацию. Под 
«биологической информации» следует понимать данные по обеспечению 
жизнедеятельности отдельно взятого живого организма. 

Практическая значимость. При определении стоимости коров расходы на 
формирование продуктивных качеств предложено корректировать коэффициентом, который 
учитывает уровень продуктивности скота начиная с надоев в 4100 кг на 1 корову в год 
(уровень среднестатистических надоев в Украине). 

Ключевые слова. Информация, биологическая информация, учет продуктивности 
животных, МСБУ 41 «Сельское хозяйство», П(С)БУ 30 «Биологические активы». 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО 
ПТАХІВНИЦТВА: ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки та лібералізації митного 

регулювання в Україні зростає інтенсивність конкурентних відносин на вітчизняному ринку 
агропродовольчої продукції. За таких умов ключовим фактором ефективності будь-якого 
підприємства, яке виробляє харчові продукти, постає конкурентоспроможність продукції. 

Підвищення конкурентоспроможності продукції українського м’ясного птахівництва 
вимагає ефективного управління, яке неможливе без якісного інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Тому вивчення інформаційно-аналітичного забезпечення управління 
конкурентоспроможністю продукції м’ясного птахівництва є одним з найважливіших чинників 
підвищення її рівня. 

Існуюча на українських підприємствах система інформаційно-аналітичного 
забезпечення дає досить чітку інформацію про кількісні складові конкурентоспроможності, 
такі, як ціна та собівартість продукції, тоді як інформація про якість розкрита недостатньо. В 
ринкових умовах саме якість стає ключовим фактором конкурентоспроможності продукції, і 
тому її інформаційно-аналітичне забезпечення має важливе значення для підвищення 
ефективності управління конкурентоспроможністю продукції м’ясного птахівництва. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем інформаційно-
аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції та виявленням 
шляхів його вдосконалення присвячено праці цілого ряду українських та зарубіжних вчених, 
серед яких: С. Л. Брю, Ф. Ф. Бутинець, А. В. Вакуленко, І. В. Василевська, В. П. Галушко, 
М. Д. Ганаба, О. П. Глудкін, С. М. Кваша, О. Ф. Кирилюк, Є. Креєр, К. Р. Макгонегел, 
М. Портер, С. В. Пономарьов, В. К. Савчук, А. В. Трофимов, О. М. Шпичак, Р. А. Фатхутдінов, 
О. В. Фоміна та інші вчені. Однак в їх працях не в повному обсязі розкриті шляхи 
вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління якістю продукції 
м’ясного птахівництва. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних недоліків системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення продукції м’ясного птахівництва, яка функціонує в 
Україні, в контексті гармонізації вітчизняних стандартів зі світовими. Завдання статті – 
відповідно до поставленої мети розробити пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції 
м’ясного птахівництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним чинником оцінки успіху 
підприємства стає рівень ефективності виробництва, що обумовлена, в першу чергу, мірою 
задоволення суспільних потреб за найменших витрат. За таких умов якість продукції стає 
головним фактором її конкурентоспроможності. 

Вступ нашої держави до СОТ відкрив іноземним підприємствам-виробникам м’яса птиці 
широкі можливості по виходу на український ринок, в результаті чого конкуренція на 
внутрішньому ринку суттєво зростає. Однак, в свою чергу і вітчизняні підприємства 
отримують широкі можливості по виходу на світові ринки [2]. 

Однак членство України в СОТ має як переваги, так і недоліки. Нижче наведено основні 
причини цього: 

1. На сьогодні немає чіткого аналізу соціально-економічних наслідків членства України 
в СОТ. 

2. Неадаптованість вітчизняних стандартів та інших нормативно-технологічних документів 
з виробництва м’яса птиці світовим, що обмежує можливості експорту української продукції. 

3. Необхідність зниження державної підтримки виробництва м’яса птиці згідно з 
вимогами «жовтої скриньки», що знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 

4. Зниження митних тарифів на імпорт призведе до його зростання [1].  
Все вищесказане зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності м’яса 

птиці вітчизняного виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Зростання 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції м’ясного птахівництва повинно відбуватись за 
рахунок підвищення її якості. Одним з шляхів підвищення якості є впровадження системи її 
контролю на всіх стадіях виробничого процесу. 

Впровадження на українських підприємствах такої системи контролю вимагає 
вдосконалення існуючої системи інформаційно-аналітичного забезпечення, головними 
недоліками якої є: 

1. Використання застарілих форм первинних документів не дозволяє аналітикам 
здійснити аналіз конкурентоспроможності власної продукції на належному рівні. 

2. Якщо облік надає досить чітку інформацію про витрати на виробництво та реалізацію 
продукції, її собівартість та ціну, то інформація про якість відсутня на всіх стадіях виробництва. 
Якість оцінюється та відображається в обліку лише по результатах забою птиці та передачі 
м’яса і м’ясопродуктів із забійного цеху в реалізацію та при подальшій реалізації даної продукції.  

Крім того, вітчизняні підприємства-виробники м’яса птиці у статистичній звітності за 
формами № 50 с.г. та 29 с.г. роблять один запис разом по худобі та птиці, що значною мірою 
ускладнює процес аналізу виробництва, реалізації та споживання продукції м’ясного 
птахівництва [3]. На нашу думку, даний рядок необхідно розділити з таких причин: 

1. Основне стадо великої рогатої худоби та інших тварин може продуктивно 
використовуватись на підприємствах протягом декількох років (в середньому 5-7) тоді як 
основне стадо птахів (як яєчних, так і м’ясних порід) використовується в середньому рік, 
максимум 2. 

2. Вирощування та відгодівля тварин триває протягом одного календарного року, тоді 
як в бройлерному птахівництві даний період складає 42 дні. 
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Відокремлення звітності по продукції м’ясного птахівництва дозволить більш точно 
аналізувати господарські процеси, пов’язані з виробництвом, реалізацією та споживанням 
досліджуваної продукції.  

Для покращення інформаційно-аналітичного забезпечення контролю якості продукції 
м’ясного птахівництва нами запропоновано показник комплексної оцінки якості (КОЯ) [4] для 
впровадження якого у виробництво необхідно розробити систему облікових регістрів. 

Нижче нами наведено орієнтовну схему організації системи менеджменту якості 
технологічного ланцюжка на підприємствах-виробниках продукції м’ясного птахівництва (рис. 
1), що розроблена на основі концепції Е. Креірера [8]. 

 

 
Рис. 1. Концепція організації системи якості технологічного ланцюжка 

Джерело: розроблено на основі [6] 
 
Нижче графічно зображено орієнтовну схему системи комплексного контролінгу якості 

та безпеки харчових продуктів (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Орієнтовна схема системи комплексного контролінгу якості та безпеки 

харчових продуктів 
Джерело: [5; 7] 
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Система контролінгу якості та безпеки харчових продуктів на підприємствах-
виробниках м’яса птиці повинна бути орієнтована на особливості та специфіку виробництва. 
Дана система повинна забезпечувати стабільно високий рівень якості продукції, підвищення 
вимог до рівня технологічного оснащення підприємства, споживчих властивостей продукції, її 
безпеки та економічності виробництва.  

Отже, ми бачимо, що запровадження на вітчизняних підприємствах-виробниках 
продукції м’ясного птахівництва такої системи разом з використанням КОЯ та 
вдосконаленням системи регістрі первинного обліку у напрямку покращення відображення 
інформації про якість продукції, призведе до зростання рівня якості української продукції та її 
конкурентоспроможності як на внутрішньодержавному, так і на світових ринках.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами дослідження 
можна зробити наступні висновки: 

1.  Вступ України до СОТ та поглиблення конкуренції на світових ринках продукції 
м’ясного птахівництва висувають нові вимоги перед вітчизняною системою інформаційно-
аналітичного забезпечення та приведення якості продукції українських виробників у 
відповідність до світових стандартів.  

2. Підвищення рівня якості вітчизняної продукції м’ясного птахівництва неможливе без 
вдосконалення існуючого рівня інформаційно-аналітичного забезпечення. 

3. Для вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення ми пропонуємо ввести 
комплексну систему контролю якості в поєднанні з показником КОЯ, використання яких 
дозволить підвищити рівень якості продукції, та її конкурентоспроможність  
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Заболотний В.С. СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО 
ПТАХІВНИЦТВА: ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Мета. Визначення основних недоліків системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення продукції м’ясного птахівництва, яка функціонує в Україні, в контексті 
гармонізації вітчизняних стандартів зі світовими.  

Методика дослідження. При проведенні дослідження використовувались 
загальнонаукові та конкретно наукові методи, основні з яких – аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, спостереження і порівняння а також монографічне обстеження. Інформаційною 
базою дослідження стали праці вітчизняних та іноземних науковців з питань організації 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю 
агропродовольчої продукції, а також офіційні матеріали Державної служби статисти України 
та асоціації Союз птахівників України. 

Результати. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку економіки України 
виробництво та переробка м’яса є одним із найважливіших секторів вітчизняного 
агропромислового комплексу. Виявлено, що основним чинником оцінки успіху підприємства 
стає рівень ефективності виробництва, що обумовлена, в першу чергу, мірою задоволення 
суспільних потреб за найменших витрат. За таких умов якість продукції стає головним 
фактором її конкурентоспроможності. Підтверджено, що вступ України до СОТ відкрив 
іноземним підприємствам-виробникам м’яса птиці широкі можливості по виходу на 
український ринок, в результаті чого конкуренція на внутрішньому ринку суттєво зростає. 
Одночасно вітчизняні підприємства отримують широкі можливості по виходу на світові ринки. 

Наукова новизна. Обґрунтовано систему комплексної оцінки якості, яка спирається на 
показник КОЯ.  

Практична значущість. Впровадження системи комплексної оцінки якості дозволить 
вітчизняним виробникам продукції м’ясного птахівництва ефективно контролювати якість та 
аналізувати її динаміку, в результаті чого розробляти заходи щодо її підвищення та 
зростання конкурентоспроможності продукції. 

Ключові слова. Якість продукції, системи контролю якості, облікові регістри, 
комплексна оцінка якості, інформаційно-аналітичне забезпечення. 

 
 
Zabolotny V.S. MODERN STATE INFORMACIYNO-ANALITICHN OGO PROVIDING 

MANAGEMENT COMPETITIVENESS PRODUCTS MEAT POULTRY FA RMING: BASIC 
FAILINGS AND WAYS OF PERFECTION 

Purpose.  Main shortcomings of information and analytical support poultry meat products, 
operating in Ukraine in the context of the harmonization of national standards with the world. 

Methodology of Research.  In the research used the general scientific and specifically 
scientific methods, the main of which - analysis and synthesis, induction and deduction, 
observation and comparison, as well as monographic survey. Information base study were works 
of domestic and foreign scholars on the organization of information - analytical support of 
competitive agro-food products, as well as official materials of the State Statistics Service of 
Ukraine and the Ukrainian Union of Poultry Breeders Association. 

Findings.  Found that at the present stage of development of economy of Ukraine production 
and processing of meat is one of the most important sectors of the domestic agricultural sector . 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 262 

Revealed that the main factor to assess the success of the enterprise is the level of production 
efficiency due , primarily , the degree of satisfaction of social needs at the lowest cost . 

Under such conditions, the product quality is becoming a major factor in its competitiveness. 
Confirmed that Ukraine's accession to the WTO has opened up to foreign companies - producers 
of poultry opportunities to enter the Ukrainian market , resulting in competition in the domestic 
market increases substantially. Simultaneously, domestic enterprises have broad opportunities to 
enter the world markets. 

Originality. Substantiated comprehensive quality assessment system, based on the index 
CAQ.  

Practical value. Implementation of an integrated assessment of quality will allow domestic 
producers of poultry meat products effectively control the quality and analyze its dynamics, causing 
her to develop measures to improve the growth and competitiveness of the products. 

Key words.  Quality products, quality control systems, registers, integrated assessment of 
quality information and analytical support. 

 
 
Заболотный В.C. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРОДУКЦИИ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА: ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Цель. Определение основных недостатков системы информационно – аналитического 
обеспечения продукции мясного птицеводства, которая функционирует в Украине, в 
контексте гармонизации отечественных стандартов с мировыми. 

Методика исследования. При проведении исследования использовались 
общенаучные и конкретно научные методы, основные из которых – анализ и синтез, 
индукция и дедукция, наблюдение и сравнение, а также монографическое обследование. 
Информационной базой исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам организации информационно – аналитического обеспечения управления 
конкурентоспособностью агропродовольственной продукции, а также официальные 
материалы Государственной службы статистики Украины и ассоциации Союз птицеводов 
Украины. 

Результаты. Установлено, что на современном этапе развития экономики Украины 
производство и переработка мяса является одним из важнейших секторов отечественного 
агропромышленного комплекса. Выявлено, что основным фактором оценки успеха 
предприятия становится уровень эффективности производства, обусловленная, в первую 
очередь, степени удовлетворения общественных потребностей при наименьших затратах. 
При таких условиях качество продукции становится главным фактором ее 
конкурентоспособности. Подтверждено, что вступление Украины в ВТО открыло 
иностранным предприятиям - производителям мяса птицы широкие возможности по выходу 
на украинский рынок, в результате чего конкуренция на внутреннем рынке существенно 
возрастает. Одновременно отечественные предприятия получают широкие возможности по 
выходу на мировые рынки. 

Научная новизна. Обоснована система комплексной оценки качества, опирающаяся 
на показатель КОК.  

Практическая значимость. Внедрение системы комплексной оценки качества 
позволит отечественным производителям продукции мясного птицеводства эффективно 
контролировать качество и анализировать ее динамику, в результате чего разрабатывать 
меры по ее повышению и рост конкурентоспособности продукции. 

Ключевые слова. Качество продукции, системы контроля качества, учетные регистры, 
комплексная оценка качества, информационно – аналитическое обеспечение. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 
УДК 331.101.3:658.0 
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д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, 

Бугайчук Н.В., 
Львівська комерційна академія 

 

МОНІТОРИНГ СЕРЕДОВИЩА МОТИВАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Незважаючи на радикальність курсу трансформаційних 
перетворень в Україні, сучасний стан ринкової економічної системи характеризується 
загостренням економічної кризи, падінням рівня життя, знищенням відношення до праці як до 
цінності, погіршенням якості трудового потенціалу, зростанням напруженості на ринку праці. 
В сучасних умовах господарювання економічна наука та практика дедалі більше звертає 
увагу на проблеми ефективного використання персоналу підприємства та розробку 
мотиваційного механізму його управління. 

Варто зауважити, що забезпечення економічного та соціального ефекту підприємства, 
його кінцевих результатів в умовах ринкової економіки, пов’язане зі створенням 
прогресивних соціально-економічних механізмів активізації людського фактору. На думку 
вітчизняних науковців, необхідно створити і застосувати мотиваційний моніторинг, систему 
постійного нагляду та контролю за станом мотивації праці працівників для прийняття 
кваліфікованих управлінських рішень у сфері ефективного мотиваційного механізму. 
Безсумнівно, створення цілісного механізму мотивації персоналу є визначальним важелем, 
який забезпечує успішність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам трудової мотивації, оцінки і 
стимулювання персоналу присвячені праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як О. Амоші, Є. Бельтюкова, Б. Буркинського, А. Бутенка, І. Грузнова, О. Докучаєва, З. Живка, 
Б. Кліяненка, О. Костюк, О. Кузьміна, В. Кучеренко, В. Лукашевича, М. Мащенка, В. Нижника, 
В. Осипова, О. Харун, М. Чумаченка, Д. Твайла, Дж. Дженефера та ін. Варто зазначити, що 
вітчизняними та зарубіжними вченими в основному розглядаються ключові проблеми 
мотивації персоналу та її оцінки, однак комплексному дослідженню взаємозв’язку мотивації 
персоналу та ефективності діяльності підприємства, моніторингу середовища мотиваційних 
впливів на підвищення економічних результатів діяльності уваги приділено недостатньо. 

Постановка завдання. Набуває необхідності вирішення науково-прикладних завдань 
обґрунтування основних напрямів формування соціально-економічних підходів до мотивації 
персоналу, що ґрунтуються на комплексному дослідженні середовища мотиваційних впливів, 
як одного з головних чинників підвищення економічних результатів діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення конкурентоспроможності 
підприємства передбачає розробку ефективної моделі мотивації, яка спонукає конкретного 
індивіда та колектив в цілому до досягнення високих кінцевих економічних результатів 
діяльності. Відтак, удосконалення механізму формування мотиваційної сфери призведе до 
ефективнішого управління персоналом, підвищення продуктивності праці та 
конкурентоспроможності підприємства. 

Зазначимо, що мотивацію варто розглядати як внутрішній механізм спонукання до 
діяльності, який є складним комплексом динамічних потреб, об’єднує в собі фізіологічні, 
психологічні та інтелектуальні процеси і визначає напрям використання трудового 
потенціалу працівника. Центральне місце в теорії мотивації займає «мотив», як форма 
прояву потреби, заради якого здійснюється діяльність. Мотив ми розглядаємо як імпульс і 
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причину людської активності, яка включає в себе систему потреб, очікувань та стимулів. 
Разом з тим, мотиви відрізняються за своєю силою і значимістю для людини, при цьому, для 
кожного виду діяльності чи поведінки можна виділити найбільш сильний і значимий мотив [5].  

Загальновідомо, що мотиваційні впливи на розвиток персоналу визначаються 
сукупністю внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають до дiяльностi, задають межі і 
форми дiяльностi і спрямовують цю діяльність на досягнення певних цілей [7, c. 10]. При 
цьому саме внутрішня мотивація виступає пріоритетом діяльності людини і націлена на 
задоволення власних потреб, мотивів соціального престижу, заробітної плати тощо. 
Зовнішня ж мотивація формується під впливом зовнішньої позитивної та зовнішньої 
негативної мотивації. Тут, спільним елементом для них є мотиви діяльності людини в процесі 
соціально-економічних відносин з іншими людьми [10, c. 383]. Відтак, за формою 
задоволення потреб розрізняють два типи мотивації: матеріальну (заробітна плата, премії, 
грошова винагорода, матеріальна допомога,  участь у прибутку) та нематеріальну (похвала, 
схвалення, підтримка, визнання заслуг, повага й довіра, мотивація перспективою та 
збагаченням змісту праці, делегування повноважень). 

Додамо також, що під матеріальними мотиваційними впливами слід розуміти прагнення 
достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя, що обумовлює 
необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і кількості, якості та результативності 
праці, підвищення ефективності праці. При цьому, провідна роль у матеріальній мотивації 
трудової діяльності належить заробітній платі, що виступає основною формою доходу 
найманих працівників, однак, взаємозв'язок заробітної плати, як і доходів у цілому, і 
мотивації трудової діяльності складний і суперечливий [6, c. 367]. Таким чином вважаємо, що 
пріоритетним мотиваційним чинником виступає матеріальне стимулювання праці, що 
базується на відповідності темпів росту середньої заробітної плати та темпів росту 
продуктивності суспільної праці, при цьому, перевищення темпів росту продуктивності праці 
над темпами росту заробітної плати є ознакою ефективності стимулювання праці та 
підвищення економічних результатів діяльності підприємства.  

На основі даних офіційної статистики було проведено аналіз ефективності системи 
матеріального стимулювання праці в Україні (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Темпи росту середньої заробітної плати та продуктивності суспільної праці в 
Україні у 2008-2012 рр. 

Джерело: розроблено авторами 
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Як свідчать дані рис. 1, останніми роками в Україні відбулися певні деструктивні зміни у 
системі матеріального стимулювання праці [1]. Так, якщо в 2009 році темпи росту заробітної 
плати перевищували темпи росту продуктивності суспільної праці на 5,4%, тобто діюча 
система оплати праці не стимулювала зростання її продуктивності, незважаючи на 
випереджувальний ріст заробітної плати у 2010-2011 рр. над темпами росту продуктивності 
суспільної праці (на 0,6% та 2,5% відповідно). Однак, вже в 2012 році ріст заробітної плати 
перевищував ріст продуктивності суспільної праці на 6,9%, що свідчить про зниження 
ефективності системи матеріального стимулювання праці працівників. 

Додамо також, що поведінка працівників є відповідною реакцією на мотиваційні 
некеровані фактори макро- та мікросередовища, що потребує проведення моніторингу 
середовища мотиваційних впливів та має на меті своєчасну адаптацію до змін потреб і 
цінностей персоналу (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Фактори впливу на розвиток потреб і мотивів працівників підприємства  
Джерело : розроблено авторами 

 
Як бачимо, що кожний працівник володіє певним набором потреб та мотивів, які 

формуються під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначає його мотиваційну 
сферу діяльності, яка, в свою чергу, характеризується площею (загальним набором потреб і 
мотивів) та широтою (мінімальною кількістю мотивів і потреб) та повинна бути задоволена 
для ефективної діяльності працівника [7, c. 42]. У багатьох випадках просто необхідна і 
моральна компенсація, як чинник врівноваження, в ролі якого виступають методи 
нематеріального заохочення. Так, наприклад, у Радянському союзі в одній тільки вугільної 
промисловості існувало 20 тис. форм нематеріального заохочення працюючих [2, c. 48]. 
Відтак, одним з найважливіших факторів, що формує бажання та інтерес персоналу до праці 
і, як наслідок, рівень його трудової активності виступає мотиваційна діяльність підприємства, 
яка повинна передбачати моніторинг мотиваційної сфери та її елементів.  

Так, з метою перевірки достатності мотивації персоналу необхідно провести моніторинг 
задоволеності працею, рівня менеджменту персоналу, рівні розвитку корпоративної культури 
та управління, ресурсного забезпечення винагород та професійного розвитку. Окрім того, 
головну роль в системі моніторингу мотиваційних впливів на розвиток персоналу посідає 
комплексна оцінка якостей взаємин і результатів праці працівників, об'єктивними 
показниками якої є рівень продуктивності праці, раціональне використання робочого часу, 
плинність кадрів, оборотність капіталу та його рентабельність [3, c. 53]. 
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Зазначимо, що серед мотиваційних впливів вагоме місце займає мотиваційний 
механізм діяльності на підприємстві, який варто розглядати як порядок дій керівництва 
підприємства щодо стимулювання персоналу відповідно до встановлених нормативних 
характеристик і фактично отриманих результатів виробничої діяльності працівників. При 
цьому, він має базуватися на основі існуючих на підприємстві систем мотивації і відповідати 
можливостям підприємства стимулювати високопродуктивну діяльність персоналу. Окрім 
того, для успішного існування підприємства потрібна координація людського капіталу 
всередині організації, яка здійснюється у процесі управління [4, c. 131].  Таким чином, 
мотиваційний механізм, орієнтуючись на персонал як найцінніший ресурс підприємства, 
дозволяє підвищити активність персоналу через досяжність нормативних полікритеріальних 
характеристик, які є основою наведення порядку на підприємстві і лише потім, через 
внутрішню мотивацію, яка враховує складність, якість, результативність діяльності 
працівників підприємства [9, c. 368].  

Таким чином, для стимулювання ефективної роботи працівників підприємство 
зобов’язане розробити компенсаційний пакет, який включає набір матеріальних і 
нематеріальних благ, отримуваних співробітниками від підприємства залежно від їхнього 
внеску. Варто додати, що розробка такого компенсаційного пакету має здійснюватися на 
наступних принципах: первинність цілі, системності та економічної доцільності [3, c. 152]. 
Окрім того, компенсаційний пакет включають три компоненти – заробітну плату, бонуси, 
негрошові винагороди тощо. Відтак, щоб розробити і впровадити ефективну систему 
мотивації, потрібно провести діагностику середовища мотивації підприємства, розробити 
сегментовану систему мотивації, в якій комплексно застосовувати матеріальні і моральні 
засоби мотивації, систематично проводити моніторинг і коригування системи мотивації. 

Необхідно зауважити, що механізм мотивації, оцінки і стимулювання персоналу 
впливає на показники прибутку і рентабельності через складну систему економічних 
показників господарської діяльності підприємства, яка базується на техніко-організаційному 
рівні виробництва і соціально-економічному потенціалі персоналу, які визначають 
чисельність і склад, а також рівень його продуктивності праці. У свою чергу, від показників 
чисельності і продуктивності праці залежить: обсяг реалізованої продукції, частина прибутку 
від якого складає фонд оплати праці і визначає розмір середньої заробітної плати; від 
продуктивності праці і розміру середньої заробітної плати формується рівень витрат на 
заробітну плату, який впливає на собівартість реалізованої продукції. Слід зазначити, що під 
ефективністю ми розуміємо відносну результативність діяльності, що визначається як 
відношення ефекту від усіх видів діяльності до пов’язаних із нею витрат або, спрощено, 
ефективність діяльності підприємства визначається як відношення досягнутих результатів і 
витрачених на це ресурсів і характеризується ефективністю використання різних чинників 
виробництва [8, c. 148]. 

Наостанок додамо, що інвестуючи у розвиток та мотивацію персоналу та 
імплементуючи мотиваційну політику до комплексної програми управління персоналом, 
керівництво може підвищити інтегральну ефективність діяльності підприємства, особливо у 
період, коли економія та ефективність стають найгострішими питаннями як вітчизняного, так і 
закордонного менеджменту [8, c. 151]. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження засвідчило, що 
удосконалення механізму мотивації, оцінки та стимулювання персоналу впливає на 
показники прибутку та рентабельності через складну систему мотиваційних впливів, а також 
передбачає створення та застосування мотиваційного моніторингу, системи постійного 
нагляду та контролю за станом мотивації праці працівників для прийняття кваліфікованих 
управлінських рішень у сфері організації та оплати праці. 

Відтак, підвищення конкурентоспроможності підприємства та ефективності його 
діяльності вимагає високої трудової активності працівників, а для цього потрібно зосередити 
увагу на механізмах покращення стимулювання працівників. На сучасному підприємстві 
основним завданням є формування ефективного мотиваційного механізму, при цьому, його 
складовою повинна бути як матеріальна, так і нематеріальна мотивація, які взаємно 
збагачують та доповнюють одна одну. Тоді як, одним із найважливіших факторів, що 
впливають на розвиток підприємства, є добре мотивований персонал як один з головних 
чинників підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. 
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Іляш О.І., Бугайчук Н.В. МОНІТОРИНГ СЕРЕДОВИЩА МОТИВАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ 

НА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Вирішення науково-прикладних завдань обґрунтування основних напрямів 

формування соціально-економічних підходів до мотивації персоналу, що ґрунтуються на 
комплексному дослідженні середовища мотиваційних впливів, як одного з головних чинників 
підвищення економічних результатів діяльності підприємства. 

Методика дослідження. Методичною i теоретичною основою дослідження є 
положення теорії мотивації, потреб, соціального та людського розвитку, а також 
фундаментальні публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблем мотивації та 
стимулювання працівників підприємства. У процесі дослідження використовувалися 
загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний (для розкриття теоретичних засад 
мотивації та ефективності діяльності підприємства); системного аналізу та теоретичного 
узагальнення (для обґрунтування напрямів удосконалення мотивації i окреслення 
мотиваційних впливів на ефективність отримання економічних результатів діяльності). 

Результати. Обґрунтовано, що забезпечення економічного та соціального ефекту 
підприємства, його кінцевих результатів в умовах ринкової економіки, пов’язане зі 
створенням прогресивних соціально-економічних механізмів активізації людського фактору. 
Визначено необхідність застосування мотиваційного моніторингу для прийняття 
кваліфікованих управлінських рішень у напрямку забезпечення результативності діяльності. 
Досліджено мотиваційні впливи на розвиток персоналу, які визначаються сукупністю 
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, матеріальних та нематеріальних стимулів діяльності. 
Доведено, що підвищення конкурентоспроможності підприємства передбачає розробку 
ефективної моделі мотивації, яка спонукає конкретного індивіда та колектив в цілому до 
досягнення високих кінцевих економічних результатів діяльності. 

Наукова новизна. Розроблено концептуальні засади проведення моніторингу 
мотиваційних впливів, що враховують органічну взаємообумовленість, оцінки та 
стимулювання персоналу, зростаючу регулятивну роль механізму мотивації, пріоритетами 
якого є створення та застосування мотиваційного моніторингу та орієнтовані на 
обґрунтування нової парадигми ефективного підвищення економічних результатів діяльності 
підприємства. 

Практична значущість. Значущість дослідження полягає у створенні та застосуванні 
мотиваційного моніторингу, системи постійного нагляду та контролю за станом мотивації 
праці працівників для прийняття кваліфікованих управлінських рішень у сфері організації і 
оплати праці та підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Ключові слова. Мотивація, моніторинг, мотиваційні впливи, економічні результати 
діяльності, мотиваційний механізм. 

 
 
Iliash O., Buhaichuk N. MONITORING OF THE MOTIVATIO NAL ENVIRONMENT 

IMPACTING ON THE INCREASING OF ENTERPRICE ECONOMIC PERFORMANCE. 
Purpose. The solution of scientific and applied problems of justifying of the formation of 

general social and economic approaches to personnel motivation, which are based on a 
comprehensive study of motivation influence environment as one of the main drivers of enterprise 
economic performance increasing. 

Methodology of research.  The theory of motivation, needs, social and human development, 
as well as national and foreign researcher’s fundamental publications on issues of employees 
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motivation and stimulation, are the methodological and theoretical basis of the research. Along the 
research the general and special scientific methods are used, namely: the abstract-logical method 
(to study the theoretical principles of motivation and the enterprise performance efficiency), system 
analysis and theoretical generalization method (to justify the motivation improving and to outline 
motivational influences on the economical performance efficiency). 

Findings.  It’s substantiated that, under the conditions of free economy, the economic and 
social enterprise efficiency and good results are related to progressive social-economic 
mechanisms of the human factor activation. It’s justified the motivation monitoring necessity for the 
making of the qualified management decisions in the aim to ensure the activities results. The 
personnel development motivational impact are investigated. This impact is defined as a set of 
internal and external driving forces, material and non-material incentives. It is proved that the 
company competitiveness increasing foresees the development of an effective motivation model, 
which induces both a specific individual and the team-as-a-whole to achieve high economic 
performance. 

Originality. It’s elaborated the conceptual principles of motivational impact monitoring. The 
principles take into account the natural interdependence, evaluation and personnel stimulation, as 
well as the increasing of the regulatory role of motivation mechanism, the priority of which is the 
creation and the application of the motivational monitoring focused on the new paradigm of 
company economic performance improving. 

Practical value.  The creation and applying of the motivational monitoring, and the system of 
continuous employees motivation monitoring and surveillance for the purposes of the qualified 
management decision-making in the wages system, as well as in the branch of the enterprise 
performance improving. 

Key words . Motivation, monitoring, motivational impact, economic performance, motivational 
mechanism. 

 
 
Иляш О.И., Бугайчук Н.В. МОНИТОРИНГ СРЕДЫ МОТИВАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель. Решение научно-практических задач обоснования основных направлений 
формирования социально-экономических подходов к мотивации персонала, основанные на 
комплексном исследовании среды мотивационных воздействий, как одного из главных 
факторов повышения экономических результатов деятельности предприятия. 

Методика исследования. Методической и теоретической базой исследования 
являются положения теории мотивации, потребностей, социального и личного развития, а 
также фундаментальные публикации отечественных и зарубежных исследователей по 
проблемам мотивации и стимулирования работников предприятия. В процессе 
исследования использовались общенаучные и специальные методы: абстрактно-логический 
(для раскрытия теоретических основ мотивации и эффективности деятельности 
предприятия); системного анализа и теоретического обобщения (для обоснования 
направлений улучшения мотивации и определения мотивационных воздействий на 
эффективность получения экономических результатов деятельности). 

Результаты. Обосновано, что обеспечение экономического и социального эффекта 
предприятия, его конечных результатов в условиях рыночной экономики, связано с 
созданием прогрессивных социально-экономических механизмов активизации 
человеческого фактора. Определена необходимость применения мотивационного 
мониторинга для принятия квалифицированных управленческих решений в направлении 
обеспечения результативности деятельности. Исследованы мотивационные воздействия на 
развитие персонала, которые определяются совокупностью внутренних и внешних 
движущих сил, материальных и нематериальных стимулов деятельности. Доказано, что 
повышение конкурентоспособности предприятия предусматривает разработку эффективной 
модели мотивации, которая побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к 
достижению высоких конечных экономических результатов деятельности. 
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Научная новизна. Разработаны концептуальные принципы проведения мониторинга 
мотивационных воздействий, учитывающих органическую взаимообусловленность, оценки и 
стимулирования персонала, возрастающую регулятивную роль механизма мотивации, 
приоритетами которого является создание и применение мотивационного мониторинга и 
ориентированные на обоснование новой парадигмы эффективного повышения 
экономических результатов деятельности предприятия. 

Практическая значимость. Создание и применение мотивационного мониторинга, 
системы постоянного надзора и контроля за состоянием мотивации труда работников для 
принятия квалифицированных управленческих решений в области организации и оплаты 
труда и повышения эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова. Мотивация, мониторинг, мотивационные воздействия, 
экономические результаты деятельности, мотивационный механизм. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та загострення конкурентної 

боротьби значна увага приділяється проблемі використання нових методик і технологій у 
системі управлінні підприємствами для підвищення їх конкурентоспроможності. Для успіху на 
ринку необхідний інтегрований підхід до підвищення ефективності діяльності підприємства, 
зокрема і через впровадження системи управління ефективністю маркетингових досліджень 
на основі сучасних концепцій управління і підтримки їх інформаційно-аналітичного 
забезпечення. 

Управління ефективністю маркетингових досліджень підприємств 
сільськогосподарського машинобудування, в умовах суттєвих змін у зовнішньому 
середовищі, передбачає наявність правильної організації роботи на підприємстві, зокрема за 
бізнес-процесами та використання різних систем показників і проведення оцінки 
ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми маркетингових досліджень та 
управління ними, а також їх ефективності розглядаються у працях Г. Асселя [1], Л. Г. Багієва 
[2], Л. В. Балабанової [3], І. К. Бєляєвського [4], Ф. Букереля [5], В. В. Войленка [10], 
С. С. Гаркавенко [6], Є. П. Голубкова [7], П. Діксона [8], А. І. Ковальова [10], Ф. Котлера [11], 
Н. К. Малхорти [12], А. Ф. Павленка [13], А. М. Романова [15], А. О. Старостіної [17], 
Г. А. Черчілля [19] та ін. Однак у наукових дослідженнях, проблеми впровадження системи 
управління ефективністю маркетингових досліджень комплексно майже не розглядались. 
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних 
положень і практичних рекомендацій щодо впровадження системи управління ефективністю 
маркетингових досліджень на підприємствах сільськогосподарського машинобудування в 
сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. А. І. Ковальов та В. В. Войленко 
називають маркетингові дослідження функцією управління підприємством в умовах ринку, а 
Є. П. Голубков вважає маркетингові дослідження частиною інформаційної системи 
управління підприємством [4, c. 16]. Тому впровадження системи управління ефективністю 
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маркетингових досліджень сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства. 
Для періоду потрясінь, який ми зараз переживаємо, зміни – це норма. Безумовно, зміни 

пов’язані з втратами та ризиком і до того ж вимагають величезної праці. Але якщо 
організація не ставить собі за мету сміливо йти назустріч змінам і швидко змінюватися разом 
з навколишнім світом, вона приречена на животіння. У періоди корінних структурних 
перетворень виживають тільки лідери змін – ті, хто чуйно уловлюють тенденції змін і миттєво 
пристосовуються до них, використовуючи собі на благо можливості, що 
відкриваються [9, c. 45]. 

Сьогодні нові методики та технології управління набули особливого значення. 
Вирішальним чинником, що визначає конкурентоспроможність підприємств 
сільськогосподарського машинобудування на вітчизняному ринку, є застосування сучасних 
методів і технологій управління та рівень управлінської культури підприємства в цілому. 
Особливої уваги набуває саме система управління маркетинговими дослідженнями. 
Найслабшою ланкою цієї системи в Україні є її інтеграція у систему управління 
підприємством в цілому і, при цьому, її низька ефективність. 

Для ефективних маркетингових досліджень потрібна наявність правильної організації 
роботи на підприємстві, зокрема за бізнес-процесами. У зв’язку з цим, найбільш загальною 
структурою можна вважати таку структуру, коли на керівника найнижчої ланки припадає від 3 
до 5 чоловік персоналу. При вмілому керівництві дана схема здатна забезпечити необхідний 
порядок виконання маркетингових досліджень. Крім структури, успішна організація 
маркетингових досліджень вимагає від керівника маркетингових досліджень і від дирекції 
підприємства, перш за все, вибору способу взаємодії всередині групи і груп між собою. 

У практичній діяльності вітчизняних підприємств сільськогосподарського 
машинобудування застосовується принцип «колеса», згідно з яким відбувається взаємодія 
керівника проекту (Р1) з іншими учасниками проектної групи і безпосередніх учасників 
маркетингових досліджень між собою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стандартний характер взаємодії під час проведення маркетингових 

досліджень на типовому підприємстві сільськогосподарського машинобудування 
Джерело: розроблено автором 
 
Кружечками як на рис. 1, так і на рис. 2 позначені співробітники відділу маркетингу 

типового підприємства сільськогосподарського машинобудування. Квадратна форма 
рисунків зображена для їх кращої сумісності. Пунктирні лінії означають, що працівники лише 
обмінюються інформацією, але не мають право впливати на роботу один одного, тоді як 
суцільні стрілки – показники підпорядкування (суб’єкт-об’єкт). З керівником проекту (Р2) на 
рис. 1 немає зв’язків тому, що в даному випадку друга маркетингова група працює над іншим 
дослідженням. 

Рис. 1 ілюструє, що характер зв’язків носить прямий характер лише при взаємодії 
учасників групи з керівником, між собою учасники обмінюються тільки інформацією. Групи 
також ніяк не пов’язані між собою. При використанні управління за бізнес-процесами на 
типовому підприємстві сільськогосподарського машинобудування взаємодія «по-колесу» не 
забезпечує достатньої мобільності маркетологів всередині групи. 
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Пропонується змінити структуру взаємодії зі звичайного «колеса» на «стільникову» 
структуру (рис. 2). Дана зміна дозволить маркетинговій групі більш ефективно взаємодіяти з 
іншими працівниками підприємства, їх взаємодія буде оптимальною, і це, безсумнівно, 
підвищить ефективність організації маркетингових досліджень на підприємстві. 

 
Рис. 2. Змінена структура взаємодії всередині маркетингової групи під час 
проведення маркетингових досліджень на типовому підприємстві 

сільськогосподарського машинобудування 
Джерело: розроблено автором 
 
Кожен співробітник підприємства знаходиться на лініях взаємодії (всі мають зв’язок 

один з одним). При подібній організації взаємодії виникає більша самостійність працівників 
групи маркетингових досліджень, вони можуть бути задіяні і в інших проектах підприємства, 
що, безсумнівно, буде сприяти підвищенню їх кваліфікації. Зокрема, на рис. 2 виділено дві 
окремі маркетингові групи (перша відзначена вузьким пунктиром, друга – широким). Видно, 
що керівник другої групи (Р2) входить в першу як рядовий співробітник маркетингових 
досліджень. При організації робіт за бізнес-процесами це має забезпечити необхідну 
мобільність маркетингових досліджень і відділу маркетингу у цілому. 

В основі системи управління ефективністю маркетингових досліджень лежить 
збалансована система показників ефективності в сфері маркетингу і збуту (реалізації), 
побудована відповідно до одного з сучасних підходів цільового управління компанією 
(Balanced Scorecard, Stern Stewart Integrated EVA Scorecard, Baldridge Criteria, Tableau de 
Bord, процесний підхід – модель Брауна, E-commerce Performance Dashboard або ін.) 
Найбільш поширеним підходом є збалансована система показників (Balanced Scorecard, 
BSC), яку як інструмент управління ефективністю діяльності компанії запропонували на 
початку 90-х років ХХ ст. американські вчені Р. Каплан і Д. Нортон [16]. Оскільки маркетинг є 
філософією і технологією сучасного бізнесу, то маркетингові бізнес-процеси не реалізуються 
тільки в рамках відділів маркетингу і збуту (продажів), вони охоплюють усе підприємство. 
Тому в якості основних перспектив для оцінки маркетингу рекомендується використовувати 
традиційні чотири перспективи BSC з урахуванням специфіки маркетингової діяльності. 
Такий підхід дозволяє легко вбудовувати збалансовану систему показників у сфері 
маркетингу і продажів в загальну систему показників підприємства. 

В основу BSC покладено такі ідеї: 
– використання поряд з фінансовими, нефінансових показників для оцінювання 

ефективності діяльності підприємства (обсяг нефінансових показників складає більше 50%); 
– цілі й показники, що інтегровані в систему, є збалансованими та орієнтованими на 

стратегію розвитку; 
– доведення стратегії всім підрозділам компанії і кожному співробітнику (проблеми із 

запровадженням стратегії криються на більш низькому рівні, ніж рівень топ-
менеджменту) [16]. 

Важливим доповненням є система показників, яка фіксує оцінку впливу значущих для 
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підприємства факторів зовнішнього середовища: «6-макро-Ф» та «5-мікро-Ф» і, особливо, 
конкурентне оточення, поведінку споживачів та ін. Побудова BSC для управління 
ефективністю маркетингу відбувається в рамках побудови BSC підприємства в цілому. 

Базовими складовими системи управління ефективністю маркетингу є цілі, ключові 
показники ефективності та стратегічні заходи. Мета – конкретний бажаний результат в 
майбутньому (на період більше одного року). Цілі ставляться з урахуванням SMART-
критеріїв, а саме: конкретні (specific), вимірювані (measurable), досяжні (achivable), 
орієнтовані на результат (result-oriented), співвідносні з конкретним терміном 
(timed) [18, с. 20]. 

Ключові показники ефективності (KPI, Key Perfomance Indicators) – параметри, за 
допомогою яких визначається, чи досягнуто поставлені цілі [14]. При визначенні стратегічних 
цілей необхідно брати до уваги, що існують два підходи до створення акціонерної вартості: 

1) збільшення обсягу реалізації; 
2) підвищення продуктивності. 
Якщо мета підприємства або його стратегічної бізнес-одиниці полягає в зростанні або 

проникненні на ринок, то орієнтуватися слід на збільшення обсягу реалізації. У разі коли 
мова йде про збереження частки ринку потрібно орієнтуватися на продуктивність. 

Збільшення обсягу реалізації передбачає розширення ринку за рахунок стимулювання 
первинного попиту, підвищення інтенсивності споживання, вихід на нові сегменти, більш 
глибоке проникнення на ринок за рахунок залучення покупців конкурентів. 

Підвищення продуктивності передбачає зниження витрат, підвищення цін, поліпшення 
мікс-продажів. 

Набір основних КРІ, що розроблені для підприємств сільськогосподарського 
машинобудування (включаючи фінансові показники, які відображають успішність підприємств 
у створенні вартості) наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
КРІ в сфері маркетингу і реалізації 

 
Напрям Показник 

Частка маркетингових витрат  

Частка витрат на канали розподілу  

Частка ринку  

Частка продукту (товарної категорії) у загальному обороті підприємства 

Частка нових продуктів (ступінь інноваційності підприємства) 

Цінність бренду 

М
а
р
ке
ти

н
го
в
а
 

е
ф
е
кт
и
в
н
іс
ть

 

Відносні темпи зростання обороту 

Індекс задоволення клієнта 

Індекс споживчої вартості 

Ступінь утримання клієнта 

Частка нових клієнтів 

Відсоток повторних купівель техніки і обладнання 

Частка рекламацій 

Рівень обізнаності про товари 

Е
ф
е
кт
и
в
н
іс
ть

 р
о
б
о
ти

 з
 

кл
іє
н
та

м
и
 

Індекс комерційно-технологічної гнучкості підприємства 

Джерело: розроблено автором 
 
Більшість наведених показників є інтегральними і обчислюються на основі показників 

більш низького рівня. 
Підтримка процесів управління маркетинговими дослідженнями підприємства, зокрема 
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процесів управління ефективністю маркетингу, здійснюється на декількох рівнях. 
Рівень 1. На самому верхньому рівні розробляється маркетингова стратегія 

підприємства та збалансована система показників ефективності в області маркетингу і 
продажів за допомогою описаних вище підходів. На даному етапі можливе застосування 
системно-динамічних моделей маркетингових процесів та відповідних інформаційних систем 
там, де це доцільно. Можливе застосування інших систем підтримки прийняття рішень, 
експертних систем та інформаційних систем інших класів для вирішення завдань 
стратегічного маркетингу. 

Рівень 2. За допомогою систем класу Corporate Performance Management & Business 
Intelligence здійснюється цільове управління маркетингом на підставі розробленої 
збалансованої системи показників в області маркетингу і продажів. Управління ефективністю 
окремих напрямків, таких як управління взаємовідносинами з клієнтами або продуктовий 
маркетинг, можуть підтримуватися за допомогою спеціалізованих модулів (Customer 
Relationship Performance Management, Product Performance Management). Управління 
ефективністю веб сайту або корпоративного порталу компанії здійснюється за допомогою 
застосування додатків класу Web Analytics. 

Рівень 3. Розроблені на рівні 2 плани і бюджети є основою для оперативного 
управління маркетингом підприємства. Підтримка оперативних маркетингових бізнес-
процесів і підсистем внутрішньої інформації (баз даних і сховищ даних) здійснюється за 
допомогою систем класу ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 
Management), SCM (Supply Chain Management), PLM (Product Lifecycle Management) і інших 
систем трансакційного типу. 

Підсистеми зовнішньої інформації (маркетингової розвідки), необхідні для аналізу 
великої групи KPI і моніторингу довкілля, інтегруються із зовнішніми джерелами, зокрема з 
інформаційно-аналітичними системами, що дозволяють проводити аналіз відкритих джерел 
даних (друковані ЗМІ, телебачення, радіо, Інтернет). 

Три рівні управління ефективністю маркетингу пов’язані між собою і утворюють 
замкнутий цикл управління. 

Зазначимо, що інструменти інтелектуальної бізнес-аналітики (Business Intelligence), 
зокрема інструменти Data Mining, широко використовуються в маркетингу для вирішення 
різних завдань. Прикладами можуть служити: 

– багатовимірний аналіз засобами OLAP обсягів реалізації, маркетингових витрат та 
інших змінних; 

– прогнозування обсягів реалізації і інших показників за допомогою регресії; 
– використання методів оптимізації для вирішення задач оптимізації асортименту, для 

оцінки ефективності та оптимізації маркетингову підприємств; 
– оптимізація управління ціновою політикою; 
– вирішення завдань класифікації споживачів; 
– виявлення асоціативних правил в споживчому попиті та їх використання для 

збільшення продажів; 
– сегментування ринку з використанням методів кластерного аналізу та інші завдання. 
Вирішення цих та інших маркетингових завдань з використанням засобів системи 

управління ефективністю маркетингових досліджень забезпечує підвищення продажів, 
прибутку і покращує ефективність роботи підприємства в цілому. Запропонована структура 
підтримки базових маркетингових бізнес-процесів, зокрема процесів управління 
ефективністю маркетингу, лежить в основі побудови і розвитку сучасних інтегрованих 
маркетингових інформаційних систем в рамках корпоративних інформаційних систем. 

Концепції управління ефективністю, зокрема концепція управління ефективністю 
маркетингових досліджень, інтенсивно розвиваються разом з відповідними інформаційними 
системами. Програмні додатки стають все більш зрілими і інтегрованими один з одним, з 
іншими компонентами корпоративної інформаційної системи та зовнішніми системами і 
джерелами даних. Це справляє позитивний вплив на управління маркетингом і веде до 
підвищення конкурентоспроможності та збільшення акціонерної вартості підприємств. 

Необхідно відзначити, що ефективно діючий комплекс визначається як сукупність 
реалізованих елементів, в якій є позитивне співвідношення ступеня досягнення мети, 
поставленої в рамках даного комплексу, і відповідних витрат. Отже, для практичного 
застосування необхідно трактувати ефективно діючий комплекс, як жорстко пов’язану з 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 
 

 275 

цілями сукупність елементів: якщо поставлена мета досягнута, то реалізований комплекс є 
ефективним. 

Основними підходами до формування ефективно діючого комплексу маркетингових 
досліджень підприємства сільськогосподарського машинобудування є удосконалення 
елементів комплексу маркетингових комунікацій (особистих контактів і продажів, 
комплексних методів формування попиту і стимулювання збуту, товарної реклами, зв’язків з 
громадськістю). До даного напрямку може відноситись як впровадження нових, ще не 
реалізованих на даному підприємстві, комунікаційних заходів, так і поліпшення тих, які вже 
проводяться. 

До удосконалення управління комплексом маркетингових комунікацій може входити, 
наприклад, придбання та встановлення програмного забезпечення, що дозволяє створювати 
автоматизовану сконцентровану на споживачах базу даних, а також проводити навчальні 
семінари, лекції, курси підвищення кваліфікації. Дані заходи дозволяють професійно 
виконувати покладені на персонал функції і вирішувати завдання, що виникають перед 
підприємством. 

Частина маркетингових інструментів разом із продажами виконує операційні функції. 
Однак, інша їх частина, спрямована на розвиток різних стратегічних проектів і часто не може 
бути безпосередньо прив’язана до продажів того чи іншого продукту. Оцінка ефективності 
маркетингових досліджень – ключове завдання для менеджменту будь-якого підприємства. 
Зрозуміти, наскільки маркетинг підприємства відповідає цілям та існуючій ринковій ситуації, 
прагне дирекція підприємства. 

Ключова мета будь-якого управлінського процесу – підвищення вартості бізнесу. 
Очевидно, що в сучасних умовах вартість підприємства найтіснішим чином пов’язана з 
вартістю її клієнтської бази, або сукупною життєвою цінністю її клієнтів. Якщо розглядати 
витрати на маркетингові дослідження як вкладення, то їх мета – безпосередній вплив на 
клієнтів, і, як наслідок, на цінність, яку вони приносять. Отже, якщо маркетингові витрати 
розглядати як інвестиції, або вкладення, спрямовані на створення клієнтської цінності, їх 
необхідно структурувати, виходячи з спрямованості та строків окупності (положення в 
ланцюжку створення цінності). Функції підприємств, в яких потенційно можуть брати участь 
маркетингові дослідження, спрямовані як на підвищення доходів, так і на зниження витрат і 
загальне підвищення ефективності діяльності. Витрати на кожну із зазначених діяльностей 
повинні за своєю суттю бути інвестиціями (в ідеальній ситуації окупність та рентабельність 
кожної групи витрат за функціями повинна бути прозорою та керованою). Дохід, отриманий 
підприємством, знаходиться на стику груп процесів «продажу» та «післяпродажного 
обслуговування», які зазвичай і вважаються місцем виникнення прибутку (доходів від 
продажів). 

Витрати на маркетингові дослідження – це витрати, безпосередньо спрямовані на 
пошук, взаємодію з клієнтом і створення клієнтської цінності. Доцільно виділити кілька груп 
витрат, що відрізняються за своєю природою: 

– стратегічні витрати, пов’язані з розвитком продуктового портфеля (маркетингові 
дослідження, розробка нових продуктів і т.д.); 

– витрати, спрямовані на просування корпоративного бренду (PR-акції, корпоративні 
заходи); 

– витрати, пов’язані з оптимізацією бізнес-процесів (впровадження інформаційних 
систем, проекти з реінжинірингу і т.д.) і реалізацією проектів з поліпшення продуктової 
пропозиції – підвищення привабливості продуктів для споживача; 

– витрати, пов’язані з підвищенням ефективності та компетенцій персоналу (тренінги, 
навчання на робочому місці, витрати на самоосвіту і т.п.); 

– витрати, пов’язані з просуванням розвитку потенційних продуктів. Дані витрати 
пов’язані з організацією та проведенням кампаній з просування, продажу, підтримки 
інноваційних продуктів, частка ринку яких незначна, а потенційне зростання високе. До 
даного виду відносяться витрати на всі заходи рекламного характеру (реклама, BTL-акції), а 
також на заходи щодо стимулювання збуту (знижки, подарунки);  

– витрати, пов’язані з просуванням стабільних продуктів.  
Фонд оплати праці персоналу маркетингу і продажів може бути експертно розділений 
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за усіма перерахованими категоріями в залежності від залучення персоналу до 
маркетингових досліджень. Операційні витрати в рамках останніх показників можуть бути 
додатково розділені в разі наявності диверсифікованого портфеля за галузями. В такому разі 
в рамках розглянутої інтеграційної структури слід виділити окремі підприємства, кожне з яких 
діє в окремому сегменті та володіє відносною незалежністю.  

Оцінка ефективності і рентабельності бюджету повинна відбуватися всередині кожної з 
цих груп, при цьому методи оцінки можуть істотно різнитися. Модель оцінки маркетингових 
досліджень підприємства повинна базуватися саме на категоріях маркетингових витрат та 
інших фінансових показниках. Результатом оцінки маркетингових досліджень в цілому не 
може бути якесь одне інтегральне значення – кожний напрямок має бути оцінений окремо. 
Як результат – підприємство може здійснювати ефективну операційну діяльність, але бути 
стратегічно вразливим на конкурентних ринках. 

Стратегічні цілі і стратегічна позиція підприємства на ринку повинні служити своєрідним 
«фільтром» при оцінці маркетингових досліджень на підприємстві і подальшого 
формулювання завдань з перетворення і коригування функції маркетингу для вирішення 
завдань управління. Для інших напрямів оцінки необхідно визначити показники, що 
характеризують ефективність кожного з напрямків (розвиток бренду, оптимізація процесів та 
інформаційних потоків, операційне управління продуктами, операційний маркетинг та 
продаж). На першому етапі оцінки ефективності необхідно визначити значення вагомих 
показників ефективності (ВПЕ), пов’язаних з даним напрямком оцінки діяльності. ВПЕ можуть 
бути виражені як якісно, так і кількісно. Другий етап – розрахунок інтегрального показника 
ефективності у напрямку оцінки. Методика розрахунку даних показників може включати в 
себе комбінацію розрахованих на першому етапі ВПЕ і якісних характеристик ринку 
(особливості галузі, рівень конкуренції, рівень розвитку технології тощо). Нарешті, 
розраховані інтегральні показники оцінюються з точки зору їх відповідності прийнятій 
стратегії. Загальна схема розрахунку представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Механізм розрахунку ефективності маркетингових досліджень 

Джерело: розроблено автором 
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Слід дотримуватися наступних критеріїв при оцінці кожного окремо взятого напряму 
маркетингової діяльності: 

– при оцінці маркетингових досліджень необхідно відштовхуватися від таких показників, 
як зміна вартості процедур пошуку і аналізу у процесі дослідження, загальний ступінь 
ефективності доступу до маркетингової інформації; 

– при оцінці операційної взаємодії з клієнтом необхідно приймати до уваги життєву 
цінність клієнта, витрати на операційну взаємодію та їх характер; 

– при оцінці управління продуктовими змінами – враховувати ступінь змінності 
продуктів, фінансові результати (динаміка рентабельності). 

Приклади показників, що характеризують ефективність кожного з перерахованих 
напрямів маркетингових досліджень, представлені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники ефективності маркетингових досліджень 

 
Напрямок оцінки Показники оцінки ефективності діяльності 

Розвиток маркетингових досліджень 
Показник приросту вартості від продажу досліджуваної 
продукції в порівнянні з витратами на маркетингові 
дослідження 

Прозорість маркетингової інформації 
Показник ефективності розвитку та прозорості маркетингових 
інформаційних потоків (експертна оцінка) в порівнянні з 
витратами на їх розвиток 

Зміни продукції відповідно до вимог 
ринку 

Зміна фінансових показників продукції (динаміка 
рентабельності в натуральному виразі) 

Операційна діяльність підприємства: 
продаж і обслуговування 

Витрати, які несе підприємство для залучення нових і 
утримання існуючих клієнтів. Частка витрат на операційний 
маркетинг в складі середньої життєвої цінності клієнта 

Джерело: розроблено автором 
 
Заключний крок при оцінці маркетингових досліджень – порівняння отриманих в 

результаті розрахунків інтегральних показників ефективності до обраної, при існуючих 
ринкових умовах і ресурсах підприємства, стратегії. В якості критеріїв оцінки можна 
розглядати наступні показники: положення підприємства на ринку, середня галузева норма 
рентабельності, рівень конкуренції. Традиційно, для ринків з високим рівнем конкуренції 
доцільні високі витрати на операційний маркетинг і зміна продукції, а також, якщо 
підприємство на даному ринку не домінує, високі витрати на розвиток бренду. У разі 
невисокої середньої норми прибутку в галузі, підприємству слід орієнтуватися на скорочення 
маркетингових витрат, підвищуючи ефективність інформаційних потоків. Для виконання 
завдань зіставлення результатів оцінки та існуючих показників стратегічного положення 
підприємства на ринку необхідно визначити цільові показники в залежності від обраної 
стратегії.  

Отже, підсумковий результат оцінки – комплексний огляд різних напрямів 
маркетингових досліджень з точки зору його ефективності, скоригованого з урахуванням 
стратегічного положення підприємства на ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для проведення ефективних 
маркетингових досліджень потрібна наявність правильної організації роботи на підприємстві, 
зокрема за бізнес-процесами. Найбільш загальною структурою можна вважати таку 
структуру, коли на керівника найнижчої ланки припадає від 3 до 5 чоловік персоналу. Крім 
структури, успішна організація маркетингових досліджень вимагає від керівника 
маркетингових досліджень і від дирекції підприємства, перш за все, вибору способу 
взаємодії всередині групи і груп між собою. 

Визначено, що в основі системи управління ефективністю маркетингових досліджень 
повинні лежати наведені показники, критерії, розвиток концепції управління ефективністю 
маркетингових досліджень має здійснюватись разом із розвитком інформаційних підсистем, 
основними підходами до формування ефективно діючого комплексу маркетингових 
досліджень підприємства сільськогосподарського машинобудування є удосконалення 
елементів комплексу маркетингових комунікацій. 
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Сьогодні проблема оцінки ефективності маркетингової діяльності стає особливо 
значущою для підприємств, яким доводиться виживати в умовах не тільки нестабільності 
зовнішнього середовища, зумовленого передусім економічними чинниками, а й серйозної 
конкуренції з боку зарубіжних виробників. Доведено, що проблема оцінки ефективності 
маркетингових досліджень є актуальною для багатьох підприємств, які широко застосовують 
маркетингові технології у своїй діяльності. Це обумовлено досить високими маркетинговими 
витратами в умовах конкуренції і бажанням керівників знати, наскільки виправдані витрати на 
реалізацію тієї чи іншої стратегії маркетингу, чи підвищується вартість бізнесу. 
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Нянько В.М. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій 
щодо впровадження системи управління ефективністю маркетингових досліджень на 
підприємствах сільськогосподарського машинобудування в сучасних умовах. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використані такі 
загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень 
результатів дослідження, обґрунтування і реалізації стратегії розвитку, оцінки рівня 
ефективності, формулювання висновків; аналізу та синтезу – для доведення того, що 
правильна організація роботи на підприємстві має здійснюватись за бізнес-процесами, для 
визначення показників та критеріїв ефективності; системний, ситуаційний та процесний 
підходи – для обґрунтування механізму і системи управління ефективністю маркетингових 
досліджень та особливостей їх проведення. 

Результати. Обґрунтовано, що для ефективних маркетингових досліджень потрібна 
наявність правильної організації роботи на підприємстві, зокрема за бізнес-процесами. 

Визначено, що в основі системи управління ефективністю маркетингових досліджень 
повинні лежати наведені показники, критерії, розвиток концепції управління ефективністю 
маркетингових досліджень має здійснюватись разом із розвитком інформаційних підсистем, 
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основними підходами до формування ефективно діючого комплексу маркетингових 
досліджень підприємства сільськогосподарського машинобудування є удосконалення 
елементів комплексу маркетингових комунікацій. 

Доведено, що проблема оцінки ефективності маркетингових досліджень є актуальною 
для багатьох підприємств, які широко застосовують маркетингові технології у своїй 
діяльності. Це обумовлено досить високими маркетинговими витратами в умовах конкуренції 
і бажанням керівників знати, наскільки виправдані витрати на реалізацію тієї чи іншої 
стратегії маркетингу, чи підвищується вартість бізнесу. 

Наукова новизна. Обґрунтовано правильність організації роботи за бізнес-процесами, 
що безсумнівно, підвищить ефективність організації маркетингових досліджень на 
підприємстві, наведено показники і критерії, які повинні лежати в основі системи управління 
ефективністю маркетингових досліджень, запропоновано механізм розрахунку ефективності 
маркетингових досліджень, доведено, що оцінка ефективності маркетингових досліджень 
пов’язана із маркетинговими витратами та вартістю бізнесу. 

Практична значущість. Результати дослідження дають змогу підприємствам 
сільськогосподарського машинобудування передбачити проблеми, з якими вони можуть 
стикнутися у процесі впровадження системи управління ефективністю маркетингових 
досліджень, що допоможе скоротити витрати на етапі планування і помилки на етапі 
впровадження. 

Ключові слова. Маркетингові дослідження, система показників, ефективність, 
маркетингові комунікації, витрати, показники ефективності. 

 
Nianko V.M. PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY 

OF MARKETING RESEARCH ON THE ENTERPRISES OF AGRICUL TURAL MACHINE-
BUILDING 

Purpose.  Development of theoretical, methodological positions and practical 
recommendations in relation to introduction of management system efficiency of marketing 
research on the enterprises of agricultural machine-building in modern terms. 

Methodology of research.  For the achievement of the put aim in the articles used such 
scientific and special methods: abstractly-logical – for theoretical generalizations of the results of 
research, ground and realization of strategy of development, estimation of level of efficiency, 
formulation of conclusions; to the analysis and synthesis – for leading to of that correct 
organization of work on an enterprise must come true after business processes, for determination 
of indexes and criteria of efficiency; system, situational and process approaches – to study the 
mechanism and management system efficiency of marketing research and features of their 
realization. 

Findings. Reasonably, that for effective marketing researches necessary presence of 
correct organization of work on an enterprise, in particular after business processes. 

Certainly, that management system efficiency of marketing research the brought indexes 
over, criteria, must be the basis of, development of conception of management of marketing 
research efficiency must come true together with development of informative subsystems, basic 
approaches to forming of effectively operating complex of marketing research on the enterprises of 
agricultural machine-building are improvements of elements of complex of marketing 
communications. 

Proven, that the problem of estimation of efficiency of marketing research is actual for many 
enterprises, which are widely used marketing techniques in their work. This is quite high marketing 
costs in a competitive environment and the desire of managers to know how justified the cost of 
implementation of a marketing strategy, or increased business value. 

Originality. As a result of the conducted research grounded rightness of organization of 
work after business processes, that undoubtedly, will promote efficiency of organization of 
marketing research on an enterprise, indexes and criteria which must be the basis of management 
system efficiency of marketing research are resulted, the mechanism of calculation of efficiency of 
marketing research is offered, it is well-proven that the estimation of efficiency of marketing 
researches entails marketing expenses and business cost. 

Practical  value.  Research results give an opportunity to the enterprises of agricultural 
machine-building to envisage problems, with that they can clash in the process of introduction of 
management system efficiency of marketing research, that will help to cut down expenses on the 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001133[[2222]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 
 

 281 

stage of planning and error on the stage of introduction. 
Key words.  Marketing research, system of indicators, efficiency, marketing communications, 

costs, indicators of efficiency 
 

Нянько В.Н. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических 
рекомендаций относительно внедрения системы управления эффективностью 
маркетинговых исследований на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения в 
современных условиях. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статьи 
использованные такие общенаучные и специальные методы: абстрактно-логический – для 
теоретических обобщений результатов исследования, обоснования и реализации стратегии 
развития, оценки уровня эффективности, формулировки выводов; анализа и синтеза – для 
доведения того, что правильная организация работы на предприятии должна 
осуществляться за бизнес-процессами, для определения показателей и критериев 
эффективности; системный, ситуационный и процессный подходы – для обоснования 
механизма и системы управления эффективностью маркетинговых исследований и 
особенностей их проведения. 

Результаты. Обоснованно, что для эффективных маркетинговых исследований 
нужное наличие правильной организации работы на предприятии, в частности за бизнес-
процессами. 

Определенно, что в основе системы управления эффективностью маркетинговых 
исследований должны лежать приведенные показатели, критерии, развитие концепции 
управления эффективностью маркетинговых исследований должно осуществляться вместе 
с развитием информационных подсистем, основными подходами к формированию 
эффективно действующего комплекса маркетинговых исследований предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения является усовершенствования элементов 
комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Доказано, что проблема оценки эффективности маркетинговых исследований является 
актуальной для многих предприятий, которые широко применяют маркетинговые технологии 
в своей деятельности. Это обусловлено достаточно высокими маркетинговыми расходами в 
условиях конкуренции и желанием руководителей знать, насколько оправданные расходы на 
реализацию той или иной стратегии маркетинга, или повышается стоимость бизнеса. 

Научная новизна. В результате проведенного исследования обоснована 
правильность организации работы за бизнес-процессами, что несомненно, повысит 
эффективность организации маркетинговых исследований на предприятии, приведены 
показатели и критерии, которые должны лежать в основе системы управления 
эффективностью маркетинговых исследований, предложен механизм расчета 
эффективности маркетинговых исследований, доказано, что оценка эффективности 
маркетинговых исследований связана с маркетинговыми расходами и стоимостью бизнеса. 

Практическая значимость. Результаты исследования дают возможность 
предприятиям сельскохозяйственного машиностроения предусмотреть проблемы, с 
которыми они могут столкнуться в процессе внедрения системы управления 
эффективностью маркетинговых исследований, которая поможет сократить расходы на 
этапе планирования и ошибки на этапе внедрения. 

Ключевые слова. Маркетинговые исследования, система показателей, 
эффективность, маркетинговые коммуникации, расходы, показатели эффективности 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств 

зіткнулося з проблемою критичного впливу підприємницьких ризиків на ефективність 
ведення бізнесу, можливості модернізації та розширення діяльності. Як показує сучасна 
практика, існує обґрунтована причина появи ризиків у підприємницькій діяльності, через 
неможливість обчислення результату і врахування впливу на нього різних факторів, зокрема, 
з тієї причини, що й самі чинники можуть змінюватися в процесі здійснення проекту і 
досягнення виробничих завдань. Недостатність досвіду ефективного управління 
підприємством призводить до виникнення помилок при прийнятті рішень і зниження 
ефективності його діяльності. 

Проблеми ризик-менеджменту останнім часом все більше привертають увагу 
вітчизняного бізнесу, котрий, як і західні підприємці, стикається з численними ризиками, 
пов’язаними з ринковими коливаннями курсів акцій, валют, сировини, а також зі збільшенням 
ступеня відкритості національної економіки та посиленням міжнародної конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти управління 
ризиками на підприємстві досліджували відомі науковці. Значний внесок у теорію 
економічного ризику зробили В. Апопій, І. Балабанова, Г. Башнянин, О. Біла, І. Бланк, 
Г. Великоіваненко, Е. Величко, В. Вітлінський, Л. Донець, В. Загорський, А. Мазаракі, 
Н. Машина, Б. Мізюк, С. Наконечний, В. Точилін, О. Ястремська та ін. 

У більшості праць названих учених досліджуються окремі аспекти суті економічних 
ризиків, їх аналізу, ідентифікації та управління. Разом з тим, слід зазначити, що останнім 
часом увага до проблеми ризиків з боку представників вітчизняної економічної теорії є 
недостатньою. За останні роки важко виділити фундаментальні економіко-теоретичні 
дослідження в межах теорії ризиків та її адаптації до умов сучасної української економіки. Як 
результат – сьогодні відчувається брак цілісної теорії ризиків, залишаються не дослідженими 
її окремі сторони та механізми застосування для вирішення проблем реального управління 
на підприємстві.  

Тому, реалізація ефективної політики формування механізму управління ризиками 
потребує подальших наукових досліджень і розробок. Зокрема, актуальною сьогодні є 
розробка теоретичних пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення механізму управління 
ризиком для українських підприємств різних галузей національної економіки, широке 
практичне використання яких допоможе підвищити ефективність діяльності при вступі в ЄС. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд аспектів побудови системи ризик-
менеджменту на підприємстві. Це дасть змогу підприємству керувати процесами під час 
виникнення ризикових ситуацій і вчасно реaгувaти нa ці зміни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пoхoдження термінa “ризик” мaє свoї 
витoки із грецьких слів ridsikon, ridsa – стрімчaк, скеля. В ітaлійській мoві risiko – небезпекa, 
пoгрoзa; risiсare – лaвірувaти між скель. У фрaнцузькій мoві risque – пoгрoзa, ризикувaти 
(oб’їжджaти стрімчaк, скелю) [1, с.6-7]. 

Поняття ризик доцільно тлумачити в таких аспектах: 
– ризик як небезпека чи загроза. В рамках цієї концепції розглядаються негативні події, 

що призводять до шкоди для людини і підприємства, а під ризиком розуміється можливість 
настання подій з негативними наслідками, тобто можливість реалізації передбачуваної 
небезпеки. Ризик-менеджмент означає техніку зменшення ймовірності настання негативних 
подій і (або) наслідків від них за допомогою заходів, які вимагають розумних витрат; 

– ризик як можливість – має у своїй основі концепцію існування взаємозв’язку між 
ризиком і прибутковістю. Тому відповідно зі словником Ожегова ризик – це дія навмання в 
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надії на щасливий випадок. Чим вище ризик, тим вище потенційний дохід. Такій концепції 
ризику є більш близьким поняття шансу, а ризик-менеджмент означає використання техніки 
максимізації доходу при одночасному обмеженні або мінімізації втрат; 

– ризик як невизначеність – апелює до такого теоретичного поняття як імовірнісний 
розподіл можливих результатів (позитивних і негативних). У рамках зазначеної концепції 
ризик – міра невідповідності між різними результатами рішень, які оцінюються через їх 
корисність, шкідливість, а також ефективність за критеріями відповідності обраним 
орієнтирам. Така концепція використовується в теорії прийняття рішень в умовах 
невизначеності і теорії ігор.  

В умовах нестабільності економічної ситуації в країні проблема управління 
підприємницьким ризиком є постійною в діяльності будь-якого підприємства, здійснюючи прояв 
протягом усієї його діяльності, тому правильна оцінка ситуації і вибір методу управління, 
спрямовані на зниження ризику, є дуже важливими інструментами в досягненні економічних 
цілей і бажаного результату. Досвід розвитку більшості розвинених країн показує, що 
ігнорування або недооцінка підприємницького ризику при розробці економічної тактики і стратегії 
підприємства і прийняття конкретних рішень неминуче стримує розвиток всього суспільства, 
науково-технічного прогресу, забезпечує застій економічної системи. Тому важливим є вміння 
правильно і своєчасно виявляти виникаючі підприємницькі ризики і приймати відповідні рішення 
в рамках розробленої підприємством політики управління ризиками. 

Ризик-менеджмент – це комплекс заходів, спрямований на мінімізацію можливих збитків, 
які може понести бізнес у зв’язку з настанням негативних подій [2]. Ризик-менеджмент – це свого 
роду «рання діагностика» проблем до виникнення «управлінської хвороби».  

Склaдoвoю менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління ризикoм. Пoлітикa 
упрaвління ризикoм – сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і спoсoбів упрaвління ризикoм, метoю 
яких є зниження зaгрoзи прийняття непрaвильних рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних 
нaслідків [3, с.177]. Ця пoлітикa реaлізується через тaкі oснoвні зaхoди [4, с.41-43]: 

1)  ідентифікaція oкремих видів ризиків (відбувaється в три етaпи: зoвнішніх ризиків у 
aспекті oкремих нaпрямів діяльнoсті підприємствa; внутрішніх ризиків, притaмaнних oкремим 
видaм діяльнoсті aбo гoспoдaрським oперaціям; фoрмувaння зaгaльнoгo кoмплексу ризиків); 

2)  oцінкa ширoти і дoстoвірнoсті інфoрмaції, неoбхіднoї для визнaчення рівня ризиків; 
3)  дoслідження дії oб’єктивних і суб’єктивних фaктoрів, щo впливaють нa рівень ризиків 

підприємствa; 
4)  вибір і викoристaння метoдів oцінки імoвірнoсті нaстaння ризикoвaнoї пoдії зa 

oкремими видaми ризиків; 
5)  визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії зa oкремими 

видaми ризиків; 
6)  встaнoвлення грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків зa oкремими видaми діяльнoсті 

(пoдіями, oперaціями); 
7)  визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів ризиків; 
8)  вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів нейтрaлізaції негaтивних 

нaслідків oкремих видів ризиків; 
9)  oцінкa результaтивнoсті нейтрaлізaції і oргaнізaція мoнітoрингу ризиків підприємствa. 
Таким чином, головні завдання управління ризиком полягають у тому, щоб: 
– виявити ті дії, які, якщо їх зробити в найближчому майбутньому, захистять нас від 

втрат у більш віддаленому майбутньому; 
– цілеспрямовано спостерігати за розвитком подій, щоб вчасно виявляти раніше 

непередбачені події; 
– пропонувати своєчасні заходи з підтримки об’єкта, стосовно якого здійснюється 

захист (комерційний проект), для вжиття адекватних реагувань на небезпеку. 
Політика підприємства в області управління підприємницькими ризиками та вибір 

ефективних методів боротьби в рамках цієї політики дозволяє підприємству: 
– своєчасно визначати фактори та причини виникнення підприємницьких ризиків;  
– коректно і ефективно планувати і застосовувати необхідні заходи для зниження 

ризику до безпечного рівня задовго до моменту його реалізації; 
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– заздалегідь прораховувати можливі ситуації і їх передбачувані шляхи розвитку і 
результат, який може вплинути на досягнення поставлених цілей ; 

– оцінювати до моменту прийняття рішення потенційно можливий збиток для 
підприємства при реалізації підприємницького ризику; 

– своєчасно визначати витрати, необхідні для проведення попередньої оцінки та 
управління ризиком [5]. 

Система управління підприємницьким ризиком повинна будуватися на певній 
послідовності дій, спрямованих на виявлення, оцінку і запобігання ризику або ж його 
мінімізацію до прийнятного рівня. Для того щоб діяльність підприємства мала стабільну 
основу і була захищена від впливу непередбачених економічних чинників, у кожного 
підприємства повинна бути сформована методика виявлення та управління ризиками з 
урахуванням специфіки його діяльності та наявних для здійснення цієї методики 
можливостей. Незважаючи на те, що принципи побудови методики у більшості підприємств є 
досить схожими, в однакових ситуаціях інструменти її здійснення можуть значно 
відрізнятися, що не можна не враховувати при розгляді тієї чи іншої методики. Проте в 
цілому кожна методика повинна включати в себе перелік основних етапів, які дозволять 
своєчасно розпізнавати ризики і визначати напрями щодо їх зниження, а також своєчасно 
вносити коректування в процес управління. 

Дії з управління ризиками підприємницької діяльності можна розділити на етапи: 
1. Ідентифікація та оцінка ризиків: оцінка особливостей діяльності, виявлення зовнішніх 

і внутрішніх ризиків, визначення специфіки виявлених ризиків, вивчення ймовірності 
виникнення та розміру економічного збитку, визначення ступеня взаємозв’язку між ризиками, 
зміни їх у часі, вивчення факторів, що впливають на підприємницькі ризики; 

2. Оцінка ймовірних методів управління ризиками: уникнення, зниження, передача, 
прийняття; 

3. Вибір методів управління ризиками: розробка програми ризик-менеджменту; 
4. Реалізація розробленої програми ризик-менеджменту, прийняття та реалізація 

управлінських рішень; 
5. Аналіз результатів і вдосконалення системи управління ризиками, системна оцінка 

отриманих результатів, поточний контроль ефективності проведених заходів. 
Управління ризиками включає в себе розробку і реалізацію програми ризик-менеджменту, 

котра забезпечує економічно обґрунтовані для підприємства рекомендації та заходи, спрямовані 
на зниження загального рівня підприємницького ризику до прийнятного рівня. 

Програма ризик-менеджменту з управління ризиками підприємницької діяльності включає 
такі підходи: системний, процесний, ситуаційний, а поряд з застосовуваними у практиці 
методами, метод аналізу ієрархій. Враховувати всі умови, в яких здійснюють діяльність 
підприємства, з одночасним впливом щодо зниження ризиків, що не завжди є можливим.  

Пoлітику упрaвління ризикaми фoрмують тaкі oснoвні склaдoві: стрaтегія, межі ризику і 
нaвики йoгo oцінювaння [3, с.177-178]. Д.A.Штефaнич виділяє oснoвні зoни ризику, які 
зaлежнo від величини втрaт мoжуть бути 4 типів [6, с.107]: 

– безризикoвa; 
– зoнa дoпустимoгo ризику; 
– зoнa критичнoгo ризику; 
– зoнa кaтaстрoфічнoгo ризику. 
Інші aвтoри пoділяють ризики нa три кaтегoрії: дoпустимий, критичний і кaтaстрoфічний 

[7, с.185]. І.І.Дaхнo ввaжaє, щo зменшити ризик мoжнa шляхoм йoгo упрaвління. Рoбoтa з 
упрaвління ризикaми пoвиннa включaти тaкі oснoвні нaпрями [8, с.252]: 

– aнaліз ситуaції і визнaчення мoжливих ризиків (aнaліз); 
– oцінкa ймoвірнoгo збитку і прийняття рішень, спрямoвaні нa йoгo зниження (кoнтрoль); 
– реaлізaція прийнятих рішень і кoнтрoль зa їх викoнaнням (фінaнсувaння). 
Aнaліз ризику – це кoмплексний етaп, який включaє діaгнoстику aбo ідентифікaцію 

ризиків (aнaліз спoстережень зa вирoбничoю діяльністю, aнaліз свідчень прaцівників, 
дoкументaльний aнaліз діяльнoсті підприємства тoщo): 

– oцінювaння ризиків кількісними метoдaми (мaксимaльнa величинa збитку, ймoвірне 
нaстaння пoдії); 

– визнaчення пoслідoвнoсті нaступних дій нa підстaві зaгaльнoї oцінки ризику в дaній 
кoнкретній ситуaції. 
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Кoнтрoль здійснюється різними спoсoбaми [9, с.16]: 
– уникнення ризику – нaйефективніший і нaйвaжчий. Уникнення мoжливе кoли є 

aльтернaтивні рішення; 
– зменшення ризику – пoпереджувaльнa діяльність, пoтребує знaчних фінaнсoвих 

витрaт нa технічні зaсoби, oргaнізaційні зaхoди; 
– oбмеження ризику – викoристoвується в тoму випaдку, кoли ризикoвa ситуaція вже 

нaступилa; 
– рoзсіювaння (пoділ) ризику – як диверсифікaція пoртфелю aктивів. 
A.В.Мaтвійчук ввaжaє, щo прoцес безпoсередньoгo впливу нa ризик мoжнa рoзділити нa 

три oснoвні групи – зниження, зберігaння тa передaчa ризику [10, с.13]. Зниження ризику мaє нa 
меті зменшення рoзмірів мoжливoгo збитку, aбo ймoвірнoсті пoяви несприятливих пoдій. 
Нaйчaстіше вoнo дoсягaється зa рaхунoк здійснення зaпoбіжних oргaнізaційнo-технічних зaхoдів, 
під якими рoзуміють різнoмaнітні зaсoби пoсилення безпеки будівель тa спoруджень, 
встaнoвлення систем кoнтрoлю тa oпoвіщення, прoтипoжежних пристрoїв тoщo. Збереження 
ризику нa існуючoму рівні не зaвжди oзнaчaє відмoву від будь-яких дій, нaпрaвлених нa 
кoмпенсaцію збитків, хoчa тaкa мoжливість тaкoж існує. Підприємствo мoже утвoрити спеціaльні 
резервні фoнди, з яких буде прoвoдитись кoмпенсaція збитків при пoяві несприятливих 
oбстaвин. Пoдібний метoд упрaвління ризикoм нaзивaється сaмoстрaхувaнням. Дo зaхoдів, щo 
здійснюються при збереженні ризику, тaкoж віднoсять oтримaння кредитів тa пoзик для 
кoмпенсaції збитків і віднoвлення вирoбництвa, oтримaння держaвних дoтaцій тoщo. Міри пo 
передaчі ризику oзнaчaють передaчу відпoвідaльнoсті зa ньoгo третім oсoбaм при збереженні 
існуючoгo рівня ризику. Дo них віднoсяться стрaхувaння, яке припускaє передaчу ризику 
стрaхoвій кoмпaнії зa визнaчену плaту, a тaкoж різнoгo рoду фінaнсoві гaрaнтії. Передaчa ризику 
мoже тaкoж бути здійсненa шляхoм внесення в текст дoкументів (дoгoвoрів, тoргoвих кoнтрaктів 
тoщo) спеціaльних oбмoвoк, щo зменшують влaсну відпoвідaльність при пoяві непередбaчувaних 
пoдій aбo передaють ризик кoнтрaгенту. Зaключним етaпoм упрaвління ризикoм є кoнтрoль тa 
кoректувaння результaтів реaлізaції oбрaнoї стрaтегії із урaхувaнням нoвoї інфoрмaції. Кoнтрoль 
пoлягaє в oтримaнні інфoрмaції від менеджерів прo існуючі збитки тa прийняті міри пo їхній 
мінімізaції. Він мoже вирaжaтись у виявленні нoвих oбстaвин, щo змінюють рівень ризику, 
передaчі цих відoмoстей стрaхoвій кoмпaнії, спoстерігaнні зa рoбoтoю систем безпеки тoщo. 
Періoдичнo неoбхіднo прoвoдити перегляд дaних прo ефективність заходів з упрaвління 
ризикaми із урaхувaнням інфoрмaції прo збитки зa цей періoд [10, с.14]. 

Oкремі aвтoри виділяють, щo нa ступінь і рoзмір ризику мoжнa реaльнo впливaти через 
фінaнсoвий мехaнізм, щo здійснюється зa дoпoмoгoю прийoмів стрaтегії і фінaнсoвoгo 
менеджменту. Цей свoєрідний мехaнізм упрaвління ризикoм і є ризик-менеджмент. В oснoві 
ризик-менеджменту лежить oргaнізaція рoбoти із визнaчення і зниження ступеня ризику. 
Ризик-менеджмент – системa упрaвління ризикoм і екoнoмічними (нaсaмперед фінaнсoвими) 
віднoшеннями, щo виникaють у прoцесі цьoгo упрaвління, щo включaє стрaтегію і тaктику 
упрaвлінських дій [11, с.11-12]. 

Для організації системи управління ризиками Комітетом спонсорських організацій 
Комісії Тредвея була розроблена методологія «Управління ризиками організації. Інтегрована 
модель» (COSO ERM), яка стала своєрідним розвитком загального документа COSO. Даний 
документ рекомендовано використовувати як з метою вирішення завдань з внутрішнього 
контролю, так і для переходу до більш широкого процесу управління ризиками [12, с.71]. 

Відповідно до методології COSO система управління ризиками – це процес, який 
здійснюється радою директорів, менеджерами та іншими співробітниками, який починається 
при розробці стратегії і зачіпає всю виробничо-фінансову діяльність підприємства. Він 
спрямований на виявлення потенційних подій, які можуть впливати на організацію, і 
управління, що пов’язані з цими подіями ризиком, а також контроль за неперевищенням 
допустимого ризику. 

У рамках системного підходу до управління фінансовими ризиками, який лежить в 
основі COSO ERM (рис. 1), передбачається безперервний аналіз ризиків на підприємстві і 
виділяються компоненти процесу управління ризиками підприємства [12, с.72].  
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Внутрішнє середовище 

Постановка цілей 

Виявлення потенційних подій 

Оцінка ризиків 

Запобігання 
ризику 

Прийняття  
ризику 

Зменшення 
ризику 

Передача  
ризику 

Контрольні процедури 

Інформація і комунікації  

Моніторинг  

Реагування на ризик 

Рис. 1. Компоненти управління ризиком за методологією COSO ERM  
Джерело: [13] 

 
Отже, методологія, запропонована COSO, дозволяє не тільки своєчасно виявляти і 

оцінювати ризики, але і в процесі їх аналізу враховувати загальні цілі підприємства, а також 
проводити постійний моніторинг ризиків, що сприяє їх своєчасному виявленні та 
доопрацюванні контрольних заходів по вже виявлених ризиках. 

Сьогодні у багатьох підприємствах застосовується лише фрагментарна система 
управління ризиками. Керівники більшості підприємств традиційно вважають ризик-
менеджмент спеціалізованою та відокремленою діяльністю. Це не дозволяє оперативно 
відслідковувати всі найбільш істотні ризики і ефективно передавати інформацію про них всім 
зацікавленим співробітникам. 

Зарубіжні компанії успішно застосовують нову модель управління ризиками – ризик-
менеджмент в рамках всього підприємства або, так званий, комплексний ризик-менеджмент 
(enterprise – wide risk management – EWRM). Особливість цієї моделі полягає в тому, що 
управління ризиками набуває всебічний характер і координується в рамках всієї організації. При 
цьому на підприємстві створюється особлива культура поводження з ризиками. Використання 
вітчизняними підприємствами зарубіжного досвіду дозволить змінити підхід до ризик-
менеджменту і перейти від фрагментованої, епізодичної, обмеженої моделі до інтегрованої, 
безперервної і розширеної. У монографії «Ризик-менеджмент. Практика провідних компаній» [14] 
авторами наведено зіставлення методологічних підходів старої і нової моделей управління 
ризиками, основні відмінності яких представлені в таблиці 1 [12, с.73]. 

Для зaбезпечення ефективнoгo упрaвління екoнoмічними ризикaми діяльнoсті 
підприємствa, рoзрoбленo універсaльну мoдель, кoтрa дaсть змoгу oптимізувaти прoцес 
прийняття рaціoнaльнoгo упрaвлінськoгo рішення. Зaпрoпoнoвaнa мoдель є бaзoвoю, щo 
дaсть змoгу рoзрoбити нa її oснoві для кoжнoгo підприємствa влaсну унікальну мoдель 
упрaвління екoнoмічними ризикaми виробничо-фінансової діяльнoсті. Зaстoсувaння мoделі 
зaбезпечить свoєчaсне пoпередження прo екoнoмічні ризики діяльнoсті підприємств (рис. 2). 
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Таблиця 1 
Основні риси нової і старої парадигм (методологічних підходів) 

ризик-менеджменту 
 

Стара парадигма Нова парадигма 
Фрагментований ризик-менеджмент: кожен відділ 
самостійно керує ризиками (відповідно до своїх 
функцій). Насамперед це стосується бухгалтерії, 
фінансового та ревізійного відділів. 
Епізодичний ризик-менеджмент: управління 
ризиками здійснюється тоді, коли менеджери 
вважають це за необхідне. 
Обмежений ризик-менеджмент: стосується 
насамперед страхування і фінансових ризиків. 

Інтегрований, об’єднаний ризик-менеджмент: 
управління ризиками координується вищим 
керівництвом; кожен співробітник підприємства 
розглядає ризик-менеджмент як частину своєї 
роботи. 
Безперервний ризик-менеджмент: процес 
управління ризиками є безперервним. 
Розширений ризик-менеджмент: розглядаються 
всі ризики та можливості їх організації. 

Джерело: [12, с.73] 
 

 

Формулювання цілей 

Підбір групи експертів 

Відбір і аналіз інформації 
стосовно ризиків 

Пропозиції можливих варіантів 
рішення 

Якісний аналіз 
 ризиків 

Аналіз ризиків виробничо-
фінансової діяльності 

Кількісний аналіз 
 ризиків 

- ідентифікація ризиків; 
- прогнозування можливих факторів 

ризику; 
- планування діяльності з врахуванням 

факторів ризику; 
- вплив прийнятих рішень на діяльність 

партнерів підприємства 

- розрахунок базового варіанту 
можливого прийняття рішення; 

- відбір методів для оцінки рівня 
ризиків; 

- відбір варіантів рішень; 
- оцінка рівня ризику; 
- прогноз розвитку системи 

ПРИЙНЯТТЯ  
РІШЕНЬ 

РЕАЛІЗАЦІЯ  
РІШЕНЬ 

 
Рис. 2. Мoдель упрaвління ризикaми діяльнoсті підприємствa 

Джерело: авторська розробка 
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Ключовими завданнями ризик-менеджменту є: 
– формалізація об’єкта управління для конкретної підприємства: розробка «реєстру 

ризиків», в тому числі виявлення всіх внутрішніх і зовнішніх ризиків підприємства, включаючи 
інформацію про причинно-наслідкові зв’язки між ризиками, і «карти ризиків» (визначення 
рівня небезпеки та ймовірності кожного включеного до реєстру ризику, а також їх можливі 
наслідки і розміри збитку); 

– оцінка «лінії толерантності» або схильності до ризику (допустимий для підприємства 
рівень ризику). Толерантність до ризику характеризує, наскільки значний ризик та чи інше 
підприємство здатне прийняти, витримати і ефективно оптимізувати. Класичне визначення 
толерантності до ризику – рівень збитку, який підприємство здатне витримати без серйозних 
фінансових наслідків. Найчастіше ризик-апетит (схильність до ризику в процесі управління 
бізнесом) вимірюють якісними методами (високий, середній, низький), але можуть 
застосовуватися і кількісні підходи, що визначають баланс між прибутковістю і ризиком. 
Незнання своєї схильності до ризику може призвести до неусвідомленого прийняття 
управлінських рішень про використання грошових коштів підприємства, супроводжуваних 
неприпустимо високим рівнем ризику, що в свою чергу може призвести як до кризи на 
підприємстві, так і до його банкрутства;  

– формування системи пріоритетів реагування на той чи інший ризик. Розуміння того, 
які ризики підприємства знаходяться вище рівня її толерантності до ризику, має спонукати 
підприємства до першочергового управління саме тими ризиками, збиток від яких оцінюється 
як величина, що перевищує допустимий для підприємства рівень ризику; 

– розробка механізмів управління ризиками (планування та фінансування заходів з 
управління ризиками, оцінка ефективності системи управління ризиками, моніторинг 
динаміки зміни ризиків, звітність з управління ризиками, періодичне навчання персоналу 
ризик-менеджмент та ін.). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження підприємницького 
ризику дозволило виявити основні компоненти його сутності, що дозволяють комплексно і 
всебічно охарактеризувати дане поняття: невизначений характер подій, котрі дають змогу 
визначити, який з можливих варіантів реалізується на практиці; наявність кількох 
альтернативних рішень; відомі, а за можливості визначену ймовірності результату і очікувані 
результати; можливість, визначення ймовірності виникнення збитків; можливість визначення 
ймовірності отримання додаткового прибутку. Під підприємницьким ризиком розуміється 
загроза того, що підприємець може понести втрати у вигляді додаткових витрат або отримає 
доходи нижчі за ті, на які він розраховував. Таким чином, економічна категорія «ризик» 
визначає як потенційно можливу небезпеку, імовірної втрати ресурсів або недоотримання 
доходів у порівнянні з варіантом, який розрахований на раціональне використання ресурсів у 
даному виді підприємницької діяльності.  

Упрaвління екoнoмічними ризикaми суб’єктів господарювання визначено як систему 
цілеспрямoвaнoгo впливу нa всі види ризику підприємствa, які в свoїй сукупнoсті дoзвoляють 
уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo хaрaктеру 
гoспoдaрськoгo середoвищa. Враховуючи, що ефективність механізму упрaвління 
екoнoмічними ризиками підприємств залежить від цих складових, необхідно застосовувати 
специфічні підходи у процесі їх функціонування. 
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Вербіцька І.І. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
Мета. Метою статті є розгляд аспектів побудови системи ризик-менеджменту на 

підприємстві. 
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Методика дослідження. Теoретичнoю oснoвoю статті є фундaментaльні пoлoження 
екoнoмічнoї нaуки у сфері упрaвління ризикaми підприємств при здійсненні ними виробничо-
господарської діяльності. У прoцесі дoслідження викoристaнo метoди лoгічнoгo 
узaгaльнення, які дaли змoгу дoсягти пoслідoвнoсті у виклaденні пoлoжень нaукoвoї рoбoти. 
Тaк, при вивченні існуючих підхoдів щoдo ефективнoсті вирoбництвa викoристaнo метoд 
синтезу для фoрмувaння oснoвних пoлoжень теoрії екoнoмічнoгo ризику у діяльнoсті 
підприємств тa склaдoвих упрaвління екoнoмічними ризикaми діяльнoсті підприємств; при 
прoведенні aнaлізу функціoнувaння підприємств в умoвaх ризику – індуктивний метoд як 
лoгічний шлях руху від чaсткoвoгo дo зaгaльнoгo; системнoгo aнaлізу тa екoнoмікo-
мaтемaтичні, зoкремa: рoзрoбкa прoцедур удoскoнaлення пoрівняльнoї oцінки вaріaнтів 
упрaвлінських рішень з урaхувaнням ризику тa дoслідження метoдів кількіснoї oцінки ризику, 
кoреляційнo-регресійний aнaліз – для виявлення взaємoзв’язків між екoнoмічними ризикaми; 
метoд експертних oцінoк при пoбудoві мoделі упрaвління ризикoм діяльнoсті підприємств; 
лoгічнoгo узaгaльнення – під чaс фoрмулювaння виснoвків. 

Результати. За результатами дослідження з’ясовано пoняття “упрaвління 
екoнoмічними ризикaми виробничої діяльнoсті підприємствa” як системи цілеспрямoвaнoгo 
впливу нa всі види екoнoмічнoгo ризику підприємствa, які в свoїй сукупнoсті дoзвoляють 
уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo хaрaктеру 
гoспoдaрськoгo середoвищa при здійсненні підприємницької діяльнoсті зa дoпoмoгoю 
викoристaння рaціoнaльних упрaвлінських інструментів. 

Наукова новизна. Запропоновано підхід до упрaвління ризикaми виробничо-
господарської діяльнoсті підприємства на основі моделі множинного вибору, яка враховує усі 
ризики підприємницької діяльності підприємства. 

Практична значущість. Прaктичне знaчення oдержaних результaтів пoлягaє у 
розробленні дієвого механізму з визначення, оцінювання і управління економічними 
ризиками підприємницької діяльності підприємств. Отримані висновки сприятимуть 
оперативному виявленню і раціональному управлінню екoнoмічними ризикaми 
підприємницької діяльності підприємств. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, підприємство, економічний ризик, 
управління ризиком, ризик-менеджмент.  

 
 
Вербіцька І.І. RISK MANAGEMENT AS A MODERN RISK MANAGEMENT SYSTE M OF 

ENTERPRISE STRUCTURES 
Purpose.  The purpose of the article is to examine aspects of constructing risk management 

system at the enterprise.  
Methodology of research.  The theoretical basis of the article is fundamental principles of 

economy in the sphere of risk management of enterprises in carrying out their production and 
business activities. Methods of logic generalization were used during the research. These methods 
allowed to achieve consistency in the presentation of the provisions of scientific work.  

So, the method of synthesis was used in the study of the existing approaches to efficiency of 
production for the formation of the basic assumptions of the theory of economic risk in the 
enterprise and the components of managing of economic risks of enterprises; inductive method as 
a logical way of moving from partial to the general was used when analyzing the functioning of 
enterprises in conditions of risk; methods of system analysis, economic and mathematical, 
including: the development of procedures for improving the comparative evaluation of options for 
management decisions taking into account the risks and research methods of quantitative risk 
assessment; correlation and regression analysis – to identify the relationship between the 
economic risks; method of expert estimates in constructing the model for risk management of 
activity of enterprises; method of logical generalization – when formulation of conclusions. 

Findings. The term “management of economic risks of production activity of the enterprises” 
was determined during the research as a system of purposeful influence on all types of economic 
risk of enterprises which in their entirety allow to avoid, reduce or minimize the negative effects of 
subjective-objective nature of the economic environment while conducting business through the 
use of rational management tools. 
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Originality. An approach to risk management of production and economic activity of the 
enterprise on the basis of multiple-choice model that takes into account all the risks of the business 
activity of the enterprise was suggested.   

Practical value.  The practical significance of the results consists in the development of an 
effective mechanism for determining, assessing and managing the economic risks of business 
activity of the enterprise. These conclusions will facilitate the prompt detection and rational 
management of economic risks of entrepreneurial activity. 

Keywords:  business activity, enterprise, economic risk, risk management. 
 
 
Вербіцька І.І. РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
Цель. Целью статьи является рассмотрение аспектов построения системы риск – 

менеджмента на предприятии. 
Методика исследования. Теоретической oснoвoй статьи является фундaментaльные 

пoлoжения экoнoмической нaуки в сфере упрaвления рисками предприятий при 
осуществлении ими производственно – хозяйственной деятельности. В процессе 
исследования использованы метoды лoгического обобщения, которые дaют возможность 
дoстигнуть последовательность в изложении нaукoвoй работы. Тaк, при изучении 
существующих подхoдов ефективнoсти производства использован метoд синтеза для 
фoрмирования oснoвных пoлoжений теoрии экoнoмического риска в деятельности 
предприятий и составляющих упрaвление экoнoмическим риском деятельности 
предприятий, при прoведении aнaлиза функциoнирование предприятий в умoвaх риска – 
индуктивный метoд как лoгический путь движения от производного к общему; системнoгo 
aнaлиза и экoнoмикo – мaтемaтических, в частности: разработка прoцедур 
усовершенствования сравнительной оценки вaриaнтов упрaвленческих решений с учетом 
риска и исследования метoдов количественной oценки риска, кoреляционнo – 
регрессионный aнaлиз – для выявления связей между экoнoмическими рискaми; метoд 
экспертных oценoк при пoстроении мoдели упрaвления риском деятельнoсти предприятий; 
лoгического обобщения – во время фoрмулирования выводов. 

Результаты. По результатам исследования установлено пoнятие “упрaвление 
экoнoмическим риском производственной деятельнoсти предприятия” как системы 
целенаправленного влияния нa все виды экoнoмическoгo риска предприятия, которые в 
свoей совокупности дают возможность избежать, уменьшить или минимизировать 
негaтивные последствия субъективно – oбъективнoгo хaрaктера хозяйственной среды при 
осуществлении предпринимательской деятельнoсти с пoмoщью использования 
рaциoнaльных упрaвленческих инструментов. 

Научная новизна. Предложен подход к упрaвлению рисками производственно – 
хозяйственной деятельнoсти предприятия на основе модели множественного выбора, 
которая учитывает все риски предпринимательской деятельности предприятия. 

Практическая значимость. Прaктическое знaчение полученных результaтов 
заключается в разработке действенного механизма по определению, оценке и управлению 
экономическими рисками предпринимательской деятельности предприятий. Полученные 
выводы будут способствовать оперативному выявлению и рациональному управлению 
экoнoмическими рисками предпринимательской деятельности предприятий. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприятие, экономический 
риск, управление риском, риск – менеджмент. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ У СІМЕЙНІ ФЕРМИ 

 
Постановка проблеми. Розвиток аграрного сектору економіки нерозривно пов'язаний 

із діяльністю господарств населення. Існування цієї форми господарювання не лише є 
основним джерелом відтворення українського етносу, а й забезпечує вагому частку у 
виробництві сільськогосподарської продукції, дозволяє отримувати додатковий дохід членам 
селянських сімей та створює додаткові ефекти у державі. У зв’язку із зазначеним особливої 
гостроти набуває визначення подальших шляхів розвитку господарств населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку різних форм 
господарств населення протягом тривалого часу привертають увагу багатьох провідних 
вчених-економістів, зокрема таких, як О.В. Чаянова, С.Г. Струміліна, Ю.П. Макаренко, 
І.В. Прокопи, В.Я. Месель-Веселяка, І.В. Свиноуса, В.К. Збарського, М.Й Маліка та багатьох 
інших. Водночас й досі немає єдиної думки не лише щодо суб’єктів господарювання, які 
можуть бути віднесені до цієї форми, а й перспектив подальшого розвитку господарств 
населення. 

Постановка завдання. Метою даної статті є наукове обґрунтування пропозицій щодо 
створення сімейних ферм шляхом трансформації частини особистих селянських 
господарств, а також розроблення алгоритму їх створення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність господарств населення 
відіграє вагому роль у забезпеченні жителів України продукцією сільського господарства. 
Незважаючи на поступове скорочення, частка господарств населення у виробництві валової 
сільськогосподарської продукції й нині є значною. Так, з представленого рис. 1 видно, що у 
2012 р. ця форма господарювання виробила майже 50 % валової сільськогосподарської 
продукції на суму понад 110 млрд. грн., а у 2005 р. частка виробництва валової продукції 
складала понад 63,5 % [1-7].  

Діяльність господарств населення забезпечує збереження і розвиток сімейної форми 
господарювання, самозайнятість членів селянських сімей і отримання ними додаткового 
доходу, зменшення витрат з державного та місцевих бюджетів сум по безробіттю, а також 
розвиток сільських територій.  

Основною організаційною формою господарств населення, що займається 
виробництвом сільськогосподарської продукцією є особисті селянські господарства. Нині в 
Україні налічується понад 4,3 млн особистих селянських господарств, площа земельних 
ділянок яких складає 6,5 млн. га. При цьому, понад 44% цієї площі використовується для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва [8, с. 1]. 

Проте, вступ України до Європейського Союзу передбачає ведення 
сільськогосподарського виробництва лише на товарній основі, що призведе не лише до 
неможливості реалізації виробленої продукції господарствами населення, у тому числі й 
особистими селянськими господарствами, а й додаткових витрат членів цих господарств, 
пов’язаних із неможливістю отримання державної допомоги для ведення господарювання, 
примусового переведення цієї форми у інші форми господарювання, або продажу чи 
передачі в довгострокову оренду земельних ділянок, виплатою штрафів, пені та інших 
непередбачуваних витрат. 

Окрім того, у статті 8 Закону України «Про особисте селянське господарство» 
зазначено, що члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе 
роботою і належать до зайнятого населення та, відповідно до вимог Європейського Союзу, ці 
члени не можуть претендувати на отримання грошової допомоги по безробіттю [9]. 

 

                                                
∗ Науковий консультант: Малік М.Й. – д.е.н., професор, академік НААН 
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Рис. 1. Динаміка виробництва валової сільськогосподарської продукції 
господарствами населення 

Джерело: наведено за даними Держкомстату України [1-7] 
 
Отже, з метою збереження та примноження доходів членів особистих селянських 

господарств необхідно створити умови щодо ведення ними товарного виробництва. У галузі 
тваринництва найбільш реальним шляхом задоволення таких вимог є створення 
тваринницьких ферм, які б відповідали Європейським стандартам щодо виробництва 
тваринницької продукції. 

Враховуючи, що у діяльності особистого селянського господарства приймають участь 
члени родини, такі ферми доцільно створювати на основі праці членів селянської родини. Ця 
діяльність відноситься до сімейного форми діяльності. Особливістю такої форми є не лише 
ведення спільної господарської діяльності усіма членами селянської родини та використання 
спільної власності, а й розподілу виробленої продукції, чи отриманого доходу, відповідно до 
вкладу кожного члену родини, які водночас є рівноправними власниками усього 
виробництва. При цьому, у пікові періоди або у разі іншої необхідності, на сімейній фермі 
може використовуватися праця не лише найманих працівників, а й неповнолітніх членів 
родини, що також відповідає вимогам Європейського Союзу щодо зайнятості неповнолітніх 
осіб у сільському господарстві. 

Сімейна ферма - це форма сільськогосподарського виробництва, яка заснована на 
сімейній організації праці та спрямована на задоволення потреб селянської сім’ї, а також 
отримання доходів від реалізації виробленої сільськогосподарської продукції. 

Сімейні ферми, які утворюються на базі особистих селянських господарств, 
створюються з метою ведення товарного виробництва у цій формі господарювання. 
Особливістю ведення господарської діяльності на цих фермах є використання праці членів 
селянської родини, у тому числі й неповнолітніх і розподіл доходу відповідно до вкладу 
кожного члену родини, які водночас є рівноправними власниками усього виробництва. 

Основним напрямом виробництва на сімейній ферми є виробництво тваринницької 
продукції, насамперед молока, яловичини, свинини, баранини, м’яса птахів та яєць тощо.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про особисте селянське господарство» майно, 
яке використовується для ведення особистого селянського господарства, може бути 
власністю однієї особи, спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів. 
Враховуючи, що створення сімейних ферм відбувається на засадах сімейного 
підприємництва, майно, яке створюється, належить членам родини на засадах спільної 
сумісної власності [9]. Відповідно до статті 368 Цивільного Кодекс України, спільною 

58,9 57,9 53,3 56,1 56,3 100,8 112,6 110,2

49,348,251,755,254,0
60,161,063,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Виробництво продукції господарствами населення у порівняних
цінах, млрд грн.

Виробництво продукції господарствами населення у відсотках до
загального обсягу, %



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 
 

 294 

сумісною власності є спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного 
з них у праві власності, майно,  набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти 
членів сім'ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якою вони володіють і користуються 
спільно [10]. При цьому, весь отриманий доход від діяльності сімейної ферми розподіляється 
відповідно до вкладу кожного члену родини у виробничу діяльність, а у разі виділу частки із 
майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у 
праві спільної сумісної власності є рівними. 

Сімейна ферма створюється на основі приватної власності, її виробнича діяльність 
пов’язана з товарним виробництвом сільськогосподарської продукції, у результаті продаж 
якої отримується доход, а у виробничому процесі можуть приймати участь наймані 
працівники. Тому сімейна ферма є формою фермерського господарства, яке у свою чергу 
відноситься до приватного підприємства.  

Відповідно до статті 113 Господарського Кодексу України, приватним підприємством 
визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, 
іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці [11]. 
При цьому, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців», приватне підприємство підлягає реєстрації у місцевих органах 
державної влади [12].  

Створення сімейної ферми відбувається у три етапи, зображені на рис. 2.  
На першому етапі «Підготовка необхідних документів» членам селянської родини 

необхідно: 
1. Підготувати рішення (протокол) щодо створення сімейної ферми, як форми 

фермерського господарства, а також вибрати керівника сімейної ферми. 
У рішенні (протоколі) щодо створення сімейної ферми, як форми фермерського 

господарства, необхідно зазначити: 
� розмір статутного капіталу; 
� у яких частках статутний капітал розподіляється між засновниками, якщо їх декілька; 
� склад цінностей, якими наповнюється статутний капітал (грошові кошти, майно тощо); 
� порядок і результати оцінки майна (складається акт оцінки, який підписується усіма 

засновниками);  
� строки і порядок сплати внесків, передачі майна до статутного капіталу. Якщо внесок 

грошовими коштами – то треба відкрити поточний рахунок в банку, підтвердженням якого 
буде довідка банку.  

Передача майна оформляється актом приймання-передачі (можуть підписати 
засновник і майбутній керівник). Якщо передається майно, то повинен бути документ, що 
підтверджує право власності: 

� особу-керівника сімейної ферми; 
� рішення про затвердження статуту. 
При цьому, сучасним законодавством не визначені будь-які обмеження щодо розміру 

статутного капіталу, а джерелами його формування можуть бути: грошові і матеріальні 
членів селянської родини, доходи, що отримані від реалізації продукції, або надання послуг, 
доходи від цінних паперів, майно, яке придбане в інших суб’єктів господарювання, 
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку, а також інші джерела, не 
заборонені законодавством України. 

Власником усіх переданих до статутного капіталу цінностей стає сімейна ферма.  
2. Скласти та нотаріально засвідчити сімейної ферму, як форму фермерського 

господарства. У Статуті зазначається, назва сімейної ферми, мета та завдання діяльності, 
розмір і порядок створення статутного капіталу, порядок розподілу доходів і збитків, особу-
керівника та його повноваження, умови реорганізації або ліквідації тощо. 

При цьому, у Статуті необхідно зазначити, що фермерське господарство утворюється з 
метою створення сімейної ферми, а, отже, метою діяльності сімейної ферми може бути 
забезпечення фізичних і юридичних осіб, а також членів селянської родини власно 
виробленою сільськогосподарською  продукцією.  

Статут сімейної ферми оформляється і нотаріально засвідчується у кількості не менше 
трьох примірників (2 оригінали та 1 копія). 

3. Нотаріально засвідчити копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів селянської 
сім’ї - засновників ферми. 
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Рис. 2. Процедура створення сімейної ферми  
Джерело: власні дослідження 
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Другий етап створення сімейної ферми - «Реєстрація в місцевих органах державної 
влади». 

Таку реєстрацію можна доручити спеціалізованим підприємствам або довірити 
керівнику сімейної ферми.  

Проходження реєстрації також відбувається у декілька етапів. На першому етапі 
необхідно зареєструватися у районній державній адміністрації. З цією метою оформляємо у 
державного реєстратора реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної 
особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи. Реєстраційна картка 
заповнюється у трьох примірниках (1 оригінал і 2 копії), відповідно до типової форми картки 
щодо заснування нової юридичної особи . 

Окрім того, державному реєстратору необхідно надати копію рішення засновників щодо 
створення юридичної особи, три нотаріально засвідчених примірники Статуту сімейної 
ферми (2 оригінали і 1 копія), квитанцію щодо сплати реєстраційного збору за проведення 
державної реєстрації, а також копії документів на право приватної власності або 
користування землею. Такими документами можуть бути Державний акт на право приватної 
власності засновника на землю, Державний акт на право постійного користування землею 
засновниками сімейної ферми, нотаріально посвідчена копія договору про право 
користування землею засновниками сімейної ферми, у т.ч. й на умовах оренди. 

Враховуючи, що процедура реєстрування у місцевих органах державної влади платна, 
необхідно надати квитанцію або інший платіжний документ, що засвідчує сплату 
реєстраційного збору за проведення державної реєстрації. 

Відповідно до поданих документів, державний реєстратор протягом двох днів приймає 
рішення щодо реєстрації сімейної ферми та вносить запис до Єдиного державного реєстру 
про державну реєстрацію. На наступний день після внесення запису керівнику сімейної 
ферми може бути видана виписка з Єдиного державного реєстру, яка є головним 
документом, що посвідчує реєстрацію цієї ферми. 

Другий етап реєстрації в місцевих органах державної влади полягає у взятті на облік 
працівників сімейної ферми у Пенсійному фонді, Фонді обов’язкового страхування від 
тимчасової втрати працездатності, Фонді обов’язкового страхування від нещасних випадків 
на виробництві і професійних захворювань, а також Центрі зайнятості.  

Відповідно до чинного законодавства, державний реєстратор повинен повідомити 
Пенсійний фонд про проведення державної реєстрації сімейної ферми так само, як і 
податкову службу. Пенсійний фонд повинен взяти працівників сімейної ферми на облік не 
пізніше наступного робочого дня, наступного за днем отримання інформації від державного 
реєстратора і протягом наступного робочого дня з дня взяття на облік Пенсійний фонд 
надсилає або видає керівнику сімейної ферми повідомлення про взяття працівників сімейної 
ферми на облік. 

Окрім того, Пенсійний фонд надсилає відповідне повідомлення до Фонду обов’язкового 
страхування від тимчасової втрати працездатності, Фонду обов’язкового страхування від 
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань і Центру зайнятості, які, 
відповідно, присвоюють працівникам сімейної ферми відповідний клас професійного ризику 
виробництва, а також проводять записи щодо їх зайнятості. 

Третій етап створення сімейної ферми - «Отримання реквізитів сімейної ферми». 
Такими реквізитами є печатка і банківський рахунок. 
Відповідно до сучасного законодавства, сімейна ферми, як і будь-яке інше приватне 

підприємство не зобов’язане мати печатку. Проте, враховуючи можливі виробничі та 
комерційні зв’язки сімейної ферми з іншими юридичними особами, такий реквізит необхідний 
при оформленні різних видів договорів та інших господарських операцій.  

Виготовленням печаток замаються відповідні підприємства. Тому, керівнику сімейної 
ферми для виготовлення печатки слід надати такому підприємству пакет документів, а саме: 
заяву на виготовлення печатки, копію виписки з Єдиного державного реєстру або свідоцтво 
про державну реєстрацію, копію паспорта, ескіз печатки, а також документ, що засвідчує 
плату за виготовлення печатки. 

Після проходження усієї процедури сімейна ферма буде мати власну печатку для 
ведення будь-яких господарських операцій, передбачених чинним законодавством. 

Окрім печатки, для ведення господарських операцій з юридичними особами та 
органами державної влади, сімейна ферма повинна мати й банківський рахунок. Прийняття 
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рішення щодо вибору банку, який обслуговуватиме будь-які операції сімейної ферми, 
приймається керівником або рішенням засновників сімейної ферми. При цьому, для 
відкриття банківського рахунку необхідно вибраному банку надати наступні документи: копія 
виписки з Єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію, заяву про 
відкриття поточного рахунку та картка зі зразками підписів засновників, або керівника, а 
також печатки, договір щодо відкриття сімейною фермою банківського рахунку і документ, що 
засвідчує плату за відкриття сімейною фермою банківського рахунку. 

Висновки та подальші дослідження. Сучасні виклики, що постають перед 
господарствами населення призводять до необхідності пошуку шляхів їх подальшого 
розвитку. Одним із напрямів такого розвитку є перетворення господарств населення у 
сімейні ферми, насамперед тваринницького спрямування. 

Відповідно до проведеного дослідження, створення сімейної ферми відбувається у три 
етапи, а саме: підготовка необхідних документів, реєстрація в місцевих органах державної 
влади та отримання реквізитів сімейної ферми. 

Створення сімейної ферми, як форми фермерського господарства, дозволить членам 
селянської сім’ї не лише уникнути додаткових витрат, пов’язаних із неможливістю отримання 
державної допомоги для ведення господарювання, примусового переведення цієї форми у 
інші форми господарювання, або продажу чи передачі в довгострокову оренду земельних 
ділянок, виплатою штрафів, пені та інших непередбачуваних витрат, а також надасть змогу 
реалізувати власно виготовлену сільськогосподарську продукцію, напрацьовувати пенсійний 
стаж, отримувати державні субсидії, субвенції та інші преференції. 
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Кропивко М.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У 
СІМЕЙНІ ФЕРМИ 

Мета. Наукове обґрунтування пропозицій щодо створення сімейних ферм шляхом 
трансформації частини особистих селянських господарств, а також розроблення алгоритму 
їх створення. 

Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є сучасне 
законодавство, праці вітчизняних вчених, а також результати власних досліджень. У статті 
використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також прийоми абстрактно-
логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співставлення.  

Результати. Встановлено, що подальший розвиток господарств населення можливий 
лише шляхом трансформації частини особистих селянських господарств у сімейні ферми, а 
також обґрунтовано алгоритм створення такої ферми, який включає в себе реалізацію трьох 
етапів, а саме: підготовка необхідних документів, реєстрація в місцевих органах державної 
влади та отримання реквізитів сімейної ферми. 

Наукова новизна. Уточнено зміст поняття “сімейна ферма”, поглиблено методичні 
підходи до перетворення господарств населення у сімейні ферми, а також розроблено 
механізм перетворення особистих селянських господарств у сімейні ферми. 

Практична значущість. Використання результатів дослідження у практичній діяльності 
господарств населення, особливо у господарській діяльності особистих селянських 
господарств, допоможе їм не лише адаптуватися до змін в оточуючому середовищі, у зв’язку 
з впровадженням європейських стандартів щодо ведення сільськогосподарського 
виробництва, а й визначитися з власною стратегію розвитку. 

Ключові слова. Господарства населення, особисті селянські господарства, сімейна 
ферма, органи державної влади, валове виробництво сільськогосподарської продукції. 

 
 
Kropyvko M.M. PECULIARITIES OF CONVERTING HOUSEHOLD S INTO FAMILY 

FARMS  
Purpose.  Scientific substantiation of proposals for the creation of family farms by 

transforming part of personal peasant farms and the development of an algorithm of their creation.  
Methodology of research.  Methodological and theoretical basis of the article is the 

contemporary legislation, works of national scholars, and the results of our own research. The 
dialectical method of cognition and systematic approach and techniques of abstract logical method, 
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namely, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and comparison were used in 
the article.  

Findings.  It has been established that the further development of households is only 
possible through the transformation of the part of personal peasant farms into family farms; it has 
been substantiated the algorithm of creating such a farm, which includes the implementation of 
three phases, namely, preparation of necessary documents, registration in the local authorities and 
obtain requisites of the family farm. 

Originality.  It has been clarified the meaning of the concept “family farm”; methodological 
approaches to converting households into family farms have been deepened; the mechanism of 
conversion of personal peasant farms to family farms has been elaborated. 

Practical value.  The use of research results in practice activity of households, especially in 
the economic activity of personal peasant farms will help them not only to adapt to changes in the 
environment, due to the introduction of European standards for agricultural production, but also 
help to decide with their own development strategy. 

Key words:  households, personal peasant farms, family farm, government authorities, the 
gross agricultural production. 

 
 
Кропивко М.М. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В 

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ 
Цель. Научное обоснование предложений по созданию семейных ферм путем 

трансформации части личных крестьянских хозяйств, а также разработка алгоритма их 
создания.. 

Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи 
является современное законодательство, труды отечественных ученых, а также результаты 
собственных исследований. В статье использованы диалектический метод познания и 
системный подход, а также приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия и сопоставление. 

Результаты. Установлено, что дальнейшее развитие хозяйств населения возможно 
лишь путем трансформации части личных крестьянских хозяйств в семейные фермы, а 
также обоснованно алгоритм создания такой фермы, который включает в себя реализацию 
трех этапов, а именно: подготовка необходимых документов, регистрация в местных органах 
государственной власти и получения реквизитов семейной фермы. 

Научная новизна. Уточнено содержание понятия "семейная ферма", углубленно 
методические подходы к преобразованию хозяйств населения в семейные фермы, а также 
разработан механизм преобразования личных крестьянских хозяйств в семейные фермы. 

Практическая значимость. Использование результатов исследования в практической 
деятельности хозяйств населения, особенно в хозяйственной деятельности личных 
крестьянских хозяйств, поможет им не только адаптироваться к изменениям в окружающей 
среде, в связи с внедрением европейских стандартов ведения сельскохозяйственного 
производства, но и определиться с собственной стратегии развития. 

Ключевые слова. Хозяйства населения, крестьянские хозяйства, семейная ферма, 
органы государственной власти, валовое производство сельскохозяйственной продукции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Постановка проблемы. XXI век – век высоких технологий, обусловлен процессом 

разработки различных передовых приложений, гаджетов, а так же обширных продуктов для 
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота в организациях. 
Несмотря на модные тенденции в этой сфере, многие организации в меру своей 
неосведомленности, а также недоверия к системам электронного документооборота (СЭД) 
предпочитают использовать бумажные версии документов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Как свидетельствуют научные 
публикации, в современных условиях экономической деятельности остаются нерешенными 
вопросы, касающиеся автоматизации документооборота на предприятиях. Общие 
положения методологических и организационно-методических основ автоматизации 
документооборота на предприятии были освещении в трудах таких ученых как, Бери 
Прэскота (Barry Prescotta), Жеймса Доунинга (James Downinga), Марка ди Маиоа (Marco Di 
Maioa), Джона Хова (John Howa) и других. 

Постановка задачи. Цель статьи – обоснование и разработка практических 
рекомендаций по автоматизации документооборота на предприятии с помощью создания 
форм Microsoft InfoPath и интеграции с бесплатным веб-порталом на базе Microsoft 
SharePoint Foundation 2010 для повышения эффективности менеджмента. 

Изложение основного материала исследования. Одной из немаловажных проблем 
в делопроизводстве является наращивание темпов документооборота на предприятиях: 
совместная работа над документами, оформление различных заявок. Практически все 
вышеописанные виды работ сопряжены с потерей большого количества времени на сбор 
необходимых подписей и утверждений.  

По мнению журнала «Эксперт» [1], существуют следующие проблемы предприятий с 
традиционным документооборотом:  

− бумаги теряются;  
− накапливается множество документов, назначение и источник которых неясны;  
− к информации имеют доступ сторонние лица;  
− затрата времени на поиск нужных документов, формирование их в тематические 

подборки;  
− создание нескольких копий одного и того же документа – на бумагу и копирование 

тратится немало средств.  
Удачно внедренная система электронного документооборота позволяет свести к 

минимуму данные проблемы. 
В данное время существует  большое количество СЭД по всему миру. Многие из них 

созданы на базе SharePoint [2], а также самостоятельные разработки Alfresco [3], Naumen [4] 
и т. д. 

В системах СЭД существуют различные алгоритмы реализации делопроизводства, а 
также интеграции с клиентскими приложениями. Ниже рассмотрен один из таких примеров. 

Создание формы InfoPath для автоматизации процедуры подачи заявки на 

                                                
1Научный руководитель: Сатыбаев А.Дж. - д.ф.-м.н., профессор. 
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командировку в рамках предприятия, с последующей интеграцией с узлом SharePoint. 
Рассмотрим процесс подачи заявки на командировку (рис.1): 
1. Заполнение служебной записки; 
2. Утверждение документа линейным менеджером; 
3. Утверждение документа вышестоящим руководством, директором предприятия; 
4. Возвращение документа в отдел HR, для подготовки «Приказа» и сопутствующих 

документов. 

 
Рис. 1. Схема оформления документов на командировку 

Источник : [2] 
 
В настоящее время все эти шаги во многих организациях осуществляются вручную. То 

есть, сотрудник идет с заполненной «Заявкой на поездку» к линейному менеджеру для 
утверждения путем подписи и так далее по ступеням, пока весь круг не будет пройден. В 
случае несогласования документа у одного из принимающих решения лиц, сотрудник 
вынужден переделывать документ и повторять шаги с начала. 

Для оптимизации бизнес-процессов, объединения активов и задач предприятия в 
единое информационное пространство, компания Microsoft, известный лидер в области ИТ 
решений, занялся разработкой веб-платформ SharePoint и интеграции с наиболее 
популярными клиентскими приложениями, такими как Microsoft Office. 

Истоки сегодняшнего SharePoint лежат в двух различных продуктах, разработанных в 
Microsoft. На протяжении нескольких лет эти продукты перекрывали возможности друг друга, 
но на этапе разработки они задумывались как различные инструменты с совершенно 
различными названиями. И лишь в момент выпуска Microsoft решила вставить  оба названия 
в SharePoint [5]. 

Первый из этих продуктов назывался SharePoint Team Services, он был выпущен как 
дополнение на носителе к FrontPage. Второй продукт носил название SharePoint Portal 
Server (SPS) 2001 и рассматривался как расширенные функции общедоступных папок в 
Microsoft Exchange Server. 

Далее Microsoft продолжил эволюцию развития SharePoint. B табл. 1 перечислены 
коммерческие и бесплатные версии продукта. 

Таблица 1 
Развитие версий SharePoint 

 
Year of Release Free SharePoint Version Paid ShareP oint version 

2001 SharePoint Team Services SharePoint Portal Server 

2003 Windows SharePoint Services 2.0 SharePoint Portal Server 

2007 Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 Microsoft Office SharePoint Server 
(MOSS) 

2010 SharePoint Foundation SharePoint Server 

2013 SharePoint Foundation SharePoint Server 

Источник : [5] 
 

Для реализации вышеописанной задачи выбор был сделан в пользу SharePoint 
Foundation 2010, так как данная платформа соответствует необходимым критериям для 
автоматизации делопроизводства, является бесплатной, а так же содержит большое 
количество документации. Так же будут использоваться: 
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− база данных сотрудников, подготовленная на узле SharePoint в табличном виде; 
− продукт Microsoft InfoPath для создания необходимых форм.  
База данных на веб-портале необходима для постоянного хранения личных данных 

сотрудников, из которой будет проводиться сравнение полей, их выборка и автоматическое 
внесение необходимой информации в форму InfoPath. Данная база будет содержать поля с 
персональными данными сотрудников: Имя, Фамилия, Электронный адрес, Паспортные 
данные и т.д. Поля могут видоизменяться, так же как и добавляться, в зависимости от 
требований организации [6]. В приведенном примере используется база данных, названная 
«Base of Staff». 

Приложение InfoPath используется для быстрого создания форм и автоматизации 
документооборота. Приложение способно эффективно использовать данные из различных 
источников: листов SharPoint, веб-служб, баз данных SQL и т.д. Для этого достаточно 
указать в конструкторе InfoPath источник данных [7]. 

Проектирование форм в InfoPath – это быстрый и интуитивно понятный способ, для 
ИТ-подразделений, создавать успешные решения для автоматизации повседневных задач 
организации. Приложение способно нарастить темп документооборота, не прибегая к 
дополнительным затратам для привлечения ИТ-разработчиков извне. Практически любой 
ИТ-специалист в состоянии самостоятельно за несколько недель автоматизировать процесс 
документооборота на предприятии в связке с бесплатным SharePoint Foundation 2010.  

Для автоматизации процесса подачи заявки на командировку была создана форма 
InfoPath с несколькими представлениями, то есть отдельными формами: «Запрос на 
поездку», «Командировочное удостоверение», «Приказ» (рис. 2). Каждое представление 
имеет свое назначение. 

 
Рис. 2. Представление по умолчанию. Идентификация пользователя 

Источник : [7] 
 
Поле «Имя пользователя/User Name» служит идентификатором пользователя, в данном 

случае, им является уникальный электронный адрес, который содержится в базе данных веб-
портала. Функция данного поля – поиск и выборка необходимых данных пользователя. 

После ввода данных, к примеру, john.smith@mail.com, форма сопоставляет введенные 
данные в поле и данные, хранимые на узле SharePoint, если такие данные существуют. 
После нажатия на кнопку «Запрос на поездку», имя, фамилия, должность и т.д., будут 
подставлены автоматически в представления «Форма Служебная Записка» (рис. 3). 

Сопоставление и взятие данных с узла SharePoint осуществляется путем несложной 
фильтрации в программе InfoPath.  

Рассмотрим процесс манипуляции с созданным полем «ИМЯ / First Name», которое 
будет сопоставляться с указанным почтовым адресом и подставлять данные взятые с узла 
SharePoint.  
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Рис. 3. Представление «Запрос на поездку», выборка данных по электронному 

адресу 
Источник : [7] 
 
Открываем конструктор InfoPath. Находим интересующее поле для подстановки. 

Нажав на поле «ИМЯ / First Name» правой кнопкой мыши заходим в Свойства – Значение – 
Вставка функции. Нажимаем на кнопку Вставить Поле или Группу. Выбираем название 
поля базы данных на узле SharePoint, из которого данные будут подставляться в форму 
InfoPath. В данном примере это поле «First Name» (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Выбор поля из списка SharePoint 
Источник : [7] 
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После выбора подходящего поля необходимо отфильтровать данные, чтобы при вводе 
электронного адреса подставлялись данные соответствующего сотрудника. Нажимаем на 
кнопку Фильтрация данных – Добавить, в появившемся окне в первой колонке выбираем 
вставить поле или группу, находим поле Service_e-mail_address  узла SharePoint. 
Условиe – совпадает с. В последней колонке выбираем  название поля нашей локальной 
формы, в которое мы вводим электронный адрес «LoginName» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Фильтрация данных по электронному адресу 

Источник : [7] 
 
Значение поля будет выглядеть следующим образом:  

@First_name_RU[@Service_e-mail_address = LoginName] , где First_name_RU –название 
колонки в базе данных узла SharePoint для хранения имен, Service_e-mail_address – 
название колонки на узле SharePoint для хранения адресов электронной почты, LoginName 
– название поля в локальной форме InfoPath. 

Сопоставление данных, возможно, провести с каждым полем, для которого нужно 
подставить данные из базы данных узла SharePoint.  

Поработав некоторое время над формой, можно полностью автоматизировать её, тем 
самым, в будущем сократив время на ручное вписывание данных. 

Чтобы все сотрудники предприятия имели возможность легкого доступа к форме 
InfoPath, необходимо опубликовать форму в качестве шаблона на узле SharePoint. Прежде 
чем перейти к непосредственной публикации, необходимо определить параметры 
сохранения заполненных InfoPath форм на веб-портале. В конструкторе InfoPath выбираем 
Файл – Параметры отправки, в появившемся окне выбираем Библиотека документов 
SharePoint (рис. 6). 

 
Рис. 6. Публикация формы на узел SharePoint 

Источник : [7] 
По необходимости можно задействовать иные опции публикации шаблона форм. 
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Далее выбираем Управление – Добавить – Отправка данных – В библиотеку 
документов на сайте SharePoint. Указываем URL сайта. Чтобы файл формы, заполненный 
сотрудником имел уникальное имя, можно вставить следующее значение функции concat 
(my: LastName, "_", my:requestDate) . Таким образом в библиотеке SharePoint, будет 
создаваться файл по полю Фамилия, знак разделитель и дата заполнения формы (рис. 7). 

 
Рис. 7. Сохранение файлов в библиотеке SharePoint 

Источник : [7] 
 
Для публикации формы как шаблона, необходимо в конструкторе InfoPath выбирать 

Файл – Опубликовать – Сервер Sharepoint. В появившемся мастере публикации указать 
URL сервера, выбрать библиотеку для публикации шаблона или создать новую. 

Выводы из проведенного исследования. Вышеописанный процесс позволяет 
достаточно легко создавать формы для автоматизации заполнения различных заявок. 
Дальнейшие шаги по эффективному развитию документооборота на предприятии связаны с 
созданием, так называемых «Рабочих процессов» на узле SharePoint используя Microsoft 
SharePoint Designer [8], а так же по необходимости создания «Электронных подписей» [9] 
для всех участников процесса. 

В развитых странах многие ИТ-компании стали заниматься разработкой и внедрением 
готовых решений на базе SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Server 2010. Появилось 
достаточно много коробочных решений, таких как WSS Docs 4.0, Conteq DocSpace, WorkLite 
и т.д. Стоимость данных решений начинается от 10 000$, в зависимости от потребностей 
организации. По мнению опрошенных руководителей компаний, где была внедрена СЭД, 
внедренные решения окупаются в течении 3-х месяцев [10]. Данная статистика велась в 
компаниях, где ежегодный оборот составляет 1,5-11,5 миллионов долларов. 

Для автоматизации бизнес процессов и документооборота в малой или средней 
организации можно обойтись без больших капиталовложений в Информационно 
Техническую инфраструктуру предприятия. В качестве отправной точки для этих целей 
вполне подойдет бесплатный продукт SharePoint Foundation 2010 и Microsoft InfoPath. 
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Гаврилюк В.П., Ермаков А.Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
Цель. Обоснование и разработка практических рекомендаций по автоматизации 

документооборота на предприятии с помощью создания форм Microsoft InfoPath и 
интеграции с бесплатным веб-порталом на базе Microsoft SharePoint Foundation 2010 для 
повышения эффективности менеджмента. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследований 
являются общенаучные и специальные методы познания явлений и процессов: 
диалектический и абстрактно-логический (для теоретического обобщения и 
формулирование выводов); монографический (для изучения передового опыта реализации 
автоматизации документооборота на предприятии), эмпирический (внедрение в 
общественном Фонде MSDSP KG (Ош, Кыргызстан)). 

Результаты. Разработан способ автоматизации документооборота на предприятии 
посредством внедрения и создания форм Microsoft InfoPath и интеграции с веб-порталом на 
базе Microsoft SharePoint Foundation 2010. Целью данной интеграции является снижение 
трудозатрат, в том числе временных и финансовых, на заполнение, формирование, 
утверждение и последующий поиск командировочных документов. Процесс создания форм в 
Infopath может быть адаптирован под необходимый вид деятельности предприятия, а так же 
успешно интегрирован с веб-порталом. 

Научная новизна. Предложены меры по автоматизации и повышению эффективности 
работы с документами на предприятии, так же данная методика может быть применена и 
адаптирована как в частном секторе, так и госучреждениях.  Раскрыты основные алгоритмы 
автоматизации процесса документооборота, начиная от создания форм InfoPath до полной 
интеграции с узлом Sharepoint.  

Практическая значимость. Практической значимостью данного проекта есть 
реализация и интеграция форм с платформой MS Sharepoint Server 2010, что практически не 
отличается от такой же реализации на дорогостоящей версии данного программного 
обеспечения. Данный подход к документообороту является мало затратным, легко 
масштабируемым и экономически выгодным. 

Ключевые слова: менеджмент, SharePoint, InfoPath, документооборот, 
автоматизация, СЭД. 
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Havryliuk V.P., Ermakov A.N. IMPROVING THE EFFICIEN CY OF MANAGEMENT BASED 
WORKFLOW AUTOMATION 

Purpose. The aim of the article is justification and development of practical 
recommendations on workflow automation on an enterprise by creating Microsoft InfoPath forms 
and integration with freeware web-portal on the base Microsoft SharePoint Foundation 2010 to 
raise management effectiveness. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research is general 
scientific and special methods of the knowledge of phenomena and processes: the dialectical and 
abstract-logical (for theoretical synthesis and formulation of conclusions); monographic (to study of 
the advanced experience of realization of workflow automation on an enterprise); empirical 
(adoption in public foundation MSDSP KG (Osh city, Kyrgyzstan)). 

Findings. The author’s method of workflow automation on an enterprise by adoption and 
creating Microsoft InfoPath forms and integration with freeware web-portal on the base Microsoft 
SharePoint Foundation 2010 is described in the article. The aim of this integration is reducing of 
efforts, including time and financial, for filling, forming, statement and future searching of working 
trips documents. The process of creating forms in Infopath, could be adopted under necessary kind 
of organization activities, as well successfully integrated with web-portal. 

Originality. Proposed measures are to improve the efficiency and automation of work with 
documents in the company. This technique can be applied and adapted in the private sector and 
state institutions as well.  The basic algorithms automate the workflow process, from creating 
InfoPath forms to full integration with the Sharepoint, were uncovered. 

Practical value.  Practical significance of this project is the implementation and integration of 
forms with MS Sharepoint Server 2010 platform, which is practically identical to the same 
implementation on expensive versions of the software. This method of approach to the workflow is 
not expensive, easily scalable and cost-effective. 

Key words:  management, SharePoint, InfoPath, flow of documents, automation, EDF. 
 
Гаврилюк В.П., Єрмаков А.Н. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ 
Мета. Обгрунтування і розробка практичних рекомендацій з автоматизації 

документообігу на підприємстві за допомогою створення форм Microsoft InfoPath та інтеграції 
з безкоштовним веб-порталом на базі Microsoft SharePoint Foundation 2010 для підвищення 
ефективності менеджменту. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень є 
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів: діалектичний і абстрактно-
логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків); монографічний (для 
вивчення передового досвіду реалізації автоматизації документообігу на підприємстві), 
емпіричний (впровадження в громадському Фонді MSDSP KG (Ош, Киргизстан)). 

Результати. Розроблено спосіб автоматизації документообігу на підприємстві за 
допомогою впровадження і створення форм Microsoft InfoPath та інтеграції з веб-порталом на 
базі Microsoft SharePoint Foundation 2010. Метою даної інтеграції є зниження трудовитрат, у 
тому числі тимчасових і фінансових, на заповнення, формування, затвердження і подальший 
пошук відрядних документів. Процес створення форм в Infopath може бути адаптований під 
необхідний вид діяльності підприємства, а так само успішно інтегрований з веб-порталом. 

Наукова новизна. Запропоновано заходи з автоматизації та підвищення ефективності 
роботи з документами на підприємстві, також дана методика може бути застосована і 
адаптована як в приватному секторі, так і держустановах. Розкрито основні алгоритми 
автоматизації процесу документообігу, починаючи від створення форм InfoPath до повної 
інтеграції з вузлом Sharepoint. 

Практична значущість. Практичної значимістю даного проекту є реалізація та 
інтеграція форм з платформою MS Sharepoint Server 2010, що практично не відрізняється від 
такої ж реалізації на дорогій версії даного програмного забезпечення. Даний підхід до 
документообігу є мало витратним, легко масштабується і економічно вигідним. 

Ключові слова: менеджмент, SharePoint, InfoPath, документообіг, автоматизація, СЕД. 
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FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITY BASED ON 
LOGISTICS 

 
Statement of the problem.  The company may turn out to be in a crisis condition at each 

stage of the life cycle, which means both profits and losses for a business entity. Unprofitable 
enterprises may suffer protracted and, consequently, may become bankrupt. To eliminate the 
threat of financial security company should determine the reasons because of which the company 
suffers losses, and necessary ways to eliminate them. In todays market environment the logistic 
processes becoming widespread. Although warehousing logistics is one of the best choices ensure 
financial security of business entity. 

The development and use of effective methods and forms of strategy for financial security 
becomes increasingly relevant in today's business environment. Proceeding from the fact that the 
object of research is an entity, which actively using and developing the technologies for 
warehouses and processing of grain, we decided that warehousing logistics is the most 
appropriate direction ensuring the financial security. 

Analysis of recent research and publications.  Problems of logistics warehousing 
regarding to financial security were viewed recently. In the writings of such researchers as Bilyk M. 
[1; 2; 3], Demchenko I. [5], Dybska V. [6], Zaytseva E. [6] etc. are given the explanations of the 
formation and optimization of logistic processes, although given the examples of the 
implementation of logistics warehousing in enterprises in order to support the optimal level of 
financial security. But there’s no consensus of improving the financial security through logistic 
process in warehouses, as a way to ensuring the financial security of the company, has not been 
studied appropriately. 

The aim of the article  is to investigate the ensuring financial security of a business entity 
based on warehousing logistics. The achievement of this aim is carried out by theoretical analysis, 
taking into account the practical matters in this sphere. 

Presentation of the basic material . The question of financial security of business entity is 
becoming the most topical at the stage of economic development in terms of overcoming the 
consequences of the financial and economic crisis. The issue of strategy development financial 
security of agricultural entities Ukraine is relevant at this time because of weakly protected 
enterprise sector from external and internal threats. Consequently guaranteeing protection of 
economic interests of Ukraine will be possible only under conditions ensuring an adequate level of 
financial security domestic entities agriculture entity by developing strategies to ensure financial 
security. 

The research considers the definition of financial security, which is in the following 
hereinafter (Fig. 1). 

Based on the fact that the object of study was chosen of rural economy, which is facing its 
activities with warehouses, as it is the developer of technologies for the storages and processing of 
grain, warehousing logistics is the most appropriate direction to ensure financial security. 

The value of the logistics process for the competitive position of companies is undeniable, as 
it is a tool to rationalize and reduce costs. Rationalization and minimization of costs has the 
positive impact on the financial security of the company, so it may be argued that logistics is one of 
the efficient ways to ensure financial security. The main task is to develop logistics carefully 
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balanced and reasoned proposal, which would help to achieve maximum efficiency of the 
company, increasing its market share and gaining advantage over competitors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. The definition of "financial security of bu siness entity" 
Source: developed by the authors 
 
One of the main types of logistics is the warehousing logistics, which can significantly reduce 

the cost of the potential in resources of the company. 
Warehouses are the most important elements of the logistics system, so that is the way to 

ensure the financial security of the company. The objective need for specially equipped places for 
holding reserves exists at all stages of the movement of material flow, starting from initial and 
ending final consumer. This explains the large number of different types of warehouses [2]. 

Efficient implementation of the logistics process delivery is the key to its profitability and 
hence financial security. 

Warehousing network is formed or reorganized as a rule, in accordance with the marketing 
or sourcing business entity. The main aim and task of “SPC technologies of storing and processing 
grain Sodrujestvo” ltd. is to minimize the cost of implementing storage networks in the enterprise. 
According to this the algorithm of the warehousing network formation will be needed (Fig. 2.). So 
logistics should determine the functionality of warehouses and logistics problems within the system 
based on the goals of the business entity. 

Companies are in a state of seeking supplies savings and creating competitive advantage 
are more often guiding their attention towards warehouses. Also enterprises with a network of 
warehouses will face many problems of different levels from static to operational. It should be 
remembered that all issues should be resolved in the company within these closely related, 
although they should be viewed in a strict sequence. So, for resolving issues of warehousing 
logistics it will be necessary to coordinate the work of marketing, sales, production, procurement 
and finance (Fig. 3.). Lack of coordination leads to a lot of conflicts and, consequently, reduces the 
effectiveness of the logistics infrastructure and activities of a business entity [5]. 

  

Security 
It’s the state of protection with no threat 
for someone or something[9]. 

Business entity 
It’s an independent entity created by a 
competent public authority or local 
authority for personal or social needs, 
by providing industrial, commercial or 
other economic activity [7]. 

Finance 
It’s a system of economic relations 
between states, corporations and 
individuals, as well as between states, 
institutions and organizations regarding 
to the accumulation and use of funds 
based on the distribution and 
redistribution of national income and 
GDP [4]. 

Financial security of business entity 
This state of protection of financial interests on every level of financial relationswhich is 
characterized by the balance, resistance to internal and external negative impacts for the 
most effective use of resources for a stable functioning at the present moment and the 
dynamic development in the future. 
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Fig. 2. Algorithms of warehousing network . 
Source: developed by Dybska V., Zaytsev E. [5]. 
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Fig. 3. Coordination of departments and services in  warehousing logistics matters. 
Source: developed by Dybska V., Zaytsev E. [5]. 
 
Within a supply chain network there is an issue not only of what materials to stock and in 

what quantities, but also in what locations .Options can include distribution centers devoted to 
specific markets or parts of the product range distribution centers dedicated to serving specific 
geographic areas, or regional distribution centers that hold for example the fast moving product 
lines, with the slower lines held only in a Regional distribution centre (RDC). The option depends 
on such factors as customer base, product range and service levels required. 

The options on the level of technology have already been noted, and the range can go from 
very basic installations with high manual input and least mechanization to fully automated and 
robotic installations. 

The decision can be influenced by: 
1. Company-wide strategic marketing or employment policies 
2. Financial considerations 
3. Ability to achieve specified degree of throughput 
4. Required customer service level. 
Other factors can include the need for flexible operation to meet important demand 

fluctuations such as seasonal variations, and the perceived future stability and growth of the 
market and product range. The level of technology adopted in any particular application should be 
chosen because it almost nearly matches the given requirements and objectives. It is not true that 
automation or similar technologies are accurate in every case. It is true that good, probably 
computer-based, communication and information systems are vital in every application, 
irrespective of the technology level. 
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The option of unit load or loads – pallets, roll or cage pallets, tote bins - will be determined by 
the nature and characteristics of the materials passing through the supply chain, and this clearly 
encompasses an enormously wide range of goods, unit quantities, and pack types and sizes This 
may appear as a very important factor more subject to basic operation than to strategic influences. 
However, within the warehouse it can influence the option of handling equipment and the types of 
storage systems. In the wider context it will affect transport operations in terms of vehicle loading 
and unloading and vehicle utilization. 

Across the supply chains, warehousing is an important element of activity in the distribution 
of goods, from raw materials and work in progress through to finished products .It is integral part to 
the supply chain network within which it operates and as such its roles and objectives should 
synchronize with the objectives of the supply chain. 

It is not a ‘Stand-alone’ element of activity and it must not be a weak link in the whole supply 
chain network. 

If construction of logistics system in the business entity is well done, there will be an 
opportunity to avoid conflicts with the coordination of departments and services. Because during 
the transition from managing certain functions to the integrated management of logistics processes 
it’s usually associated with impaired functional borders of its various services of the company. 
Moreover the solution of any matters of warehousing logistics closely linked with other issues 
requiring a comprehensive and methodical approach. Solving local problems without targeting 
methodology can’t provide optimal conditions for the functioning of a warehouse and warehousing 
network. 

Conclusions . As for today’s economic situation strategy of financial security entities, as 
opposed to financial security institutions such as banks, credit unions and others is not perfectly 
developed. Scientists led a lot of ways and methods for realization of financial security of business 
entities, implement strategies to minimize threats both internal environment for minimization of 
external threats. In today's economic crisis logistics as a strategy to protect the company from the 
weighted decision-making and leadership strategy to minimize costs is gaining significant turns. 
One of these directions is in the logistics process logistics warehousing which is base for 
optimization of warehouse processes, which in turn provides the enterprise management to reduce 
costs. 

Thus, the concept of logistics, namely warehousing logistics is an important part of financial 
security of business entities and represents the business entity's ability to carry out its business 
and financial activity efficiently and stably. It should be noted that it is quite difficult during the time 
of uncertainty and dynamism, but by using a set of measures optimizing the use of the resource 
base and rationalization costs it can significantly reduce the impact of risks. 
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Біломістна І.І., Біломістний О.М., Луньова І.А. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИКИ 
Мета. Метою статті є дослідження забезпечення фінансової безпеки суб’єкта 

підприємництва на основі логістики складування. 
Методика дослідження. У ході дослідження були використані наступні методи: 

діалектичний та абстрактно-логічний; бібліографічний; система узагальнення; порівняння, 
групування, методи індукції та дедукції для обґрунтування пропозиції щодо впровадження та 
використання логістики складування для забезпечення фінансової безпеки суб’єкта 
підприємництва. 

Результати. У результаті аналізу наукових джерел були вивчені і розроблені концепції 
«процесу логістичного забезпечення фінансової безпеки». У статті пропонується логістичний 
процес і, зокрема складська логістика, як один з найбільш оптимальних шляхів забезпечення 
фінансової безпеки суб'єкта господарювання та аналізує, як підприємство за допомогою 
складської логістики може запобігти загрозам і мінімізувати витрати підприємства. 

Наукова новизна. Покращений методологічний підхід до теоретичної сутності категорії 
«фінансова безпека» і запропоновано логістичний процес і, а саме логістика складування, як 
один з найбільш оптимальних способів забезпечення фінансової безпеки суб'єкта 
господарювання. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості застосування 
запропонованого способу забезпечення належного рівня окремого підприємства, що 
сприятиме зростанню його стабільності, стійкості до зовнішніх і внутрішніх загроз, що 
позитивно впливають на рівень платоспроможності. 

Ключові слова:  логістика складування, фінансова безпека,  сільське господарство. 
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Bilomistna I.I., Bilomistniy O.M., Lunyova I.A.  FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS 
ENTITY BASED ON LOGISTICS 

Purpose . The aim of the article is to investigate the ensuring financial security of a business 
entity based on warehousing logistics. The achievement of this aim is carried out by theoretical 
analysis, taking into account the practical matters in this sphere. 

Methodology of research . During the research the following methods were used: the 
dialectical and abstract-logical (cognition of the essence, principles, structure peculiarities of the 
mechanism of financial security, and formulation of conclusions); bibliographic (the study and 
elaboration of scientific works devoted to the mechanism to ensure the financial security); a system of 
generalization; comparison, grouping, methods of induction and deduction to justify the proposals for 
the introduction and use of a mechanism to provide financial security in the enterprise. 

Findings . As a result of analysis of scientific sources were studied and developed the 
concept of a «logistic process to ensure the financial security». The article proposing logistic 
process and specifically warehousing logistics as one of the most optimal ways to provide the 
financial security of a business entity and analyzes how enterprise using warehouse logistics can 
prevent threats and minimize losses of the enterprise. 

Originality . Improved methodological approach to the theoretical essence of the category 
«financial security» and proposed logistic process and specifically warehousing logistics as one of 
the most optimal ways to provide the financial security of a business entity 

Practical value  consists in possibility of application of the proposed way to ensure the level 
of the individual enterprise, which will contribute to the growth of its stability, resistance to external 
and internal threats that will positively influence the level of solvency. 

Key words:  warehouse logistics, financial security, agriculture. 
 
 

Беломестная И.И., Беломестный А.Н., Лунёва И.А. ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИКИ 

Цель. Целью статьи является исследование обеспечения финансовой безопасности 
субъекта предпринимательства на основе логистики складирования. 

Методика исследования. В ходе исследования были использованы следующие 
методы: диалектический и абстрактно-логический; библиографический; система обобщения; 
сравнение, группировка, методы индукции и дедукции, чтобы оправдать предложения по 
внедрению и использованию логистики складирования для обеспечения финансовой 
безопасности субъекта предпринимательства. 

Результаты. В результате анализа научных источников были изучены и разработаны 
концепции «процесса логистического обеспечения финансовой безопасности». В статье 
предлагается логистический процесс и, в частности складская логистика, как один из 
наиболее оптимальных путей обеспечения финансовой безопасности предприятия и 
анализируется как предприятие с помощью складской логистики может предотвратить 
угрозы и минимизировать расходы предприятия. 

Научная новизна. Улучшенный методологический подход к теоретической сущности 
категории «финансовая безопасность» и предложенного логистический процесс и, в 
частности логистика складирования, как один из наиболее оптимальных способов 
обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Практическая значимость заключается в возможности применения предложенного 
способа обеспечения надлежащего уровня отдельного предприятия, что будет 
способствовать росту его стабильности, устойчивости к внешним и внутренним угрозам, 
которые положительно влияют на уровень платежеспособности. 

Ключевые слова: логистика складирования, финансовая безопасность, сельское 
хозяйство. 
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Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ 
 
Постановка проблеми. Соціальний захист є однією з ключових категорій соціальної 

політики. Держава створює систему соціального захисту, що охоплює систему соціального 
страхування, соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему фінансування пенсій, допомог, 
компенсацій, медичних та інших соціальних послуг [3, с. 254]. Реформування вітчизняної 
економіки відзначилось трансформацією діючої системи соціального захисту до сьогодення. 
Все більш очевидним є те, що для теперішньої ситуації в соціальному захисті притаманна 
недостатність фінансового забезпечення встановлених державою соціальних гарантій. На 
сучасному етапі підприємства залізничного транспорту мають дотримуватися головної мети 
– формування необхідних умов соціально-економічного розвитку персоналу. Тому 
дослідження галузевого рівня соціальної проблематики зумовлене об’єктивною потребою 
формування ефективної соціальної політики підприємств залізничного транспорту України. 

У сучасних економічних і соціальних умовах функціонування залізничного транспорту 
потрібні нові підходи до удосконалення форм та способів соціальної підтримки. 

Актуальністю на сучасному етапі відзначається питання оцінки ступеня соціальної 
захищеності працівників залізничного транспорту України в умовах реформування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які присвятили свої 
дослідження питанням реформування соціальної сфери залізничного транспорту, 
соціального захисту працівників, є О.В. Ворона, С.В. Василюк, О.Г. Дейнека, Г.Д. Ейтутіс, 
С.В. Палкін, Л.О. Позднякова та ін. В більшості із цих праць вивчення питання соціального 
захисту не містить глибоких наукових досліджень оцінки рівня соціальної захищеності 
працівників залізничного транспорту, які в подальшому підлягали б впровадженню на 
практиці. На сьогодні відсутні єдині методичні принципи організації та технології проведення 
моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного транспорту України, що 
обумовлює актуальність обраного напряму дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка організаційно-методичних підходів до 
проведення моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного транспорту. 

Для досягнення поставленої мети необхідно: визначити перелік показників, які 
характеризують сучасний стан розвитку соціальної сфери залізничного транспорту України; 
виділити основні етапи та процедури моніторингу соціальної захищеності працівників 
залізничного транспорту; розробити алгоритм проведення моніторингу соціальної 
захищеності працівників залізничного транспорту України; визначити перспективи подальших 
досліджень в даній сфері. 

Об’єктом дослідження є рівень соціальної захищеності працівників залізничного 
транспорту.  

Предметом дослідження є організація та методика проведення моніторингу соціальної 
захищеності працівників залізничного транспорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток підприємства 
залізничного транспорту пов’язаний насамперед з необхідністю створення сприятливих умов 
діяльності працівників.  

Зазначимо, що соціальна сфера на залізничному транспорті, з урахуванням 
специфічних умов його роботи, є невід’ємною частиною технологічного процесу, 
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забезпечення ефективної та безпечної роботи галузі.  
До об’єктів соціальної сфери залізничного транспорту України належать структурні 

підрозділи підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального 
користування з питань охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі, громадського харчування, 
фізичної культури та спорту, професійної підготовки [6]. 

В ролі показників, які характеризують сучасний стан розвитку соціальної сфери 
залізничного транспорту України можуть виступати (рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показники, які характеризують сучасний стан розвитку соціальної сфери 
залізничного транспорту України  

Джерело: авторська розробка 
 
За умов реформування залізничного транспорту, підвищення конкуренції на ринку 

транспортних послуг актуальним є питання стійкого соціально-економічного розвитку 
залізничного транспорту, що, в свою чергу, актуалізує проблематику соціального захисту 
працівників галузі. 

ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

кількість об’єктів соціальної сфери, що знаходять на балансі підприємств 
залізничного транспорту 

розміри інвестицій в соціальну сферу 

кількість наданого житла 

розміри виплат, матеріальної допомоги 

рівень життя працівників залізничного транспорту 

рівень задоволеністю умовами праці 

рівень професійної підготовки 

рівень медичного забезпечення 

рівень житлово-комунального господарства 

рівень рекреаційних об’єктів 

коефіцієнт стабільності кадрів і коефіцієнт ефективного використання 
робочого часу 

частка премій 

соціальні пільги 

доплати за шкідливі умови праці 

наявність колективного договору та відповідність його Галузевій угоді 
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Аналіз основних питань стану соціальної захищеності працівників залізничного 
транспорту України на сучасному етапі його діяльності засвідчив необхідність комплексної 
оцінки соціальної захищеності працівників залізничного транспорту. 

Можливості оцінювання рівня соціальної захищеності працюючих на основі офіційних 
статистичних даних вкрай обмежені, а потреба в його здійсненні велика.  

Пропонується провести моніторингові дослідження, які забезпечать можливість 
суб’єктивної оцінки показників загального рівня якості трудового життя й визначити міру 
задоволеності соціальною сферою в різних категорій працівників залізничного транспорту.  

Моніторинг є універсальним інструментом управління як процесами в економіці, так і 
регіонами й окремими підприємствами; виступає способом забезпечення сфери управління 
різними видами діяльності за допомогою подання своєчасної та якісної інформації [4; 5; 9]. 

Організація моніторингу має визначену мету, алгоритм функціонування, принципи 
побудови, критерії оцінки, методи та джерела збирання інформації. Тому слід вважати 
доцільною розробку методологічних підходів до формування моніторингу в контексті 
створення адекватного інформаційного забезпечення цільових соціальних програм 
підприємств залізничного транспорту. 

Для проведення моніторингу важливо врахувати основні його функції. Авторами [2] 
розглядаються наступні функції моніторингу: аналітична, діагностична, оцінювальна, 
коригувальна, орієнтувальна та інформаційна. 

Визначимо основні функції моніторингу соціальної захищеності працівників 
залізничного транспорту: 

− аналітична – аналіз системи соціального захисту на всіх рівнях його структурної 
організації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між умовами і результатами; 

− діагностична - комплексне вивчення сучасного стану соціального розвитку 
підприємства залізничного транспорту; 

− оцінювальна – кількісно-якісну оцінку діяльності адміністрації підприємства, 
профспілки, працівника тощо; 

− коригувальна – аналіз соціальних проблем структурних підрозділів та запитів їх 
персоналу коригує визначення пріоритетних напрямів соціального розвитку; 

− орієнтувальна – спрямування на вирішення мети і завдань діяльності підприємства 
залізничного транспорту щодо реалізації цільових соціальних корпоративних програм та 
планових заходів, а також на виявлення та усунення негативних рис, факторів, явищ тощо; 

− інформаційна – забезпечення інформацією про результати моніторингу. 
Прикладний аспект моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного 

транспорту визначається як інформаційна система, що постійно поповнюється завдяки 
безперервності відстеження певного об’єкта за певними параметрами та критеріями їх 
оцінювання на основі систематичного збирання, обробки, зберігання (занесення до 
електронної бази даних) достовірної, об’єктивної та актуальної інформації, тобто 
накопичення фактів, що характеризують досліджуваний об’єкт, оцінку, системний і 
систематичний аналіз цієї інформації; розрахунок відхилень від заданих показників розвитку 
об’єкта та аналіз причин їх виникнення; прогнозування майбутнього стану об’єкта [3]. Отже, 
кінцевою метою моніторингу є управління змінами задля досягнення певного рівня 
соціального розвитку підприємств залізничного транспорту. 

Реалізація моніторингового дослідження не можлива без, так званих, індикаторів 
досліджуваної системи. В нашому дослідженні під цим терміном розуміємо показники, що 
характеризують загальний рівень соціальної захищеності працівників залізничного 
транспорту України. 

Загалом прийнято виділяти два основних класи показників [7]: якісні показники, які 
визначають ступінь наявності або відсутності тієї або іншої властивості чи характеристики; 
кількісні показники, які визначають числові значення, міру тієї або іншої властивості чи 
характеристики. 

Моніторинг соціальної захищеності працівників залізничного транспорту повинен 
охоплювати наступні аспекти:  

− рівень заробітної плати; 
− потреба у покращенні житлових умов; 
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− зацікавленість у медичному обслуговуванні; 
− готовність брати участь у недержавному пенсійному страхуванні; 
− забезпеченість путівками у санаторії, профілакторії, бази відпочинку; 
− значущість соціальної сфери в галузі культури та спорту; 
− відповідність кількості та якості вкладеної праці соціальному пакету. 
Процес моніторингу соціальної захищеності включає такі основні етапи і процедури: 
1. Визначення проблеми та цілей досліджень. 
2. Розробка плану та анкети для досліджень. 
3. Анкетування та аналіз результатів. 
Розглянемо детально організаційні та методичні аспекти проведення моніторингу 

соціальної захищеності працівників залізничного транспорту України. 
Алгоритм проведення моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного 

транспорту передбачає низку послідовних етапів (рис. 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм проведення моніторингу соціальної захищеності працівників 
залізничного транспорту України 

Джерело: авторська розробка 
 
Перший етап – пов’язаний із вибором об’єкту моніторингу, визначенням мети і методів 

моніторингу.  
Метою такого дослідження є власне оцінка ступеня соціальної захищеності працівників 

як основи формування й розвитку організаційної структури. Відповідно – завдання 
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дослідження полягатимуть у вивченні рівня соціального захисту працівників залізничного 
транспорту; з’ясуванні питання про ступінь задоволеності працівників станом соціальної 
сфери на підприємстві як у цілому, так і у різних аспектах цієї проблеми; виявленні тих сторін 
соціальної сфери, стан яких не задовольняє співробітників і вимагає більше пильної уваги з 
боку керівництва; виявленні ступеня відповідності декларованого та реального становища у 
сфері соціального захисту працівників залізничного транспорту України [1, c. 5]. 

Об’єктом дослідження є працівники залізничного транспорту України. Предмет 
дослідження – думка співробітників про рівень різних аспектів соціального захисту на 
підприємствах залізничного транспорту. 

Дослідження необхідно провести методом анкетного опитування.  
На другому етапі відбувається збір інформації, у даному випадку – проводиться 

анкетне опитування.  
Оскільки об’єктом дослідження є працівники підприємств різної функціональної 

спрямованості, територіально розташованих по всій території України, найбільш 
раціональним способом опитування є застосування вибіркового методу. Для одержання 
найбільш репрезентативної вибірки необхідно опитати 3000 працівників всіх 6 залізниць  і 
різних господарств або в середньому по 500 чоловік по кожній залізниці. Крім того додаткову 
вибіркову сукупність складуть 300 співробітників всіх 6 залізниць  або в середньому по 50 
службовців, що займають посади фахівців, а також управлінські посади, по кожній залізниці, 
які мають певне відношення й уявлення про стан соціальної сфери на своїх підприємствах. 

У зв’язку зі специфікою дослідження в анкету необхідно внести відкриті, напівзакриті, 
питання-меню й альтернативні питання як про факти, так і про думку респондентів. 

На третьому етапі формується інформаційна база даних моніторингу (створюється 
банк даних для збереження інформації). 

У якості системних оцінних показників для моніторингу (четвертий етап) вибираємо 
показники сфери соціальної захищеності працівників залізничного транспорту за 
відповідними блоками: рівень життя працівників залізничного транспорту, соціальні ризики, 
медицина й охорона здоров’я, освіта, культура та спорт, утримання об’єктів житлово-
комунального призначення, житло, пенсійне забезпечення, матеріальна допомога. 

Показники соціальної захищеності працівників залізничного транспорту доцільно 
зробити предметом соціального звіту підприємств. 

За умови сформованості системи показників переходимо до п’ятого етапу, що 
передбачає обробку й аналіз інформації. Встановлюємо причинно-наслідкові зв’язки між 
виокремленими показниками. 

Опрацювання результатів вказаних моніторингових досліджень  дозволить виявити 
певні закономірності, тенденції та шляхи подолання проблем у сфері соціального захисту 
працівників залізничної галузі. 

Оцінка рівня соціальної захищеності працівників залізничного транспорту ґрунтується 
на принципах цільової спрямованості та комплексності. Її цільова спрямованість передбачає 
виявлення відповідності заходів соціального захисту працівників залізничного транспорту 
цілям, завданням та пріоритетам соціальної політики. У забезпеченні достовірності оцінки 
суттєве значення відіграє принцип комплексності. Тобто, оцінка має проводитись за 
показниками, які охоплюють всі напрямки соціального захисту. Комплексність передбачає 
дослідження пропорційності та взаємопов’язаності між усіма показниками, що 
характеризують стан соціального захисту працівників залізничного транспорту. 

Методика комплексної оцінки стану соціального захисту (шостий етап моніторингу) дає 
можливість визначити не тільки досягнутий рівень соціального захисту, але й проводити 
порівняльний аналіз, зміни оцінки соціального захисту, диференційовано за різними 
критеріями визначати тенденції, закономірності та напрями можливих змін стану соціального 
захисту працівників залізничного транспорту України. 

На сьомому етапі дослідження при побудові інтегрального показника рівня соціальної 
захищеності працівників залізничного транспорту як вихідну інформацію необхідно 
використовувати кількість відповідей респондентів на окреме питання конкретної складової 
захищеності, а при розрахунку індикаторів – розподіл респондентів за відповідями на певні 
питання анкети. Тобто інформація представлена в основному порядковими шкалами, 
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частково (за окремими питаннями) – інтервальними. Як спосіб нормування відібраних 
показників необхідно застосувати приведення усіх показників до однієї відносної одиниці 
вимірювання (всі показники обчислювати за формулою середньої арифметичної зваженої). 

Об’єднання в один узагальнюючий показник за кожним напрямом або стратегією 
різнонаправленої дії (при цьому їх внесок у формування рівня соціальної захищеності 
нерівнозначний) дозволить побудувати інтегральний показник рівня соціальної захищеності 
працівників залізничного транспорту. Це, в свою чергу зумовить необхідність якісної оцінки 
пріоритетів за окремими стратегіями, що дозволить визначити вагу кожної зі стратегій при 
формуванні інтегрального показника. У дослідженні для розрахунку блоків інтегрального 
показника соціальної захищеності працівників залізничного транспорту доцільно 
застосовувати метод експертних оцінок [8]. 

На восьмому етапі відбувається узагальнення результатів моніторингу. 
Систематизовані та оброблені результати аналізу можуть оформлятися у безтекстовій та 
описовій формі. 

Моніторинг завершується формуванням пропозицій і рекомендацій (дев’ятий етап). За 
результатами дослідження встановлюється рейтинг пріоритетності напрямів соціального 
розвитку підприємства залізничного транспорту. Ті напрямки соціального розвитку, що мають 
порівняно більший реальний попит серед працівників підприємства, одержують підвищену 
фінансову підтримку за рахунок зменшення фінансування тих напрямів, що користуються 
порівняно обмеженим попитом. 

Вивчення фактичного стану та перспектив розвитку системи соціального захисту 
працівників залізничного транспорту дозволить обґрунтувати розробку пріоритетних 
соціальних проектів та заходів, що відобразиться у наповненості і адресності соціального 
пакету працівників залізничного транспорту України. 

Висновки та подальші дослідження. Вирішення стратегічних завдань реформування 
неможливе без зміни принципів соціальної підтримки. Ефективне управління соціальними 
гарантіями, пільгами та компенсаціями працівникам сьогодні стає пріоритетним напрямком 
соціальної політики підприємств залізничного транспорту. 

Таким чином, завдяки впровадженню системи моніторингу соціальної захищеності 
працівників залізничного транспорту з’являється можливість більш точно оцінювати рівень 
соціального захисту, відслідковувати та прогнозувати динаміку й тенденції соціального 
розвитку підприємств залізничного транспорту, здійснювати системний аналіз отриманих 
показників. Отримані в результаті моніторингу дані дозволять виявляти й усувати негативно 
впливаючі фактори, а також забезпечити визначення і прийняття оптимальних, на поточний 
час, управлінських рішень щодо проблем соціального розвитку підприємств залізничного 
транспорту.  

Застосування запропонованих організаційно-методичних підходів сприятиме 
подальшому розвитку досліджень щодо використання моніторингів як інструменту 
забезпечення адекватного інформаційного супроводу цільових соціальних програм. 

Також слід зазначити, що одним із найбільш перспективних напрямів досліджень в 
даній сфері є обґрунтування та розробка методики використання сучасних інформаційних 
технологій на базі обчислювальної техніки для забезпечення отримання якісних 
інформаційних ресурсів при проведенні моніторингу соціальної захищеності працівників 
залізничного транспорту. 
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Гладчук О.О., Гнатюк О.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ 

Метою є розробка організаційно-методичних підходів до проведення моніторингу 
соціальної захищеності працівників залізничного транспорту України. 

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 
організаційно-методичні аспекти проведення моніторингу, розробки вітчизняних і зарубіжних 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 
 

 322 

учених щодо вказаної проблематики. Як основні методи дослідження, були використані 
принципи системного підходу, зокрема цілісності і структурності (при визначенні переліку 
показників, які характеризують сучасний стан розвитку соціальної сфери залізничного 
транспорту України та вибору методики оцінки результатів моніторингового дослідження), 
методи теоретичного дослідження, зокрема методи аналізу та синтезу (для визначення 
основних функцій моніторингу соціальної захищеності працівників залізничного транспорту 
та характеристики етапів моніторингового дослідження), індукції та дедукції (при визначенні 
основних аспектів оцінки рівня соціального захисту працівників підприємств залізничного 
транспорту), моделювання (для розробки алгоритму проведення моніторингу соціальної 
захищеності працівників залізничного транспорту України) узагальнення (для визначення 
показників сфери соціальної захищеності працівників залізничного транспорту за 
відповідними блоками; характеристики методики комплексної та інтегральної оцінки рівня 
соціальної захищеності працівників; виокремлення напрямів застосування розроблених 
організаційно-методичних підходів до проведення моніторингових досліджень як інструменту 
забезпечення адекватного інформаційного супроводу цільових соціальних програм; 
визначення найбільш перспективних напрямів досліджень в даній сфері). 

Результати. Розроблено організаційно-методичні підходи до проведення моніторингу 
соціальної захищеності працівників залізничного транспорту. Визначено перспективи 
подальших досліджень в даній сфері – обґрунтування та розробка методики використання 
сучасних інформаційних технологій для забезпечення отримання якісних інформаційних 
ресурсів при проведенні моніторингових досліджень соціального спрямування. 

Наукова новизна Використано комплексний підхід при розробці методичних підходів 
до організації і методики проведення моніторингу соціальної захищеності працівників 
залізничного транспорту України. 

Практична значущість. Обґрунтована системи соціального захисту працівників 
залізничного транспорту може бути використана при розробці пріоритетних соціальних 
проектів та заходів для наповненості і адресності соціального пакету працівників 
залізничного транспорту України. 

Ключові слова: залізничний транспорт, підприємства, соціальний захист, соціальний 
розвиток, моніторинг, комплексна оцінка, інтегральний показник. 

 
 
Hladchuk O.O., Hnatiuk O.H.  ORGANIZATION AND METHODS OF MONITORING OF 

SOCIAL PROTECTION OF THE RAILWAY TRANSPORT EMPLOYEE S 
Purpose. The aim of the article is the development of organizational and methodological 

approaches to the monitoring of social protection of railway transport employees in Ukraine.  
Methodology. Organizational and methodological aspects of monitoring, the development of 

domestic and foreign scholars concerning specified issues are the theoretical and methodological 
basis of the research. 

The principles of a systematic approach, including integrity and structuring (for identifying the 
parameters that characterize the current state of social railway transport in Ukraine and selection 
of methodology for assessing the results of the monitoring study) were used as the main research 
methods. Theoretical research methods, including methods of analysis and synthesis (for definition 
of the main functions of monitoring of social protection of railway transport employees and the 
characteristics of stages of the monitoring study) also were used in this article. Methods of 
induction and deduction (in determining the basic aspects of assessing the level of social 
protection for rail transport employees), simulation (to design the algorithm of monitoring of social 
protection of railway transport employees in Ukraine), synthesis (for determination indicators of 
social protection of railway transport employees at the appropriate blocks; characteristics and 
methods of a comprehensive integrated assessment of the level of social protection of workers; 
separation of the developed areas of organizational and methodological approaches to conducting 
of monitoring studies as a tool for providing the adequate information support of targeted social 
programs; identifying the most promising areas of research in this area). 

Findings.  Organizational and methodological approaches to the monitoring of social 
protection of railway transport employees have been developed; the perspectives for the future 
research in this area have been determined – substantiation and development of methods of using 
the modern information technology to ensure receiving of the qualitative information resources in 
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conducting monitoring studies of social character.  
Originality. Scientific novelty of the research is the development of common methodological 

approaches to the organization and methods for monitoring of social protection of railway transport 
employees in Ukraine. 

Practical value.  The practical significance of obtained results: to study the factual state and 
perspectives of the social security system of the railway employees will allow to substantiate the 
development of priority social projects and measures that will display in the fullness and targeting 
of social package of railway employees Ukraine. 

Key words:  railway transport, social protection, social sphere, social enterprise 
development, the level of social protection for employees, monitoring, algorithm, integrated 
assessment, integral indicator. 

 
Гладчук E.A., Гнатюк A.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Целью является разработка организационно – методических подходов к проведению 
мониторинга социальной защищенности работников железнодорожного транспорта 
Украины. 

Методика исследования. Теоретико – методологической основой исследования 
являются организационно – методические аспекты проведения мониторинга, разработки 
отечественных и зарубежных ученых по указанной проблематике. Как основные методы 
исследования, были использованы принципы системного подхода, в частности целостности 
и структурности (при определении перечня показателей, характеризующих современное 
состояние социальной сферы железнодорожного транспорта Украины и выбора методики 
оценки результатов мониторингового исследования), методы теоретического исследования, 
в частности методы анализа и синтеза (для определения основных функций мониторинга 
социальной защищенности работников железнодорожного транспорта и характеристики 
этапов мониторингового исследования), индукции и дедукции (при определении основных 
аспектов оценки уровня социальной защиты работников предприятий железнодорожного 
транспорта), моделирования (для разработки алгоритма проведения мониторинга 
социальной защищенности работников железнодорожного транспорта Украины) обобщение 
(для определения показателей сферы социальной защищенности работников 
железнодорожного транспорта по соответствующим блоками характеристики методики 
комплексной и интегральной оценки уровня социальной защищенности работников; 
выделение направлений применения разработанных организационно – методических 
подходов к проведению мониторинговых исследований как инструмента обеспечения 
адекватного информационного сопровождения целевых социальных программ, определение 
наиболее перспективных направлений исследований в этой области). 

Результаты. Разработаны организационно – методические подходы к проведению 
мониторинга социальной защищенности работников железнодорожного транспорта. 
Определены перспективы дальнейших исследований в данной сфере – обоснование и 
разработка методики использования современных информационных технологий для 
обеспечения получения качественных информационных ресурсов при проведении 
мониторинговых исследований социальной направленности. 

Научная новизна. Использован комплексный подход при разработке методических 
подходов к организации и методики проведения мониторинга социальной защищенности 
работников железнодорожного транспорта Украины. 

Практическая значимость. Обоснованы системы социальной защиты работников 
железнодорожного транспорта, которая может быть использована при разработке 
приоритетных социальных проектов и мероприятий для наполненности и адресности 
социального пакета работников железнодорожного транспорта Украины. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, предприятия, социальная защита, 
социальное развитие, мониторинг, комплексная оценка, интегральный показатель. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Фінансова та економічна криза тягне за собою банківську 

кризу. Системна банківська криза – стрімке та масштабне погіршення якості діяльності 
великої кількості банків під впливом несприятливих факторів макроекономічного, 
інституційного, регулятивного та іншого характеру, що проявляється в нездатності значної 
кількості кредитних організацій а, нерідко, і банківської системи в цілому виконувати свої 
об’єктивно необхідні функції в економіці, проводити базові та інші банківські операції та 
забезпечувати власний поступальний розвиток. Це стан банківської системи, при якому 
значна частина банківського сектору стає неплатоспроможною або неліквідною, яка не 
здатна продовжувати нормальну діяльність без підтримки монетарних або наглядових 
органів. Тому дана проблематика потребує ретельного дослідження для уникнення в 
майбутньому розгортання в ще більших масштабах різного роду криз. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз теоретичних питань виникнення 
криз фінансово-кредитного сектора широко представлений в дослідженнях російських і 
зарубіжних авторів, а саме у працях О. Терещенка, Р. Хіта., Анікіна A.Б.; Ільїнського А.І.; 
Камінського Л., Кіндлебергера Ч., Константинова Ю.А., Мішкіна Ф., Монтеса М.Ф., 
Новікова В.М. та інших науковців. 

Однак, незважаючи на суттєві наукові результати, отримані вищезазначеними та 
іншими вченими, сутність та проблеми впливу фінансової кризи на банківську систему 
України залишаються малодослідженими. Саме це й зумовило вибір теми дослідження та 
свідчить про його актуальність. 

Постановка завдання. Основною метою статті є виявлення закономірностей 
виникнення світової фінансової кризи та її впливу на економіку України.  

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання:  охарактеризувати специфіку 
форм прояву і механізму розвитку світової фінансової кризи; провести аналіз впливу світової 
фінансової кризи на економіку України, зокрема на банківську систему країни; розробити і 
обґрунтувати пропозиції із профілактики кризових явищ, а також виділити найбільш 
ефективні інструменти усунення негативних наслідків банківської кризи в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова криза (грец. krisis  — 
поворотний пункт)  — це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації 
накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, 
що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення 
ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників [1]. Економічна криза – 
різке погіршення економічного стану країни, що виявляється у значному спаді виробництва, 
порушенні виробничих зв’язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і 
у результаті – в зниженні життєвого рівня, добробуту населення. Економічна криза (Довга 
Рецесія, Глобальна рецесія 2009) почалася у грудні 2007 року і досягла найбільшого піку у 
вересні 2008 року. Початковим етапом кризи, який проявився через кризу ліквідності, можна 
назвати 7 серпня 2007 року, коли BNP Paribas, посилаючись на повну відсутність ліквідності, 
зупиняє вивід коштів з трьох хедж фондів [2]. BNP Paribas - фінансовий конгломерат, 
європейський лідер на світовому ринку банківських і фінансових послуг і один з шести 
найсильніших банків у світі за даними агентства Standard & Poor’s. Разом з Société Générale 
(Сосьетé женера�ль) і Crédit Lyonnais (Лионский кредит) складає "велику трійку" французького 
банківського ринку. У 2010 році в списку 50 найнадійніших банків світу, публікованому 
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журналом Global Finance, банк опустився на 18-е місце (в порівнянні з попереднім 9-м 
місцем) [3].   

Швидкість розвитку минулої кризи була настільки висока, що телекомпанії світу просто 
не встигали висвітлювати скандальні подробиці блискавичного згортання компаній, які 
десятки років славилися гордістю і опорою Wall Street. Досить озвучити той факт, що 
збанкрутілому в серпні 2007 року інвестиційному банку Bear Sterns (один з найбільших 
інвестиційних банків і гравців на фінансових ринках світу), поховавшому понад півтора 
мільярда доларів, склали компанію Merrill Lynch і Lehman Brothers – дві інвестиційні 
структури світового рівня із загальним активом в півтора трильйони доларів. Нерідко 
банкрутство Lehman Brothers розглядається, як відправна точка світової фінансової кризи 
кінця 2000-х років, що ознаменувала його перехід в гостру фазу. У серпні 2007 Bear Sterns 
банк опинився в центрі кризи іпотечного кредитування. У результаті, два хедж-фонда під 
його управлінням втратили на інвестиціях в іпотечні облігації майже усі гроші клієнтів ($ 1,6 
млрд.), що викликало паніку на фондовому ринку. 14 березня 2008 року фірма оголосила, що 
потребує термінового фінансування для виконання зобов’язань по виплатах через триваючу 
в країні кредитну кризу. Федеральна резервна система США та банк JPMorgan Chase 
погодилися виділити додаткове фінансування. Відразу після цієї новини акції банку впали на 
47% [4] 

Практично були націоналізовані Freddie Mac і Fannie Mae – іпотечні компанії, які 
підтримували кредити на суму близько $ 5,3 трлн. – тобто, близько 50% всіх іпотечних 
кредитів у Сполучених Штатах. Американський уряд виділив їм 25 млрд. з бюджетних коштів, 
а активи, які оцінюються в 1,8 трильйона доларів, перейшли під тимчасове управління 
Федеральним агентством по фінансуванню житла [5].   

Крах американської фінансової системи захопив за собою в чорну діру весь світ. 
Американський уряд створив абсурдну ситуацію: менеджери збанкрутілих банків і компаній, 
зарплата яких обчислювалася десятками мільйонів доларів, не несуть ніякої відповідальності 
за свої помилки – за ці прорахунки платять рядові платники податків. Якщо в 80-х роках 
минулого століття частка сектора фінансових послуг становила 10% в загальному прибутку 
економіки, то до 2007 року вона зросла до 40%, а прибуток виявився більше очікуваного на 
1,2 трильйона доларів. Інвестувавши кошти у фінансові та банківські установи, зазнали 
збитки навіть фонди національного багатства, які акумулювали ресурси від продажу нафти 
[6]. 17 вересня 2008 і Великобританія оголосила продаж найбільшого іпотечного кредитора 
HBOS, який перейшов у володіння Lloyds TSB за смішну суму 22 мільярди доларів, але вже в 
той час, коли його акції не коштували взагалі нічого. Morgan Stanley вистояв, хоча були 
побоювання і на його рахунок. Washington Mutual за 2008 рік втратив 95% своєї вартості, що 
привело його до банкрутства. Депозитні активи, що належать банку, були продані банку JP 
Morgan Chase. 

Про виникнення глобальної економічної кризи в 2008 році свідчило падіння показників 
низки економічних індикаторів по всьому світу. Зокрема, про виникнення кризи свідчили 
високі ціни на нафту, що викликали як підвищення цін на продукти харчування (через 
залежність виробництва харчових продуктів від цін на паливо-мастильні матеріали, та 
використання продуктів рослинництва, етанолу та біодизеля для виготовлення 
альтернативного палива), так і глобальну інфляцію; іпотечна криза в США, що призвела до 
банкрутства великих інвестиційних та комерційних банків з гарною репутацією в різних 
країнах світу; поширення безробіття та ймовірність глобальної рецесії. 

Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним восени 2008 
року після погіршення низки економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми 
деяких провідних комерційних банків країни [7]. 

Криза банку – це небезпечна, загрозлива діяльності банку ситуація, яка виражається в 
неспроможності його власників та керівництва забезпечити стійкість установи, виконання 
вимог регулюючих органів і власних зобов’язань. Криза банківської системи – це об’єктивне 
стресове явище, проявами якого є порушення сталості банківської системи, нездатність та 
неспроможність суб’єктів системи дотримуватись обов’язкових вимог банківської діяльності, 
виконувати покладені на них функції та взяті зобов’язання, що вимагає узгоджених 
ефективних дій органів  державного управління та власників щодо менеджменту банківських 
установ. 
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Досліджуючи причини та фактори виникнення криз банку та банківської системи, слід 
зазначити, що вони в своїй більшості переважно є подібними, хоча можуть суттєво 
змінюватися, призводити до різних наслідків, мати різні масштаби, тривалість, форми прояву 
тощо.  

У період з 2000 до 2008 рр. вартість місцевої валюти – гривні – різко впала, а значне 
зменшення депозитів майже призвело до колапсу банківського сектору. Банківський сектор 
майже розтанув. У жовтні 2008 року вкладники, стурбовані знеціненням валюти і 
незадовільною роботою банківського сектору, кинулись забирати свої вклади. Довгі черги 
почали виникати у відділеннях банків і біля банкоматів. Таке становище створило замкнене 
коло (що більше людей ставало в черги, то більше людей панікувало і поповнювало черги) і 
врешті-решт прискорило банківську кризу, яка охопила країну і тривала декілька місяців. Від 
жовтня 2008 року до квітня 2009 року обсяг депозитів зменшився майже на 20%. Капітальна 
база банківської системи швидко звужувалась. Таким чином, сучасну економічну кризу 
можна трактувати не інакше як типову закономірність для ринкової економіки, а не як 
катастрофу, про що так полюбляють стверджувати певні ЗМІ. Циклічний спад економіки - це 
цілком прогнозоване явище, котре відбувається ще з ХІХ ст. і яке має також низку плюсів [8]. 
Після двох місяців кризи уряд України звернувся до Світового банку по допомогу. У відповідь 
Банк надав органам влади технічну допомогу для розроблення та впровадження низки 
політичних заходів, аби зупинити виток депозитів і знову поповнити їх та розпочати 
структурні реформи, покликані прокласти шлях до гнучкішого банківського сектору. У вересні 
2009 року Банк надав, в рамках серій програмних позик, підтриману бюджетом позику, яку 
було використано після впровадження погоджених політичних заходів. До того ж було 
затверджено зміни нормативної бази, щоб здешевити закриття банків. Фонд гарантування 
вкладів (ФГВ) було поповнено ресурсами, і запроваджено процедури для оперативного 
опрацювання виплат великих сум. На пізнішому етапі, протягом 2010-2011 рр., в рамках 
програми продовжувалась підтримка подальшого зміцнення капіталізації банківської 
системи, при цьому особливу увагу приділялось зменшенню пов’язаних із кризою фіскальних 
витрат, підготовці передачі функції вирішення питань проблемних банків до повноважень 
ФГВ, а також підтримці прийняття нових законів, що мають на меті створення більш прозорої 
й ефективніше контрольованої банківської системи [9]. Завдяки реалізації передбачених 
програмою заходів, загальний масовий виток банківських депозитів, що спостерігався на 
початковій стадії кризи, припинився у квітні 2009 року. На кінець травня 2010 року 
номінальний обсяг банківських депозитів перевищив передкризові рівні, засвідчуючи таким 
чином відновлення довіри до банківського сектору України (табл. 1).     

Таблиця 1 
Обсяг банківських депозитів 2008р.-2011р. 

 

Депозити 1 жовтня 
2008 р. 

1 червня 
2010 р. 

1 січня 
2011 р. 

ЗАГАЛЬНА СУМА ДЕПОЗИТІВ (в 
мільярдах гривень) 340.2 356.7 414.8 

ЗАГАЛЬНА СУМА ДЕПОЗИТІВ (в 
мільярдах доларів США) 70.0 45.0 52.1 

Депозити/ВВП 36% 39% 38% 
Джерело: [6] 
 
Майже 6 мільйонів вкладників-фізичних осіб знову отримали доступ до своїх депозитів 

у банках, що були або рекапіталізовані державою, або підтримані вчасним втручанням НБУ, 
або ж їм було виплачено кошти Фондом гарантування вкладів. 

Незважаючи на номінальне зростання депозитів у гривнях (в основному, під впливом 
знецінення гривні), обсяги депозитів у гривнях і доларах США, взяті окремо, досягли своїх 
відповідних передкризових рівнів лише у вересні 2010 року [9].  

У 2009 і 2010 роках було проведено у два етапи діагностичне тестування 180 банків і 
перевірки їх на витривалість у неординарних ситуаціях, причому 62 банкам (включно з 26 
найбільшими) було виставлено вимогу збільшити свій капітал до рівня, що відповідав би 
десятивідсотковому коефіцієнту достатності капіталу на підставі результатів діагностичного 
тестування. Оплачувана частина капіталу банків зросла на 76,95 відсотка або 64,4 мільярда 
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гривень протягом 2009-2010 років, при цьому регулятивний капітал (скоригований на ризики і 
втрати на позиках) збільшився на 30,7 відсотка протягом того ж періоду.  

З жовтня 2008 року НБУ здійснив інтервенції приблизно у 30 проблемних банків, в 
результаті чого було запроваджено тимчасове управління в 27 банках, проведено ліквідацію 
19 банків, змінено статус приватної власності у 4 банках (в тому числі в одному з найбільших 
банків), і націоналізовано 3 системних банки.  

Пов’язані з закриттям банків витрати було зменшено шляхом прийняття поправок до 
Закону про банки та банківську діяльність, Цивільного Кодексу, Закону про акціонерні 
товариства і Закону про банкрутство. Юридичні поправки до Закону про банки та банківську 
діяльність, з вимогами щодо розкриття кінцевих контролерів (інспекторів), було введено в 
дію на початку 2011 року. Проект закону про консолідований нагляд за банківськими групами 
було прийнято Верховною Радою України в першому читанні наприкінці 2010 року, і, як 
очікувалось, закон набрав чинності до середини 2011 року.  

Зміцнена спроможність ФГВ забезпечувати вчасні виплати застрахованих депозитів. 
Передбачено, що в разі надзвичайного стану ФГВ може негайно отримати доступ до 
фінансування з боку НБУ в сумі 5 мільярдів гривень або до 150 відсотків капіталу ФГВ, що 
буде достатньо, аби покрити виплату застрахованих депозитів для 25-30 середніх і малих 
банків. Додаткову суму в 1 мільярд гривень було отримано Фондом гарантування вкладів від 
уряду на початку 2010 року. Підготовлено проект нового закону про ФГВ. В разі набуття 
чинності цим законом, він підвищить ефективність роботи з проблемними банками, зведе до 
мінімуму системні ризики і зменшить витрати, пов’язані з вирішенням питань проблемних 
банків, а також розширить повноваження ФГВ в частині, що стосується роботи з 
проблемними банками, на додаток до існуючої функції ФГВ виплати застрахованих 
депозитів [9]. 

Світовий банк тісно співпрацював з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів 
України і НБУ в розробленні стратегії реагування на кризу. ФГВ одержав значну технічну 
допомогу для свого інституційного розвитку в рамках програми. Надаючи підтримку 
українській владі для розроблення і реалізації Програми розвитку банківського сектора, Банк 
досить тісно співпрацював з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Агентством 
міжнародного розвитку США (USAID) [9].  

Безпосередніми бенефіціарами програми стали майже 6 мільйонів вкладників, які 
отримали доступ до своїх депозитів. Серед інших бенефіціарів – мільйони вкладників інших 
банків і кредитори, чиї заощадження залишались незайманими, а також позичальники, яким 
наразі відновили доступ до продуктів і послуг банківського сектора.  

Хоча програма стабілізації банківської діяльності була успішною, вклади знову 
повернулись до системи, а нинішній обсяг депозитів більше ніж до кризи, ще більше має 
бути зроблено для завершення реструктурування сектору. Світовий банк допомагає уряду 
України в цій його діяльності відповідно до Програмної позики 2 на реабілітацію фінансового 
сектору в рамках політики розвитку. Програмна системна позика була розрахована на три 
роки і спрямована на допомогу Україні у впровадженні реформи. Вона складалась з трьох 
окремих позик на підтримку бюджету на загальну суму 750 млн. дол. США, які повинні були 
надаватись рівними частинами по 250 мільйонів доларів щороку. Структурні реформи, для 
яких призначена позика, включають: завершення другого етапу тестування на витривалість 
банківського сектору в неординарних ситуаціях, аби забезпечити капіталізацію банків після 
одного року економічного спаду і виходу збанкрутілих банків із системи; юридичні реформи 
для передачі повноважень щодо вирішення питань проблемних банків Фонду гарантії 
вкладів; реструктуризацію і вихід уряду із системних банків, рекапіталізованих за рахунок 
державних коштів;  підвищення дієвості нагляду за банками. За допомогою Світового банку 
уряд і Національний банк України (НБУ) розробили та впровадили низку стратегічних 
заходів, що стабілізували систему і привели до зростання депозитів до передкризових рівнів, 
організованої ліквідації низки проблемних банків та відновлення банківського кредитування 
економіки. 

Висновки та подальші дослідження. Фінансову кризу 2008-2009 років вже можна 
назвати глобальною – навіть її тимчасове припинення вимагало втручання найбільших 
світових центральних банків. Необхідно в таких умовах приймати абсолютно нові глобальні 
рішення, які б докорінно змінили хід економічних процесів та оздоровили б економічну 
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систему в цілому, включаючи банківську систему. Тут вже є сенс говорити про народження 
нової структури – якогось прообразу світового Центробанку, який зможе «латати» дірки у 
фінансових системах різних регіонів шляхом перекидання туди грошових ресурсів. Також 
можна запропонувати наступні шляхи виходу з кризи:  

1. Постраждалі від кризи компанії та банки банкротують з певним наміром. В результаті 
проявляється позитивна сторона кризи – здійснюється відсів неефективних банків. Це шлях 
ефективний, але жорсткий. По цьому шляху пішла Ісландія під час нинішньої кризи і Росія в 
1998 році. Результатом стає швидкий вихід з кризи і оздоровлення економіки, але ціною 
серйозних випробувань для неї і для населення. 

2. Максимальне пом’якшення наслідків кризи. Це шлях, по якому Україна пішла у 2008 
році, і пішла Японія в 90-і роки, рятуючи свою банківську систему. Досвід показує, що у цьому 
випадку наслідки кризи надовго розтягуються, не відбувається оздоровлення. Японія 10 років 
топталася на місці в 90-і роки, це називається “Втрачене десятиліття”.  

Що вибрати з цих двох шляхів, рішення дуже непросте. Оздоровлення за рахунок 
жорстких заходів або ж стояти на місці - важкий політичний вибір. 
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Стубайло Т.С. ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 
Мета. Основною метою статті є виявлення закономірностей виникнення світової 

фінансової кризи та її впливу на економіку України. Зокрема, охарактеризувати специфіку 
форм прояву і механізму розвитку світової фінансової кризи; провести аналіз впливу світової 
фінансової кризи на економіку України, а саме, на банківську систему країни; розробити і 
обґрунтувати пропозиції із профілактики кризових явищ, а також виділити найбільш 
ефективні інструменти усунення негативних наслідків банківської кризи в Україні.  

Методика дослідження. Для аналізу прояву світової фінансової кризи було 
використано загальнотеоретичні і емпіричні методи дослідження та історичні порівняння. З 
метою розрахунку масштабів збитків економіки внаслідок кризових явищ були використані 
системний і аналітичний підходи, Для визначення шляхів виходу з кризи та покращення 
роботи банків в розрізі цілої економічної системи були використані методи абстрагування та 
агрегації, а також спеціальні методи: статистичного і технічного аналізу, інструментарію. 
Теоретичну основу дослідження склали положення фундаментальної економічної науки, 
теорії світової економіки і світового фінансового ринку, міжнародних, валютно-кредитних і 
фінансових відносин, сформульовані в працях вітчизняних і зарубіжних учених, розробки і 
доповіді міжнародних інститутів. 

Результати. Встановлено зв’язок світової фінансової кризи з банківською кризою в 
Україні 2008-2009 років. Визначено причини та наслідки глобальної фінансової кризи в 
світовому масштабі, загалом, та в Україні, зокрема. Доведено, що банківська система 
України не здатна до саморегулювання в умовах фінансової кризи, тому необхідні жорсткі 
заходи уряду з метою виходу з кризи та покращення роботи як банківської системи країни, 
так і всієї економічної системи. Запропоновано шляхи покращення роботи банків в умовах 
фінансової кризи. 

Наукова новизна. Наукова новизна даного дослідження полягає у виявленні причин 
світової фінансової кризи та впливу її на економіку України. Подано рекомендації щодо 
виходу країни з банківської кризи.  

Практична значущість. Практичне значення роботи полягає в тому, що зроблений 
аналіз причин та наслідків глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, а також шляхи 
покращення роботи банків в умовах нестабільності економічної системи можуть бути 
використані на практиці банків України з метою удосконалення функціонування в розрізі 
банківської системи країни.    

Ключові слова: світова фінансова криза, комерційні банки, банківська криза. 
 
 
Stubaylo T.S. IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON THE BAN KING SYSTEM OF 

UKRAINE 
Purpose.  The main purpose of the article is to identify patterns of occurrence of the global 

financial crisis and its impact on the economy of Ukraine. 
In particular, we should characterize the specific of the manifestations and the mechanism of 

the development of global financial crisis; to analyze the influence of the global financial crisis on 
the economy of Ukraine, in particular, on the banking system of the country; to develop and 
substantiate proposals for the prevention of crises, and identify the most effective instruments of 
elimination of the negative effects of the banking crisis in Ukraine. 

Methodology of research.  General theoretical and empirical methods of research and 
historical comparisons were used to analyze the effects of the global financial crisis. Systematic 
and analytical approaches were used to calculate the scale of damage caused by the crisis. 
Methods of abstraction and aggregation and also special methods of statistical and technical 
analysis, the toolkit have been used for determination ways out of the crisis and improving the work 
of banks in the context of the whole economic system. The provisions of the fundamental 
economic science, the theory of the world economy and world financial markets, international, 
monetary and credit, financial relations constituted the theoretical basis of the study. These 
provisions have been formulated in the works of domestic and foreign scholars, development and 
reports of international institutions.  

Findings.  The connection between global financial crisis and banking crisis in Ukraine in 
2008-2009 was found. The reasons and consequences of the global financial crisis on a global 
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scale, in general, and in Ukraine in particular were determined. It has been proved that the banking 
system of Ukraine is not able to regulate the financial crisis, so you need stringent measures of the 
government to prevent the crisis and improving the work of the banking system of the country as 
well as the entire economic system. The ways of improvement of the banks in the financial crisis 
have been proposed in the article. 

Originality.  The scientific novelty of this study consists in revealing the causes of global 
financial crisis and its impact on the economy of Ukraine. Recommendations regarding overcoming 
the banking crisis were given. 

Practical value.  The practical significance of the work consists in the fact that the analysis of 
the causes and consequences of the global financial crisis of 2008-2009, as well as ways to 
improve the performance of banks in conditions of instability of the economic system can be used 
in practice by the banks of Ukraine in order to improve functioning in terms of the banking system 
of the country.  

Key words:  global financial crisis, commercial banks, the banking crisis. 
 
Стубайло Т.С. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

УКРАИНЫ 
Цель. Основной целью статьи является выявление закономерностей возникновения 

мирового финансового кризиса и его влияния на экономику Украины. В частности, 
охарактеризовать специфику форм проявления и механизм развития мирового финансового 
кризиса, провести анализ влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины, а 
именно, на банковскую систему страны; разработать и обосновать предложения по 
профилактике кризисных явлений, а также выделить наиболее эффективные инструменты 
устранения негативных последствий банковского кризиса в Украине. 

Методика исследования. Для анализа проявления мирового финансового кризиса 
было использовано общетеоретические и эмпирические методы исследования и 
исторические сравнения. С целью расчета масштабов убытков экономики вследствие 
кризисных явлений были использованы системный и аналитический подходы, для 
определения путей выхода из кризиса и улучшения работы банков в разрезе целой 
экономической системы были использованы методы абстрагирования и агрегации, а также 
специальные методы: статистического и технического анализа, инструментария. 
Теоретическую основу исследования составили положения фундаментальной 
экономической науки, теории мировой экономики и мирового рынка, международных, 
валютно – кредитных и финансовых отношений, сформулированные в трудах 
отечественных и зарубежных ученых, разработки и доклады международных институтов. 

Результаты. Установлена связь мирового финансового кризиса с банковским 
кризисом в Украине 2008-2009 годов. Определены причины и последствия глобального 
финансового кризиса в мировом масштабе, в общем, и в Украине, в частности. Доказано, 
что банковская система Украины не способна к саморегулированию в условиях финансового 
кризиса, поэтому необходимы жесткие меры правительства по выходу из кризиса и 
улучшения работы как банковской системы страны, так и всей экономической системы. 
Предложены пути улучшения работы банков в условиях финансового кризиса. 

Научная новизна. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении 
причин мирового финансового кризиса и влияния ее на экономику Украины. Даны 
рекомендации по выходу страны из банковского кризиса. 

Практическая значимость. Практическое значение работы заключается в том, что 
сделан анализ причин и последствий глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, а 
также пути улучшения работы банков в условиях нестабильности экономической системы, 
которые могут быть использованы в практике банков Украины с целью усовершенствования 
функционирования в разрезе банковской системы страны. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, коммерческие банки, банковский 
кризис. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Бюджетний дефіцит характерний для більшості країн на 

сучасному етапі розвитку. Він вказує на недостачу державних фінансових ресурсів для 
фінансування запланованих витрат. В кризових умовах темпи росту фактичного дефіциту і 
заходи, що вживаються при управлінні ним, виступають дискусійним питанням. Розвинуті 
держави потенційно мають більше можливостей для стимулювання економіки за рахунок 
фінансових вливань. Країни, що розвиваються, обмежені у виборі, і достатньо часто 
паралельно із залученням позикових ресурсів проводять скорочення бюджетних витрат, що 
отримує негативну реакцію з боку населення. Це приводить до підвищення уваги щодо 
соціальних наслідків окремих заходів при управлінні бюджетним дефіцитом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо бюджетної політики в 
цілому та управління бюджетним дефіцитом зокрема висвітлені в наукових роботах таких 
вчених, як: В. Андрущенко, Т. Вахненко, О. Василик, В. Геєць, Л. Гладченко, І. Д’яконова, 
А. Єпіфанов, В. Кудряшов, І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, 
Г. П’ятаченко, Д. Полозенко, В. Суторміна, І. Чугунов, В. Федосов, С. Юрій та ін. Але 
динамічне зовнішнє середовище, бюджетна політика приводять до необхідності постійного 
моніторингу наслідків проведених заходів щодо управління бюджетним дефіцитом в цілому 
та в соціальній сфері зокрема.  

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних бюджетних 
показників в розрахунку на одну особу та аналіз їх динаміки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетна політика паралельно із 
розвитком економічної системи повинна мати на меті підвищення загального рівня життя 
населення. Відповідно, з точки зору економічно-соціального розвитку, окрім оцінки динаміки 
загальних показників, варто брати до уваги їх значення в розрахунку на одну особу. Це 
частково характеризуватиме здатність економіки забезпечити якість життя та добробут 
окремого громадянина.  

За даними Міністерства фінансів, ВВП, доходи та витрати бюджету мають тенденцію 
до зростання за винятком кризового 2009 року. Динаміка цих показників в розрахунку на одну 
особу зображена на рис. 1. Приріст загального ВВП становив 3,19 рази, доходів бюджету – 
3,29 рази, витрат – 3,5 рази. При цьому темпи росту показників на одну особу перевищують 
темпи росту загальних показників за рахунок зниження чисельності населення України. 
Останнє також вплинуло на 5% різниці між темпами зниження в 2009 році на користь ВВП на 
одну особу.  

Найвищий темп приросту ВВП склав близько 33% в 2007 році на фоні економічного 
піднесення в країні. В 2008 році він становив 32% по відношенню до попереднього періоду. 
Після зниження до 96% в 2009 році ВВП на одну особу зростає на 22% в 2011 році та 7% в 
порівнянні з 2010 роком. Доходи на одну особу на 40% зросли в 2008 році та 31% в 2011. 
2009 рік завершився їх зменшенням на 10% в порівнянні з попереднім періодом. Витрати на 
одну особу, в свою чергу, характеризуються загальною тенденцією до зростання: найвищий 
показник – кризовий 2009 рік,  за рахунок різкого зростання дефіциту бюджету більш, ніж на 
500 грн. в розрахунку на особу. Темпи зростання доходів перевищували витрати в фазі 
прискорення економічного розвитку, зворотна ситуація спостерігається в кризовий період. 
Секвестр бюджету в 2011 році частково сповільнив збільшення витрат, але з минулого року 
дана тенденція відновлюється.  

 

                                                
∗ Науковий керівник: Лук’яненко І.Г. – д.е.н., професор 
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Рис. 1. Динаміка ВВП, доходів та витрат бюджету на одну особу 

Джерело : побудовано на основі розрахунків за даними [1-4] 
 
Фактором впливу на покращення показників стало введення нового Податкового 

Кодексу, що передбачало підвищення ставок окремих податків, посилення санкцій за 
ухиляння від сплати податків, зміни в сфері відшкодування ПДВ та ін. Це дало 
короткостроковий ефект на зростання доходів бюджету. Водночас фактором завищення 
даних показників є близько 3,5% зменшення чисельності населення по відношенню до 2005 
року.  

За результатами виконання бюджету можна зробити висновок, що достатньо звичним 
явищем є недовиконання видаткової частини, що фактично, враховуючи нерівномірність 
надходжень і суму недоотриманих доходів, є дефіцитом бюджету. Наприклад, видатки за 
2012 рік виконані в розмірі 92,4% від плану [5], в 1 кварталі 2013 – на 91,2% [6]. При цьому всі 
захищені статті за урядовими даними профінансовано, тобто переважно відбувається 
недофінансування капітальних інвестиційних видатків, що стримує економічний розвиток. 
Паралельно порушенням норм Бюджетного кодексу визнається спрямування додатково 
отриманих доходів на фінансування соціальних витрат.  

В загальній структурі бюджетних витрат поточна їх частина за результатами 2 кварталу 
2013 року становить більше 94%, що вказує на споживчий характер бюджету [7]. Фактором 
тиску на бюджетний дефіцит в умовах зниження ставки податку на прибуток та ставки 
податку на додану вартість виступають соціальні витрати. Питома вага окремих груп витрат 
за функціональною класифікацією подана на рис. 2.  

Найбільшу питому вагу і відповідно найвищий вплив на загальний розмір бюджетних 
видатків становлять витрати на соціальний захист і соціальне забезпечення. Їхня частка в 2 
рази перевищує витрати на загальнодержавні функції, що знаходяться на другій позиції. 
Витрати на економічну діяльність знаходяться на одному рівні з фінансуванням освіти, 
судової влади чи охороною громадського правопорядку. Тобто, згідно діючої структури 
витрат пріоритетом ставиться соціальний захист населення без створення чи посилення 
відповідної бази фінансування на наступні періоди за рахунок прискорення економічного 
розвитку. Для прикладу, в середині 4 кварталу 2012 року спостерігалось затримання 
заробітної та інших соціальних виплат, що було одним із наслідків невірної оцінки темпів 
розвитку економіки України. Фактична динаміка не відповідала прогнозованій: бюджет не 
виконано як за доходами (на 9,7%), так і за витратами (на 7,3%) [5]. За даними Рахункової 
палати приріст реального ВВП забезпечено за рахунок торгівлі, операцій з нерухомим 
майном, транспортних, фінансових та інших послуг. Динаміка промисловості, будівництва, 
сільського господарства призводить до зниження ВВП. Виходячи з даного співвідношення, з 
врахуванням світової кон’юнктури з високою імовірністю можна очікувати подальшого 
уповільнення економічного розвитку.   
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Рис. 2. Структура бюджетних витрат за 2 квартал 2013 року 

Джерело: побудовано за даними [7] 
 
Фінансування соціального захисту є складовою частиною поточних витрат, які, в свою 

чергу, протягом більшості років аналізованого періоду становили вище 90% від загальних 
витрат бюджету. Найвища питома вага капітальних витрат 14,8% в 2007 році, що не 
забезпечує достатнє фінансування інвестиційного розвитку. Дані щодо дефіциту державного 
бюджету, капітальних та поточних витрат, витрат на соціальний захист та економічну 
діяльність в розрахунку на одну особу наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка окремих груп витрат та дефіциту бюджету в розрахунку на одну особу 

(грн.) 
 

Рік Дефіцит Капітальні 
витрати 

Поточні 
витрати 

Витрати на 
економічну 
діяльність 

Витрати на 
соціальний 
захист 

2005 168,70 232,59 2166,02 298,11 671,00 

2006 80,78 330,68 2602,16 436,92 647,80 

2007 211,83 556,01 3194,16 640,23 628,86 

2008 270,65 554,75 4673,18 837,65 1099,71 

2009 772,73 227,07 5047,50 724,37 1120,84 

2010 1403,71 459,94 6171,16 786,98 1513,92 

2011 516,63 686,02 6626,97 981,87 1393,48 

2012 1175,83 649,04 8056,19 1372,34 1655,64 
Джерело: розраховано за даними [5-13] 
 
Поточні витрати становлять від 90% в 2005 році до 92,5% в 2012 році із зниженням в 

періоди економічного зростання та підвищенням під час кризи. Найнижча частка капітальних 
витрат в 2009 (4,3%) та 2012 (7,5%) роках. Протягом 2005-2008 років абсолютна сума 
капітальних витрат перевищує розмір дефіциту на одну особу, що є наслідком періоду 
економічного зростання в державі. Починаючи з 2009 року, тенденція змінюється на 
протилежну. Найбільша сума перевищення капітальних витрат становить 344 гривні в 2007 
році. Водночас 943,8 гривні різниці в сторону бюджетного дефіциту спостерігається в 2010 
році, тобто дефіцит зростає вищими темпами, ніж капітальні витрати, що підтверджує 
споживчий характер бюджету і приводить до накопичення державного боргу. Перевага 
капітальних витрат в 2011 році більше зумовлена бажанням скоротити дефіцит бюджету 
відповідно до вимог МВФ, ніж реальним бажанням розвитку економіки. З однієї сторони, 
після 2009 року капітальні витрати починають поступово зростати, з іншої, суттєвих 
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позитивних зрушень в прискоренні інвестиційного розвитку України не спостерігається 
внаслідок неефективності процедури освоєння ресурсів.   

Витрати на соціальний захист зростають більш, ніж в 4,5 рази, що повинно 
характеризувати бюджетну політику виключно з позитивної точки зору. Але при цьому ріст 
ВВП за цей же період становить біля 330%, тобто нижчими темпами, ніж фінансування 
соціального захисту. Частка витрат на соціальний захист у ВВП знизилась із 7,2% до 5,3%, 
що частково компенсовує повільніший приріст ВВП. Враховуючи те, що бюджет формувався 
з дефіцитом, то питома вага витрат на соціальний захист в бюджетних доходах вища, ніж в 
загальній структурі витрат. Частково обґрунтованим є її підвищення в кризовий період 
2008-2010 років, хоча на це вплинуло також зниження ВВП в 2009 році. В інший період – 
тенденція до зниження: наприклад, з 28% у 2005 році до 17% в 2007, та з 23% в 2010 до 19% 
в 2012 році у загальній структурі витрат. В 2011 році факторами впливу виявились не тільки 
динаміка мінімального розміру соціальних виплат, але і зниження об’єму трансфертів до 
Пенсійного фонду. При оцінці витрат на соціальне забезпечення необхідно брати до уваги і 
те, що у якості трансфертів місцевим бюджетам більше 22 млрд. грн. було спрямовано на 
покриття витрат на допомогу малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та ін. 

Якщо врахувати обсяг трансфертів на капіталізацію банків НАК Нафтогаз та невиконані 
бюджетні зобов’язання, то дефіцит бюджету за останні періоди перевищить встановлені 3% 
ВВП [5]. З цієї точки зору зростання витрат на соціальний захист вказує на загальне 
зубожіння населення. У структурі доходів громадян соціальна допомога та інші поточні 
трансферти займають біля 35% за останні два роки. В кризовий 2009 рік дана частка 
перевищила 39%. Сума зарплати та соціальної допомоги становить основну частину доходів 
населення. Витрати на економічну діяльність в загальній структурі становлять не вище 16% 
на кінець 2012 року. Приблизно на тому ж рівні знаходиться сумарна частка прибутку та 
доходів від власності. Тобто в сучасному стані економіка України практично не в змозі 
забезпечити приріст фінансування соціальних витрат без нарощення бюджетного дефіциту. 

Одним з основних елементів в структурі соціальних витрат є пенсійні виплати. На 2009 
рік обсяг витрат на їх фінансування в Україні по відношенню до ВВП був одним з найвищих в 
Європі. Пенсійний фонд за рахунок власних надходжень не в змозі забезпечити необхідне 
фінансування, тому недостача погашається за рахунок коштів державного бюджету і 
виступає фактором підвищення бюджетного дефіциту.  

Солідарна форма пенсійної системи не в стані забезпечити необхідний об’єм 
фінансування при сучасних умовах української економіки, відповідно проведена пенсійна 
реформа з метою підвищити ефективність соціальної політики. Питання є достатньо 
дискусійним і отримало негативну реакцію в суспільстві. Більшість проти підвищення 
пенсійного віку і водночас незадоволено існуючим рівнем пенсійного забезпечення. 
Мінімальна пенсія становить 894 грн. на початок 2013 року, що більше, ніж на 20% нижче 
прожиткового мінімуму [14]. Вона не може забезпечити необхідний рівень життя пенсіонера, 
особливо враховуючи, що суттєву частину витрат становить оплата медичних препаратів. На 
початок року середня пенсія становила 1470,73 грн., соціальна пенсія – 920,40 грн. В 2010 
році 9586,3 тис. осіб отримували пенсію менше 1000 грн., на початок цього року дана 
чисельність знизилась до 2428,8 тис. осіб, (17,8 %), тобто вони знаходяться за межею 
бідності [15]. 

За результатами 2012 року з державного бюджету Пенсійному фонду перераховано 64 
494,1 млн. гривень: на покриття суто дефіциту спрямовано 15323,9 млн. грн., решта – на 
виплату пенсій та надбавок до них [16]. Розмір дефіциту бюджету за 2012 рік становив 
53445,22 млн. грн. [4], 28,7% займає частка пенсійного фонду. Окрім цього, на покриття 
касових розривів Пенсійний фонд використовував ресурси єдиного казначейського рахунку, з 
яких не повернуто 11,9 млрд. грн. [5]. Враховуючи те, що в Україні на практиці працює тільки 
перший (солідарний) рівень пенсійної системи, весь обсяг трансфертів Пенсійному фонду 
стає фактором формування бюджетного дефіциту. Розвитку вищих рівнів перешкоджає 
відсутність ефективної інфраструктури, здатної забезпечити формування фінансових 
відносин з приводу акумулювання та розподілу фінансових ресурсів. Для прикладу, більшість 
інститутів спільного інвестування є венчурними, що не забезпечують низький рівень ризику. 

Фактором впливу, що стосується бюджетної соціальної політики є наявність широкої 
системи пільг, що приводить до відволікання коштів і нерівномірності їх розподілу. Пільги 
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встановлені як з метою безпосередньо соціального захисту, так і для інших категорій 
громадян. Ними користується близько третини населення. Планування витрат на 
фінансування відбувається на центральному рівні влади переважно на базі діючих 
фінансових можливостей. При цьому характерним є недостаньо обґрунтоване призначення, 
відсутність адресності пільг та низька ефективність діючої системи.  

Якщо враховувати вплив соціальної сфери на дефіцит бюджету, також варто брати до 
уваги рівень еміграції та кількість легально і нелегально зайнятих іноземних робітників. За 
даними Держкомстату в межах трудової міграції за кордоном знаходиться близько 1,2 млн. 
осіб, але варто погодитись із експертними оцінками, за якими реальний обсяг досягає 7 млн. 
осіб [17]. Суттєва частина з них знаходяться на обліку органів соціального забезпечення із 
необхідними виплатами. За даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів за 2012 рік 
досяг 7,5 млрд. дол. США, що становить 4,3% ВВП. 43% з них перераховано міжнародними 
платіжними системами, 13,8% – неформальними каналами. 61% з них визначено НБУ як 
оплата праці без врахування податків та витрат на перебування у відповідній країні [18]. За 
роз’ясненнями Міністерства доходів і зборів, дані надходження розглядаються як іноземні 
доходи, отримані громадянами, і підлягають оподаткуванню, що формує додаткове джерело 
доходів бюджету. Приватні перекази приводять до підвищення платоспроможності окремих 
домогосподарств, але при цьому позитивний вплив на економіку в цілому частково 
нівелюється високою часткою витрат на купівлю імпортних товарів, що приводить до 
підсилення диспропорцій платіжного балансу та підвищує тиск на рівень бюджетного 
дефіциту. 

Динаміка зміни окремих груп витрат та дефіциту бюджету в %-му вираженні в 
порівнянні з базовим 2005 роком наведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка приросту окремих груп витрат та дефіциту бюджету в 
розрахунку на одну особу 

Джерело: розраховано за даними табл. 1. 
 
Із зазначених показників найбільш різкою динамікою характеризується дефіцит на одну 

особу. Найвищий приріст становив більше 8 разів в кризовий період в порівнянні з 2005 
роком. Схожою тенденцією характеризуються поточні видатки та витрати на соціальний 
захист. Тенденція зміни дефіциту та капітальних видатків є дещо протилежною. 
Виключенням можна назвати 2007 рік, коли збільшились як капітальні витрати, так і дефіцит 
бюджету. Враховуючи те, що це був період зростання, то позикове фінансування бюджетних 
капітальних видатків вимагало ефективного їх використання з метою забезпечення вищої 
норми прибутку із врахуванням діючих темпів інфляції.  

Позитивним фактором можна вважати зарахування єдиного податку до місцевих 
бюджетів. Його включення до бюджету розвитку дасть можливість підвищити фінансування 
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капітальних вкладень і знизити дотації з державного бюджету. Платниками єдиного податку 
переважно є суб’єкти малого та середнього бізнесу. Однією з причин мінімізації бази 
оподаткування та приховування прибутків є відсутність прогнозної ефективності 
використання сплачених коштів. Даний перерозподіл має на меті стимулювати сплату 
податку, зменшити тіньові обороти, що дасть можливість збільшити фінансування соціальної 
сфери окремо взятого регіону. 

Зниженню бюджетного дефіциту та підвищенню ефективності соціальних витрат 
сприятиме оптимізація кількості бюджетних програм, під які формуються витрати згідно 
програмно-цільового методу.  

Спірним питанням серед громадян є необхідність введення системи соціального і 
зокрема медичного страхування. З однієї сторони система медичного страхування дозволить 
знизити бюджетне фінансування. З іншої сторони, страхові виплати проводитимуться від 
розміру офіційної зарплати, що, враховуючи її розмір та ступінь тіньової зайнятості, не 
дозволить забезпечити необхідний рівень внесків.  

Можна погодитись із думкою, що в Україні соціальна політика розглядається як спосіб 
підтримки незабезпечених верств населення, що потребує необхідних витрат з бюджету. 
Причому дехто вважає ці витрати тягарем для бюджету, оскільки вони не приносять ніякої 
віддачі. З іншої сторони, інфраструктура для здійснення соціальних послуг забезпечує певну 
кількість робочих місць та повинна бути направлена на підвищення якості робочої сили. В 
свою чергу, на цій основі виникають дискусії щодо допуску недержавних організацій – 
надавачів соціальних послуг. Це надасть можливість підвищити якість послуг, але при цьому 
необхідне застосування тендерних процедур. Також це є резервом зниження дотацій 
вирівнювання з державного бюджету.  

Практика показала, що держава не в стані забезпечити за рахунок власних фінансових 
ресурсів повне фінансування соціальної сфери із дотриманням мінімальних стандартів 
життя. Прожитковий мінімум не забезпечує бажаний рівень життя, тому не доцільно 
говорити, що перевищення мінімальної зарплати та пенсії прожиткового мінімуму є суттєвим 
економічним досягненням. Навіть якщо взяти до уваги склад споживчого кошика, то в Україні, 
на відміну від розвинених країн, до нього входить переважно продукти харчування, а на 
розвиток особистості практично уваги не звертається.  

Висновки з проведеного дослідження. Наслідком бюджетної політики є 
випереджаюче зростання витрат над доходами бюджету та валового внутрішнього продукту, 
що приводить до формування бюджетного дефіциту. Якщо брати до уваги показники в 
розрахунку на одну особу, то їх приріст дещо вищий, але це не варто розцінювати як 
позитивний фактор внаслідок зменшення чисельності населення. Також негативом є 
динаміка співвідношення поточних та капітальних витрат, що підтверджує споживчий 
характер бюджету в цілому та дефіциту зокрема. Найбільшу питому вагу у загальній 
структурі займають витрати на соціальний захист населення, відповідно вони є одним з 
основних факторів формування дефіцитного бюджету. Якщо не вживати заходів щодо 
підвищення ефективності соціальної політики, то це призведе до зростання дефіцитності 
фінансування, оскільки вже на даному етапі економіка не в змозі забезпечити достатній 
рівень соціального захисту громадян. 

Соціальна політика в Україні направлена більше на покриття мінімальних потреб, що 
забезпечують необхідність «виживання» окремих верств, що підпадає під поняття 
мінімального соціального захисту, але функціонування бюджетних сфер не забезпечує 
розвиток людей як трудового потенціалу для економіки. Враховуючи різну динаміку окремих 
макроекономічних та бюджетних показників, при розробці бюджетної політики доцільно 
прислухатись до пропозицій щодо прив’язки темпів приросту соціальних витрат до 
аналогічно показника ВВП. Але при цьому необхідно брати до уваги те, що рівень 
соціального забезпечення встановлений для мінімально необхідних, а не достатніх витрат. 
Паралельно необхідно удосконалити систему показників для оцінки майнового стану 
потенційних отримувачів соціального фінансування з метою оцінки реального рівня бідності.  

На даний момент більша частина пільг призначена для окремих соціальних груп не 
залежно від рівня доходу, що зменшує ефективність бюджетних витрат. Одним із шляхів їх 
зниження повинен стати перехід до системи адресної допомоги із врахуванням рівня доходу. 
Принцип адресності підсилить диференційований підхід до призначення соціальних виплат, 
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що дасть можливість якщо не знизити витрати та зменшити тиск на бюджетний дефіцит, то 
хоча б перерозподілити ресурси на користь реально незабезпечених категорій населення. 
Також дасть можливість зменшити кількість і відповідно знизити витрати на утримання 
спеціальних установ, що надають соціальні послуги.  

В середньо- та довгостроковій перспективі зниженню тиску на бюджетний дефіцит 
сприятиме практична реалізація 2 і 3 рівня пенсійної системи та введення медичного 
страхування. Впровадження даних заходів дасть можливість ефективніше перерозподілити 
ресурси, знизити бюджетний дефіцит та не допустити подальшого сповільнення 
економічного розвитку. 
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Футерко О.І. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ 
Мета. Визначення основних бюджетних показників в розрахунку на одну особу, аналіз 

їх динаміки та впливу соціальних витрат на дефіцит бюджету. 
Методика дослідження. Економіко-статистичні методи використані для визначення 

основних бюджетних показників в розрахунку на одну особу та темпів їх зміни. Історичний та 
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логічний методи, а також методи аналізу та синтезу дали можливість виокремити певні 
фактори впливу та причини, що зумовили відповідний розвиток економічної системи, який 
відображено в показниках бюджету та бюджетного дефіциту.  

Дослідження проводилось з використанням діалектичного методу, що передбачає 
розгляд досліджуваних об’єктів в динаміці. Теоретичні узагальнення передбачали 
визначення характеру впливу соціальних витрат на фактичний рівень бюджетного дефіциту. 

Результати. Визначено основні бюджетні показники в розрахунку на одну особу. 
Проведено аналіз їх динаміки, виявлено та обґрунтовано основні фактори впливу на її зміну. 
Встановлено і проаналізовано структуру бюджетних витрат функціональною класифікацією, 
встановлено пріоритет фінансування соціальної сфери. Проведено порівняння динаміки 
бюджетного дефіциту,  капітальних та поточних витрат, а також витрат на економічну 
діяльність та соціальних витрат, як їх окремих елементів. Вивчено характер впливу 
державної соціальної політики на розмір і динаміку бюджетного дефіциту. Виявлено основні 
можливі наслідки такого впливу та наведено окремі заходи щодо підвищення ефективності 
бюджетної політики. 

Наукова новизна.  Досліджено та  обґрунтовано вплив соціальних витрат на розмір та 
динаміку бюджетного дефіциту, що дозволяє визначити пріоритетні напрями  фінансування 
соціальної сфери. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути частково використані 
при підготовці аналітичних матеріалів з питань управління бюджетним дефіцитом, а також 
вибору джерел фінансування витрат на соціальний захист населення, що дасть можливість 
підвищити ефективність бюджетної політики в цілому. 

Ключові слова. Бюджетний дефіцит, поточні витрати, капітальні витрати, витрати на 
соціальний захист, витрати на економічну діяльність. 

 
 

Futerko O.I. SOCIAL ASPECTS OF THE BUDGET DEFICIT O F THE UKRAINE 
Purpose . Calculation of the key figures in the budget per capita, the analysis of the 

dynamics and determine the impact of social spending in the budget deficit. 
Methodology research. Economic and statistical methods used to determine the main 

parameters of the budget per capita and the rate of change. Historical and logical methods and the 
methods of analysis and synthesis have made it possible to isolate the impact of certain factors 
and reasons for the appropriate development of the economy, which is reflected in terms of the 
budget and the budget deficit. 

The study was conducted with the use of the dialectical method, which involves 
consideration of the objects in the dynamics. Theoretical generalization provided determining the 
impact of social spending on the actual level of the budget deficit. 

Findings.  The main budget figures calculated in per capita. They are analyzed in dynamics, 
revealed and proved the main impacts on changing it. The structure of budget expenditure 
functional classification defined and analyzed, priority funding social services are set. A 
comparison of the dynamics of the budget deficit, capital and operating costs, and costs of 
economic activity and social spending as their elements. The nature of the impact of social policies 
is determinated on the size and dynamics of the budget deficit. The basic consequences of such 
influence found and are specific measures to improve the efficiency of fiscal policy. 

Originality. Investigated and substantiated the impact of social spending on the size and 
dynamics of the budget deficit, to determine priority areas of funding for social services. 

Practical value. Results can be partially used in the preparation of analytical materials on 
the management of the budget deficit, and for choice of sources of funding for social security, 
which will allow to increase the effectiveness of fiscal policy as a whole. 

Key words.  The budget deficit, operating costs, capital costs, social security costs of 
economic activity. 

 
Футерко А.И. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА УКРАИНЫ 
Цель. Определение основных бюджетных показателей в расчете на одного человека, 

анализ их динамики и влияния социальных расходов на дефицит бюджета. 
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Методика исследования. Экономико-статистические методы использованы для 
определения основных бюджетных показателей в расчете на одного человека и темпов их 
изменения. Исторический и логический методы, а также методы анализа и синтеза 
позволили выделить определенные факторы влияния и причины, обусловившие 
соответствующее развитие экономической системы, которое отражено в показателях 
бюджета и бюджетного дефицита. 

Исследование проводилось с использованием диалектического метода, который 
предполагает рассмотрение исследуемых объектов в динамике. Теоретические обобщения 
предусматривали определение характера влияния социальных расходов на фактический 
уровень бюджетного дефицита. 

Результаты. Определены основные бюджетные показатели в расчете на одного 
человека. Проведен анализ их динамики, выявлены и обоснованы основные факторы 
влияния на ее изменение. Определена и проанализирована структура бюджетных расходов 
функциональной классификации, установлен приоритет финансирования социальной 
сферы. Проведено сравнение динамики бюджетного дефицита, капитальных и текущих 
расходов, а также расходов на экономическую деятельность и социальных расходов, как их 
отдельных элементов. Установлен характер влияния государственной социальной политики 
на размер и динамику бюджетного дефицита. Выявлены основные возможные последствия 
такого влияния и приведены отдельные мероприятия по повышению эффективности 
бюджетной политики. 

Научная новизна. Исследовано и обосновано влияние социальных расходов на 
размер и динамику бюджетного дефицита, что позволяет определить приоритетные 
направления финансирования социальной сферы. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть частично 
использованы при подготовке аналитических материалов по вопросам управления 
бюджетным дефицитом, а также выбора источников финансирования расходов на 
социальную защиту населения, что позволит повысить эффективность бюджетной политики 
в целом. 

Ключевые слова. Бюджетный дефицит, текущие расходы, капитальные расходы, 
расходы на социальную защиту, расходы на экономическую деятельность. 

 
 
 
 

УДК 339.92 
Запухляк В.З., 

здобувач кафедри міжнародних фінансів∗ 
Тернопільський національний економічний університет 

 

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН  

 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси у світовій економіці засвідчили – 

відбувся перехід її розвитку у якісно новий стан, що відповідно породжує нові загрози та 
виклики для національних економік. Глобальна економіка як складна система із численними 
підсистемами розвивається в умовах зростаючих внутрішніх суперечностей поряд із 
відсутністю і рівномірного економічного розвитку країн та неспівпадання й накладення одних 
циклів на інші. Теоретичні моделі, покладені в основу розвитку міжнародних економічних 
відносин у ХХ ст., у тому числі й щодо іноземного інвестування, не підтверджують свої 
ефективності наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст. Світовий економічний розвиток демонструє 
нелінійний характер, що породжує багатоваріантність змін, а геополітична картина світу 
демонструє нестійкість, багатогранність та динамічність. Разом з тим, змінюються не лише 
соціально-економічні параметри, але й ціннісні критерії. На сьогодні країнами не визначено 
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єдиної моделі та політики залучення іноземних інвестицій, що супроводжується посиленням 
диспропорцій їх загальноекономічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням залучення іноземних інвестицій 
для забезпечення економічного розвитку країн приділяли увагу як зарубіжні, так і вітчизняні 
науковці, серед яких Б. Губський, А. Пересада, А. Філіпенко, С. Якубовський [1-4] та ін. Разом 
з тим, світова економічна криза внесла суттєві корективи в існуючі стратегії залучення 
інвестицій, мотиви інвесторів та позиціонування країн за характеристиками інвестиційного 
розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних підходів до мотивів 
вкладення іноземних інвестицій, оцінки їх тенденцій у світі, а також моніторинг 
характеристик, що відображають розвиток процесів іноземного інвестування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У світових інвестиційних процесах 
спостерігаються суттєві розбіжності як в теоретичній, так і практичній площині. Передусім 
відсутність ґрунтовної теорії, котра б дала пояснення поведінки інвестора в умовах 
глобальної нестабільності. Трансформаційні процеси у світовій економіці змушують 
науковців під іншим кутом зору подивитися й на класифікаційні ознаки інвестицій, адже 
змінюються основні елементи інвестування (об’єкт, суб’єкт, мета й т.і.). У науковій літературі 
автори пропонують різні підходи до класифікації інвестицій, які вказують на відсутність 
єдиного підходу до розуміння їх сутності та типології, що породжує проблеми 
концептуального виміру інвестиційного розвитку та функціонування міжнародного 
інвестиційного ринку.  

Так, щодо мотивів інвестування, то, як правило, воно здійснюється з метою отримання 
прибутку, про що й стверджує законодавець (іноземні інвестиції – це цінності, які 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання 
прибутку) [5]. Разом з тим не погоджуємось із таким підходом, оскільки все частіше мова йде 
про соціальні інвестиції, інвестиції в людський капітал. Тим більше в постіндустріальному 
суспільстві зростає значення інвестування в знання. Існує і наступний підхід до визначення 
мети інвестування:  

- досягнення фінансової мети (отримання відсотків за користування кредитами, 
позикою та ін. формами позикового капіталу);  

- досягнення підприємницької мети (встановлення контролю над підприємством, 
отримання інформації про діяльність підприємств); 

- досягнення іншої мети (встановлення впливу на суверенний суб’єкт, санація 
міждержавних економічних зв’язків) [6, с. 149]. 

Згідно класифікації інвестицій за характером мотивації інвестора виділяють інвестиції 
управлінські, прибуткові, диверсифіковані [7, с. 77]. 

Аналізуючи сучасні тенденції інвестування, науковці виділяють ще одну нову мету 
інвестування, що стосується фондів добробуту – пріоритетом виступає гарантія збереження 
коштів фонду [8, с. 230]. У світовій практиці як антикризові механізми все частіше 
створюються так звані суверенні фонди добробуту, які є активними суб’єктами інвестиційного 
ринку та передбачають як державне, так і недержавне управління активами. Країни Азії та 
Близького Сходу є регіонами, де суверенні фонди набули поширення, ґрунтуючись на 
коливанні цін на нафту. 

Теоретичні моделі інвестування умовно можна поділити на два види: ті, які 
відображають інвестиції з позиції інтересів інвестора, тобто мікрорівня, та з позицій 
макрорівня. Разом з тим, є теоретичні положення, перегляд яких у різні періоди розвитку 
економічних систем дає змогу адаптувати основні ідеї до реалій часу, зокрема кейнсіанська 
теорія: неспроможність економічних систем забезпечити саморегулювання, особливо в 
період після криз, політику державного регулювання та втручання в економічні процеси 
визначила пріоритетом для розвитку країн. Кейнсіанська теорія, основоположником якої був 
Джон Кейнс, належить до таких теоретичних надбань, які не втратили актуальності. Відомий 
економіст Джеймс Тобін, представник ортодоксального кейнсіанства, описуючи надбання 
Кейнса, вважав його погляди основою кейнсіанської революції, яку сучасники намагаються 
переробити на власний розсуд. Внесок Кейнса у теорію економічного зростання полягав у 
доведенні відсутності економічних систем внутрішніх можливостей розвитку.  Основою 
концепції економічного зростання за Кейнсом є теорія мультиплікатора інвестицій, відповідно 
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до якої мультиплікатор вказує на приріст національного доходу, що забезпечується 
вкладенням інвестицій.  

Основними теоріями інвестицій, згідно дослідження Пауля Фішера, є наступні [9]: 
1. Парадигма впливу міжнародного виробництва товару. 
Запропонована у 1966 р. вченим Р. Верноном модель визначає стадії життєвого циклу, 

які проходить новий товар. Стратегія фірми відповідно змінюється в залежності від стадії 
проходження, тобто вона обирає між виробництвом товару всередині країни, експорт товару, 
перенесення виробництва на територію інших країн. Не усі країни володіють достатнім 
потенціалом, щоби забезпечити виробництво товару, тому залежно від стадій, котрі 
потребують відповідної кваліфікованої сили та капіталу, змінюються і країни виробництва. 
Такий підхід приносить успіх не лише компанії, але й країні, щоби зайняти лідируючі 
положення на ринку, адже кожна із стадій відрізняється ступенем інноваційних технологій та 
інвестиційного забезпечення. Таким чином, основою економічного розвитку виступає 
стратегічна поведінка інноваційних компаній економічно розвинених країн. Разом з тим, ця 
теорія не враховує політику позиціонування та просування товарів ТНК, можливість 
проведення торговельної та інвестиційної стратегій одночасно на різних ринках.  

2. Парадигма «летучих гусей економічного розвитку». Її автором є японський вчений К. 
Акамацу, який визначив, що розвиток галузі економіки проходить три наступні фази в 
залежності від розвитку світового ринку [9]: 

Фаза 1. Потужності галузі не можуть забезпечити попит на внутрішньому ринку, тому 
аналогічна продукція імпортується на територію країни. 

Фаза 2.Галузь розвивається та спроможна задовольнити попит на внутрішньому ринку, 
з’являються нові виробники та створюються нові робочі місця. 

Фаза 3. Галузь виробляє продукцію в надлишку, тому країна перетворюється із 
імпортера в експортера. 

На основі проведено дослідження розвитку текстильної галузі Японії протягом 50 років, 
вчений графічно зобразив закономірності зростання трьох показників – імпорту, експорту та 
національного виробництва, що візуально схожі на летючих гусей. 

Питання інвестування не були актуальними в даній парадигмі, тому згодом вона була 
доопрацьована вченими К. Коджіма та Т. Озава, які дослідили як технологічна та фінансова 
підтримка іноземних ТНК сприяє економічному прогресу країн, що розвиваються. На практиці 
така модель «доганяючого розвитку» мала своїм наслідком розширення співробітництва між 
розвиненими країнами та тими, що намагаються наблизитися до їх рівня. ПІІ, які були 
вкладені японськими інвесторами, забезпечили формування автомобільної та текстильної 
галузей Таїланду, виробництва побутової електроніки в Малайзії та Гонконгу, виробництво 
мікрокомп’ютерів та їх компонентів у Тайвані [10]. 

3. ПІІ та конкурентні переваги країни. Представник даного напряму М. Портер у своїх 
дослідженнях з’ясовував, чому одні галузі та країни, отримуючи інвестиції, розвиваються, а в 
інших не відбувається ні розвитку, ні модернізації. При цьому важлива роль відводиться 
політиці держави. 

4. Еклектична парадигма. Парадигма Даннінга була сформульована у 80-х рр. ХХ ст. і 
дає пояснення інвестиційної поведінки компанії, виходячи із її конкурентних переваг, які 
можна згрупувати у наступні: 

1) переваги володіння – О-переваги, які визначаються конкурентними перевагами 
іноземних інвесторів порівняно з вітчизняними; 

2) переваги місцерозташування (L-переваги), які виділяють країну з поміж інших 
країн-потенційних реципієнтів. Сюди належать як географічні фактори, так і економічні 
(державна політика, соціальна та політична інфраструктура, рівень ризиків, транспортні 
витрати та ін.); 

3) переваги інтернаціоналізації (І-переваги): пов'язані із внутрішніми можливостями 
ТНК, які дозволяють мінімізувати контрактний ризик, зберегти контроль над просуванням 
продукції та ін. 

Основними мотивами вкладення інвестицій за Даннінгом є: ресурсно-орієнтовані 
інвестиції (resource-seeking FDI); ринково-орієнтовані ПІІ (market-seeking FDI); ПІІ, орієнтовані 
на підвищення ефективності (efficiency-seeking FDI); стратегічні ПІІ (strategic asset seeking 
FDI) [11, с. 576]. 
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5. Шляхи інвестиційного розвитку: експорт та імпорт прямих іноземних інвестицій 
залежить від рівня економічного розвитку країни по відношенню до інших країн світу [9, с. 32]. 

В сучасних умовах національні інвестиційні режими продовжують лібералізуватися у 
більшості країн через забезпечення доступу до певних секторів економіки та створення 
фінансових стимулів в окремих галузях та регіонах. Наприклад, У 2009 р. країнами було 
укладено 211 нових міжнародних інвестиційних угод (з них 82 двосторонні угоди, 109 угод 
про уникнення подвійного оподаткування та 20 інших), тобто загалом 5339 угод. Разом з тим, 
дані табл.1 показують, що в післякризовий період країни прийняли 36 заходів, які мали 
яскраво виражений протекціоністський характер для захисту країнами стратегічно важливих 
секторів економіки та забезпечення національної безпеки, що матиме негативний вплив на 
рух міжнародного капіталу.  

Таблиця 1 
Динаміка змін у національних інвестиційних режимах  
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Кількість країн, що змінили 
власні інвестиційні режими 35 63 45 51 43 59 80 77 74 49 41 45 57 44 
Кількість змін у режимах 
регулювання, в тому числі: 82 140 81 97 94 126 166 145 132 80 69 89 112 67 
сприятливіших умов для ПІІ 80 131 75 85 79 114 144 119 107 59 51 61 75 52 
менш сприятливих умов для 
ПІІ 2 9 5 2 12 12 20 25 25 19 16 24 36 15 

Джерело: [12] 
 
В після кризовий період саме країни, які були менш відкритими  до інвестиційного і 

торгового співробітництва, не так гостро відчули наслідки кризи, що відповідно і не змінило 
пріоритетів у стратегії їх фінансового розвитку, але й не покращило показники їх соціально-
економічного розвитку [13]. 

Разом з тим, аналіз розподілу ПІІ серед країн із різним рівнем економічного розвитку вказує 
на суттєві диспропорції [12]. Окрім того, розвинені країни вичерпують свій потенціал щодо 
вкладених інвестицій, тоді як країни, що розвиваються, відчувають гостру потребу в них і можуть 
забезпечити ефективність вкладення. Для аналізу характеру розподілу прямих іноземних 
інвестицій використаємо статистичний апарат дослідження. Насамперед розглянемо розподіл 
ПІІ за країнами світу протягом 2003-2011 рр. за даними ЮНКТАД (рис. 1).  

У статистиці критерій узгодженості Колмогорова (також відомий, як критерій 
узгодженості Колмогорова — Смірнова), розраховані значення якого представлені на 
рисунках і позначені як – D,  використовується для того, щоб визначити, чи 
підпорядковуються два емпіричних розподіли одному закону, або визначити, чи 
підпорядковується емпіричний розподіл певній моделі, у нашому випадку – нормальному 
розподілу. Співставляння емпіричних розподілів ПІІ з нормальним розподілом виправдано 
тим, що саме нормальний розподіл характерний ідеальною симетричністю. Якщо розглянути 
гістограми емпіричних розподілів ПІІ за країнами світу, які побудував автор на основі 
вказаних даних, можна побачити, що кожного року розподіл ПІІ був різним і ніколи не був 
підпорядкований нормальному розподілу Гаусса (рис. 2-3). 

Щодо отриманих результатів, то представляють інтерес з позицій предмету 
дослідження показники асиметрії та ексцесу. Показник асиметрії вперше введений у 1895 р. 
Пірсоном, відображає симетричність кривої розподілу. Асиметрія може бути лівостороння (у 
розподілі переважають низькі значення ознаки вибірки) та правостороння (переважають 
високі значення ознаки). При нормальному розподілі значення показника асиметрії рівне 
нулю. Допустимою є асиметрія менше 0,25, тоді вона вважається незначною; показник 
асиметрії, більший 0,5 (за модулем), свідчить про її значний рівень. Показник ексцесу 
відповідно до теорії ймовірності є мірою «піковості» розподілу. При нормальному розподілі 
показник ексцесу наближається до нуля, гострий пік розподілу свідчить про те, що показник 
більший нуля і значення сконцентровані навколо середньоарифметичного; 
«плосковершинним» є розподіл, коли показник ексцесу менший нуля. 
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 Рис. 1. Вхідні іноземні інвестиції (у млн.дол.США) 1980-2011 рр. 
Джерело: Складено автором за матеріалами ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі і 

розвитку) [Electronic Resource]. – Mode of access: http://unctadstat.unctad.org 
 
Висунемо гіпотезу про відсутність усталених традиційних груп країн у світі, які мають 

подібний рівень залучення ПІІ, а відповідно і можуть використовувати наближені стратегії 
підвищення інвестиційної привабливості. У 2003 р. (рис. 2) найбільш чисельною є група країн 
(близько 160), на які припадають інвестиції обсягом від 0 до 10 000 млн. дол. США. Для інших 
груп країн, в кожну з яких входить до 10 країн, характерним є або від’ємне значення інвестицій, 
або ж – висока інвестиційна привабливість. У 2003 р. до першої групи країн віднесено 10 країн, у 
тому числі Беліз, Ємен, Індонезію, Саудівську Аравію, Свазіленд. Найпривабливішими для 
інвесторів були США (63750 млн.дол. США), Китай (47077 млн. дол. США), Франція (43062 млн. 
дол. США). Лише чотири країни мали вкладення іноземних інвестицій у розмірі 20000-30000 млн. 
дол. США, в шести країнах ПІІ коливалися в межах 10000-20000 млн. дол. США. 
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Рис. 2. Розподіл ПІІ за країнами світу у 2003 р. 

Джерело: побудував автор засобами STATSTICA 8.0 
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У 2004 р. відбулося суттєве зростання коефіцієнту асиметрії у 16 разів (з 4,399982 у 
2003 р. до 7,112907), у той же час зріс майже у 3 рази коефіцієнт ексцесу. Разом з тим, 
графічно помітне поглиблення асиметрії в залученні країнами ПІІ. Одна країна (США) змогла 
залучити інвестиції в розмірі 145966 млн. дол. США, три країни потрапили в діапазон 40000-
60000 млн. дол. США, ще три країни в діапазон 20000-40000 млн. дол. США. Серед країн, що 
залучили інвестиції в розмірі 0-20000 млн. дол. США основна частка припадає на ті, вхідні 
інвестиційні потоки в які не перевищують 10000 млн. дол. США (114 країн із 184 у вибірці). 
Гострота піку підтверджує переважання країн із невеликими обсягами ПІІ. У наступні роки 
асиметрія варіювала несуттєво, лише у 2009 р. коефіцієнт асиметрії досяг рівня 2003 р. (рис. 
3), проте вже у 2010-2011 рр. помітне його суттєве зростання.  
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Рис. 3. Розподіл ПІІ за країнами світу у 2009 р. 

Джерело: побудував автор  засобами STATSTICA 8.0 
 
У той же час коефіцієнт ексцесу зазнав значних коливань, у після кризовий період його 

зростання свідчить про переорієнтацію інвестиційних потоків. Так, суттєво зменшилася 
кількість країн, які були традиційними отримувачами інвестицій. Водночас зросла кількість 
країн, для яких характерне було вилучення інвестицій (із знаком «-»).У 2009 р. коефіцієнт 
асиметрії становив 4,896772 та коефіцієнт ексцесу – 30,55637. Аналіз розподілу ПІІ у 2010-
2011 рр. свідчить про неготовність країн спрямовувати інвестиційні потоки в нові потенційно 
привабливі країни, у той же час, обирають традиційні об’єкти інвестування, у більшості з 
низьким ступенем ризику. 

Протягом 2003-2011 рр. суттєво змінилося мінімальне та максимальне значення ПІІ. За 
аналізований період мінімальне значення змінювалося від  -596,924 у 2003 р. до 84662,792 
млн. дол. США у 2010 р., максимальне – від 63750 млн. дол. США у 2003 р. до 340065 млн. 
дол. США у 2007 р. 

Коефіцієнт варіації показує варіабельність, змінність ознаки. У даній вибірці 
надзвичайно велике значення коефіцієнту, що засвідчує високу ступінь неоднорідності 
інвестиційних потоків у світі. Така ситуація підтверджує міграцію капіталу та зміну країни-
реципієнта інвестицій у випадку посилення ризику. 

Таким чином, за даним аналізом підтверджено висунуту гіпотезу про неоднорідність 
інвестиційної привабливості країн для інвесторів, що дало змогу зробити узагальнення на 
основі описової статистики досліджуваного показника за період 2003-2011 рр. Значення 
розрахованого коефіцієнта асиметрії показують, що  протягом 2003-2011 рр. наростала 
нерівномірність розподілу обсягів ПІІ між країнами світу – значення коефіцієнту асиметрії 
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зросло з 4,4 до 6,3 у 2011 р. Розраховані значення коефіцієнту ексцесу свідчать про значні 
коливання у змінах обсягів ПІІ в певних країнах світу при високій їх варіації за роками. 

Проведемо експоненційне згладжування рядів динаміки вхідних ПІІ за групами країн та 
світом за допомогою STATISTICA 8.0 (модуль Time Series Analysis процедура Exponential 
Smoothing & Forecastingбез сезонної компоненти з періодом прогнозу 5). Даний метод дав 
змогу виявити рівні наступних значень для різних групп країн. Отримані графічні результати 
дозволили висунути гіпотезу про відсутність в даних сезонної складової. Для оцінювання 
ступеня залежності рівнів ряду використовують коефіцієнти автокореляції rp  з часовим лагом 
p = 1, 2, …, m.  

Коефіцієнт rp характеризує щільність зв’язку між первинним рядом динаміки і цим же 
рядом, зсуненим на p моментів. Послідовність коефіцієнтів rp називають автокореляційною 
функцією та зображують графічно у вигляді автокорелограми. На рис. 4 наведено 
автокореляційну функцію динамічного ряду вхідних ПІІ світу. Функція має вигляд згасаючих 
коливань, дві паралельні прямі, що визначають 95%-ні довірчі межі істотності rp. Оскільки rp 
не виходить за довірчі межі, ряд вважаємо стаціонарним. 

 

Autocorrelation Function
СВІТ    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,051 ,1250

 14 -,029 ,1286

 13 -,004 ,1321

 12 +,035 ,1356

 11 +,023 ,1389

 10 -,121 ,1422

  9 -,118 ,1454

  8 +,235 ,1485

  7 +,274 ,1516

  6 +,004 ,1546

  5 -,138 ,1575

  4 -,187 ,1604

  3 -,303 ,1633

  2 -,280 ,1661

  1 +,216 ,1688

Lag Corr. S.E.

0

17,53 ,2885

17,36 ,2378

17,30 ,1858

17,30 ,1386

17,24 ,1011

17,21 ,0699

16,49 ,0573

15,83 ,0449

13,32 ,0647

10,06 ,1221

10,06 ,0735

 9,29 ,0542

 7,94 ,0473

 4,49 ,1061

 1,64 ,2001

  Q p

Рис. 4. Автокореляційна функція динамічного ряду обсягів вхідних іноземних 
інвестицій загалом по світу (у млн.дол.США) 1980-2011 рр. 

 
За швидкістю згасання автокореляційної функції можна зробити висновок про характер 

динаміки. Найчастіше використовується значення r1. Характеризуючи ступінь залежності 
двох послідовних членів ряду, коефіцієнт автокореляції є мірою неперервності цього ряду. 
Якщо r1 → 1, то ряду динаміки властива тенденція розвитку, якщо r1 → 0 — рівні ряду 
незалежні. Відносно високі значення коефіцієнта автокореляції при p = k, 2k, 3k … cвідчать 
про регулярні коливання у ряді динаміки. 

Аналізуючи рис. 4, можна зробити висновок, що пам'ять ряду наближається до нуля, а 
це підтверджує прийнятність зробленого прогнозу. Побудована автокорелограма 
підтверджує висунуту гіпотезу про відсутність сезонності у динаміці часового ряду. 
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Аналогічно було проведено експоненційне згладжування ряду вхідних ПІІ для країн із 
різним рівнем економічного розвитку, що вказало на наступну тенденцію – у всіх групах 
спостерігається різний характер динаміки потоків ПІІ, що дозволяє стверджувати, що ці 
потоки мають специфіку у групах країн, яка відрізняється від загальносвітової. 

Висновки та подальші дослідження. Таким чином, проведене дослідження вказує на 
існування проблем як теоретичного, так і практичного характеру в сфері іноземного 
інвестування. Через зміну умов здійснення прямого іноземного інвестування та посилення 
глобальної економічної нестабільності мотиви інвесторів суттєво різняться від тих, що 
визначені теоретичними моделями. Разом з тим, у світовій практиці присутні тенденції 
нерівномірного розподілу інвестиційних потоків. Аналіз результатів дослідження свідчить про 
наступні тенденції: впродовж останніх 10 років присутня асиметрія глобальних інвестиційних 
потоків, різке коливання максимального та мінімального значення ПІІ. У вибірці впродовж 
років спостерігається її мультимодальність. 

Проведене порівняльне прогнозне моделювання динаміки вхідних ПІІ дало змогу 
зробити висновок про те, що динаміка процесу іноземного інвестування перебуває під 
впливом різних факторів у групах країн та є несиметричною та нерівномірною. 
Спрогнозований рівень ПІІ для всіх груп країн світу є різним при різниці у тісноті зв’язку 
прогнозованих рядів. 
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Запухляк В.З. МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН  
Мета. Узагальнення теоретичних підходів до мотивів вкладення іноземних інвестицій, 

оцінки їх  тенденцій у світі, моніторинг характеристик, що відображають інвестиційний 
розвиток країн. 

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження є діалектичний метод 
наукового пізнання, дослідження світової науки в галузі інвестування, праці вітчизняних і 
зарубіжних науковців щодо інвестиційної політики. Для наукового вирішення поставленої 
мети використано загальні методи наукового пізнання, історико-логічний – при 
систематизації  теорій інвестування; методи порівняння, аналізу і синтезу, кількісного та 
якісного аналізу, графічний – для дослідження сучасних тенденцій процесів іноземного 
інвестування; економіко-статистичний, економетричний – з метою оцінки асиметрій 
інвестиційного розвитку країн.  Достовірність отриманих результатів, висновків і пропозицій 
забезпечує аналіз емпіричних даних. 

Результати. Досліджено теоретичне підґрунтя прямого іноземного інвестування. 
Узагальнено існуючі підходи до мотивації іноземних інвесторів, що дало змогу зробити 
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висновок про їх невідповідність сучасним світовим економічним трансформаціям. Виявлено 
зміни в національних інвестиційних режимах. 

На основі аналізу розподілу ПІІ серед країн із різним рівнем економічного розвитку 
виявлено наступні тенденції: впродовж останніх 10 років присутня асиметрія глобальних 
інвестиційних потоків, різке коливання максимального та мінімального значення ПІІ. 
Підтверджено переважання країн із невеликими обсягами ПІІ. Коефіцієнт ексцесу зазнав 
значних коливань у після кризовий період, що свідчить про переорієнтацію інвестиційних 
потоків. Підтверджено міграцію капіталу та зміну країни-реципієнта інвестицій у випадку 
посилення ризику. Доведено відсутність сезонності у динаміці часового ряду обсягів вхідних 
іноземних інвестицій загалом по світу. 

Наукова новизна. Полягає у вирішенні наукової проблеми забезпечення 
інвестиційного розвитку країн в контексті подолання їх асиметрій. Проведено аналіз 
емпіричних розподілів ПІІ за країнами світу та оцінено характеристики, які відображають їх 
інвестиційний розвиток.  

Практична значущість. Практична значущість результатів дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних положень щодо мотивів інвестування та розробці практичних 
рекомендацій та висновків, які дозволяють потенційним інвесторам приймати рішення, 
оцінюючи характеристики інвестиційного розвитку країн. 

Ключові слова: економічний розвиток, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний 
розвиток, мотиви інвестування, світова економіка, теорії інвестицій, ТНК. 

 
Zapukhlyak V.Z. MOTIVATIONAL FACTORS OF INVESTMENT AND INVESTMENT 

DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF THE COUNTRIES 
Purpose. Generalization of theoretical approaches to motivation for foreign investment, their 

trends assessment in the world, characteristics monitoring, that reflect the investment development 
of the countries. 

Research Methodology. The methodological basis of research is the dialectical method of 
scientific cognition, global science researches in the field of investment, investigations of national 
and foreign scholars concerning investment policy. To solve the purpose general methods of 
scientific cognition,  historical and logical – at systematizing investment theories, methods of 
comparison, analysis and synthesis, methods of quantitative and qualitative analysis, graphical 
methods were used – to study current trends of foreign investment processes,  economic and 
statistical, econometric methods – to evaluation of investment development of asymmetries. 
Reliability of the obtained results, conclusions and suggestions provides the analysis of empirical 
data. 

Results. The theoretical foundations of foreign direct investment were investigated. The 
existing approaches to motivation for foreign investors were summarized, that enabled to conclude 
their contradiction to modern global economic transformations. The changes in the national 
investment regimes were revealed. 

The analysis of FDI distribution among the countries with different levels of economic 
development was carried out, that pointed to the following trends: over the last 10 years there is an 
asymmetry of global investment flows, the sharp fluctuations of maximum and minimum FDI value. 
The predominance of countries with small amounts of FDI was confirmed. The kurtosis coefficient 
experienced significant fluctuations in the post-crisis period, indicating the reorientation of 
investment flows. The capital migration and changes of the recipient country investment in case of 
risk increasing was approved. The absence of seasonality in the dynamics of the time series of 
incoming foreign investment amounts in general throughout the world was confirmed. 

Scientific novelty is to solve the scientific problem of the investment development of the 
countries in the context of overcoming their asymmetries. The analysis of the FDI empirical 
distribution by countries was carried out and the characteristics that reflect their investment 
development were evaluated. 

Practical significance. The practical significance of the research results is a synthesis of 
theoretical propositions regarding the motives for investment and development of practical 
recommendations and conclusions that enable potential investors to make decisions, assessing 
investment development characteristics of the countries. 
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Запухляк В.З. МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 
Цель. Обобщение теоретических подходов к мотивам вложения иностранных 

инвестиций, оценка их тенденций в мире, мониторинг характеристик, отражающих 
инвестиционное развитие стран. 

Методика исследования. Методологической базой исследования является 
диалектический метод научного познания, исследования мировой науки в области 
инвестирования, труды отечественных и зарубежных ученых по инвестиционной политике. 
Для научного решения поставленной цели использованы общие методы научного познания, 
историко-логический – при систематизации теорий инвестирования, методы сравнения, 
анализа и синтеза, количественного и качественного анализа, графический – для 
исследования современных тенденций процессов иностранного инвестирования, экономико-
статистический, эконометрический – с целью оценки асимметрий инвестиционного развития 
стран. Достоверность полученных результатов, выводов и предложений обеспечивает 
анализ эмпирических данных. 

Результаты. Исследованы теоретические основы прямого иностранного 
инвестирования. Обобщены существующие подходы к мотивации иностранных инвесторов, 
что позволило сделать вывод об их несоответствии современным мировым экономическим 
трансформациям. Выявлены изменения в национальных инвестиционных режимах. 

Проведен анализ распределения ПИИ среди стран с разным уровнем экономического 
развития, отмечено следующие тенденции: в течение последних 10 лет присутствует 
асимметрия глобальных инвестиционных потоков, резкое колебание максимального и 
минимального значения ПИИ. Подтверждено преобладание стран с небольшими объемами 
ПИИ. Коэффициент эксцесса претерпел значительные колебаний в после кризисный 
период, что свидетельствует о переориентации инвестиционных потоков.  Подтверждено 
миграцию капитала и изменение страны-реципиента инвестиций в случае усиления риска. 
Доказано отсутствие сезонности в динамике временного ряда объемов входящих 
иностранных инвестиций в целом по миру. 

Научная новизна. Состоит в решении научной проблемы обеспечения 
инвестиционного развития стран в контексте преодоления их асимметрий. Проведен анализ 
эмпирических распределений ПИИ по странам мира и оценены характеристики, которые 
отражают их инвестиционное развитие. 

Практическая значимость. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в обобщении теоретических положений относительно мотивов инвестирования 
и разработке практических рекомендаций и выводов, которые позволяют потенциальным 
инвесторам принимать решения, оценивая характеристики инвестиционного развития стран. 

Ключевые слова: экономическое развитие, прямые иностранные инвестиции, 
инвестиционное развитие, мотивы инвестирования, мировая экономика, теории инвестиций, 
ТНК. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Умови зовнішнього середовища, в якому функціонують 

сучасні підприємства є нестабільними, що обумовлено як умовами господарювання, так і 
кризовими явищами в економіці в цілому. Це, а також коливання в підсистемах самих 
підприємств призводять до недоотримання прибутку, наростання збитковості, у результаті 
чого ними не забезпечується не тільки розширене, а й просте відтворення і, як наслідок, 
знижується стійкість до умов функціонування виробничо-господарської діяльності. Тому 
проблема забезпечення стійкості підприємств залишається однією з складних і значущих. 

Сучасний період формування фінансових ресурсів виявив низку проблем у діяльності 
господарюючих суб’єктів на макро- і мікрорівні, які знайшли відображення в їх діяльності в 
цілому та фінансових аспектах діяльності, зокрема. Це ставить перед керівництвом цих 
підприємств низку завдань, що вимагають негайного вирішення. Зокрема, збільшення 
ефективності діяльності господарюючого суб’єкта ставить перед ними завдання формування 
та вдосконалення фінансового забезпечення, функціонування якого давало б можливість 
стабільного розвитку на перспективу. У сучасних умовах значення фінансового забезпечення 
якісно змінюється. Воно трансформується з пасивного розподільного механізму 
новоствореної вартості в основний регулятор господарської діяльності сучасних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика теоретичного базису та 
практики фінансового забезпечення розвитку підприємств є однією із найбільш дискусійних в 
сучасній науці і представлена науковими працями В. Андрущенка, Г. Базарової, 
Ю. Вавилова, О. Василика, Л. Гончаренко, В. Дем’янишина, О. Кириленко, К. Павлюка, 
І. Ткачук, В. Федосова та інших. Однак, незважаючи на наявність значного обсягу наукових 
досліджень, при формуванні теоретичного підґрунтя фінансового забезпечення підприємств 
недостатня увага приділяється врахуванню їх ролі у досягненні позитивних фінансових 
результатів.  

Постановка завдання. Метою статті є оцінка теоретичних основ фінансового 
забезпечення підприємств та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в сучасних 
умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі досить широко 
використовується поняття «фінансове забезпечення». Однак у даний момент відсутній 
єдиний методичний підхід до визначення фінансового забезпечення. Українська фінансова 
наука не дає однозначної відповіді на питання змісту фінансового забезпечення, 
розглядаючи його як потік фінансових ресурсів, метод фінансового механізму, сукупність 
складових елементів. 

Фінансове забезпечення, виступаючи одним із значущих каналів руху грошових потоків 
у виробничій сфері, характеризує здатність фінансової системи сформувати такі економічні 
відносини між суб’єктами відтворювального процесу з приводу руху фінансових ресурсів, які 
забезпечать розвиток економіки, необхідний для гарантії національної економічної безпеки, 
закріплення ролі країни як одного з глобальних лідерів, задоволення соціально – 
економічних потреб суспільства [1, с. 119 ].  

У фінансовій літературі висвітлення суті даного поняття є неоднозначним. Так, 
більшість науковців фінансове забезпечення розглядають як один із методів фінансового 
механізму. Такого підходу у своїх наукових працях дотримується О. Кириленко [2, с. 41-42]. 
С. Юрій і В. Федосов [3, с. 94], Н. Кравчук [4, с. 56], котрі визначають фінансове забезпечення 
як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та 
їх ефективне використання. 

Фінансове забезпечення як підсистему фінансового механізму, що характеризує зміст 
впливу фінансів на різні аспекти розвитку суспільства розглядає В. Опарін [5, с. 56]. У рамках 
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фінансового механізму фінансове забезпечення, як метод фінансового впливу на розвиток 
економіки, визначають також І. Петровська і Д. Клиновий [6, с. 23]. В. Федосов вважає, що 
фінансове забезпечення – це система джерел і форм фінансування розвитку економічної та 
соціальної сфери [7, с. 49]. О. Романенко фінансове забезпечення визначає як покриття 
затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання та 
державою [8, с. 18]. 

Механізм фінансового забезпечення виробничих процесів виступає як регулятор, що 
задає напрямки руху та пропорції розподілу фінансових ресурсів і створює основу для 
переходу економіки до інноваційно – орієнтованого типу. Як складова частина інноваційних 
процесів, механізм фінансового забезпечення виробничих процесів налаштований на 
виконання, по-перше, традиційних процесних функцій: аналітичної, консолідуючої, 
регулюючої, інвестиційної, контрольної, по-друге, специфічної – когнітивної, що відображає 
вимоги активізації інтелектуального капіталу. 

Механізм фінансового забезпечення виробничих процесів підприємства доцільно 
розглядати у поєднанні процесного, ресурсного та системного підходів: як процес; як 
інструмент; як система.  

Фінансове забезпечення виробничого процесу, як і будь-якого відтворювального 
процесу є ширшим поняттям, ніж фінансування, котре включає в себе крім останнього 
акумуляцію грошових коштів, що використовуються для формування цільових фондів, з яких 
здійснюється фінансування, а також процес отримання доходів, частина яких компенсує 
раніше витрачені у порядку фінансування грошові кошти, а інша частина є прибутком. 

В умовах, що вимагають проведення реорганізації підприємства, коли за обмежений 
період часу потрібно домогтися виходу на беззбиткову діяльність і забезпечити можливість 
стійкого розвитку підприємства, пошук найбільш ефективних схем фінансування стає 
першочерговим завданням. Найбільш значні втрати підприємства несуть внаслідок 
відсутності сформованої стратегії фінансового забезпечення. Сучасні керівники не повинні 
спиратися тільки на класичні, давно відомі моделі та механізми вирішення проблеми нестачі 
фінансових ресурсів, дуже важливо бути в курсі останніх наукових і практичних розробок у 
сфері питань пошуку джерел фінансування бізнесу. Загальновідомими на сьогоднішній день 
є наступні способи фінансування: за рахунок коштів підприємства; пошук фінансових 
ресурсів за допомогою випуску фінансових інструментів, емісії облігацій; позики в кредитно – 
фінансових інститутах; кошти бюджетів різних рівнів; спільні форми фінансування 
господарюючих суб’єктів. 

Застосування зазначених способів наштовхується на значну кількість об’єктивних і 
суб’єктивних проблем, що заважають їх реалізації. Так, основною проблемою при реалізації 
механізму самофінансування є дефіцит грошових коштів. Раніше дефіцит ліквідних коштів 
ліквідовувався за допомогою використання комерційного кредитування, але це викликало 
збільшення періоду розрахунків з контрагентами, персоналом і бюджетом. На сьогоднішній 
день нестача грошових коштів залишається однією з найбільш актуальних проблем 
більшості підприємств України. 

Механізм фінансового забезпечення виробничих процесів розуміється як специфічна 
сукупність ресурсів і процесів, що визначають порядок узгодження фінансово-економічних та 
інституційних відносин з приводу формування та використання інвестиційних ресурсів з 
метою досягнення безперервності циклів виробництва, за допомогою формування 
збалансованої системи задоволення потреб в інвестиціях активних економічних систем. У 
структурі механізму фінансового забезпечення виробничих процесів містяться дві бази: 

– функціональна – система фінансування виробничої діяльності, що відображає контур 
і форми руху (акумулювання і розподіл) фінансових ресурсів у процесі задоволення потреб 
суб’єктів в інвестиціях – виробниче фінансування у вузькому сенсі; 

– інституціональна, що розкриває закономірності руху інвестиційних та інформаційних 
потоків – система фінансування виробничої діяльності як сукупність опосередкованого 
фінансування господарських процесів, відносин та інститутів в економіці, провідними з яких 
виступає держава, що регулює порядок формування та використання інвестиційних ресурсів, 
яке формує нормативне, правове та інформаційно – аналітичне забезпечення – виробниче 
фінансування в широкому сенсі. 

В цілому, фінансове забезпечення виробничого процесу – це циклічно і постійно 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 353 

повторюваний в послідовності циклів рух грошових коштів, котрі забезпечують різні 
виробничі проекти, починаючи з їх пошуку та визначення, після чого здійснюється їх 
акумуляція, структурування цільових фондів, фінансування з них елементів і стадій 
господарського процесу, отримання доходів у результаті його здійснення, і завершуючи 
розподілом доходів. Одна частина яких компенсує раніше здійснене фінансування, а інша – 
утворює прибуток, що підлягає подальшому розподілу, після чого фінансове забезпечення 
знову проходить весь вище охарактеризований цикл. 

Фінансово-господарська діяльність підприємств представляє собою складний 
багатоступінчастий механізм, опосередкований рухом фінансових потоків. Фінансово-
господарська діяльність підприємств визначає взаємодію суб’єктів господарювання із 
зовнішнім і внутрішнім середовищем. Ефективність такої взаємодії відбивається в ступені 
адаптивності підприємств до змін зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Низька ефективність управління фінансовими коштами підприємства виступає 
найбільш серйозною перешкодою на шляху успішного розвитку будь-якого підприємства. 
Втрати від неефективного управління складають значну частку обороту підприємств. Для 
оцінки причин виникнення проблем прийнято їх розподіляти на зовнішні та внутрішні. Так, 
при оцінці зовнішніх причин виникнення проблеми низької частки грошових коштів у виручці, 
можна виділити: низьку фінансову дисципліну клієнтів; жорсткість податкового 
законодавства; високий рівень конкуренції; ринкову невизначеність, нерівномірність попиту; 
проблеми недосконалості законодавства. Внутрішні причини виникнення зазначеної 
проблеми такі: безальтернативний, стереотипний механізм прийняття рішень, 
недосконалість, а часом і елементарна неграмотність формування маркетингової політики, 
обмеження асортиментної лінійки продукції, велика кількість субпідрядних організацій, котрі 
відтягують на себе значну частку виручки.  

Для вирішення зазначених проблем можливе використання наступних заходів. 
Важливо чітко визначити рівень потреби підприємств у фінансуванні, для чого розробляється 
бізнес-план, а також проводиться комплексна оцінка фінансової діяльності підприємства. 
Причому, важливо оцінити не тільки поточний фінансовий стан, але і провести ретро аналіз, 
а також перспективний аналіз. Дослідженню також підлягають питання конкурентного 
положення підприємства на ринку, варіантів розширення ринкового сегмента, ризику втрати 
клієнтів і постачальників, змін у законодавстві та економіці. 

Пошук способів фінансування діяльності підприємств не повинен обмежуватися 
загальновідомими напрямками, важливо активно використовувати зарубіжний досвід, а 
також давно відомі, але рідко застосовувані способи. Серед таких варіантів фінансування 
можна виділити самокредитування. Цей спосіб був дискредитований в період становлення 
ринкової економіки в Україні, коли на ринку була присутня значна кількість недобросовісних 
господарюючих суб’єктів, темпи інфляції були досить високими і непрогнозованими, були 
відсутні механізми правового захисту інвесторів. Працівники підприємств побоювалися 
вкладати свої кошти у фінансові інструменти, що емітувалися роботодавцями. У сучасних 
умовах перераховані проблеми усунені, що дає підстави рекомендувати їх до застосування. 
Інвестування коштів працівників у своє підприємство – взаємовигідна операція, трудовий 
колектив зацікавлений у збереженні підприємства та своїх робочих місць, крім того, такі 
інвестиції принесуть працівникам дохід, в той же час для власників підприємства 
використання таких інвестицій набагато є вигіднішим, ніж банківський кредит.  

Застосування зазначеного методу залучення фінансових ресурсів найбільш є 
актуальним для великих підприємств. Найбільш часто використовуваними варіантами 
залучення грошових коштів малими підприємствами є кредитування і акціонування. 

Привабливість кредитування визначена тим, що власники не втрачають контроль над 
підприємством і в разі сприятливого завершення кредитних відносин з банком, а саме, 
повного відшкодування валюти кредиту та відсотків, підприємство не несе більше ніяких 
зобов’язань перед кредитором. Проте, витрати на обслуговування, страхування майна, різні 
види комісій за надані банком послуги можуть негативно позначитися на фінансовому стані 
організації, і в деяких випадках загрожує втратою фінансової незалежності. 

Акціонування, як спосіб фінансування через механізми ринку капіталу, передбачає 
реалізацію частини власності компанії та збільшення кількості власників. Фінансові ресурси, 
таким чином, потрапляють у розпорядження підприємства, проте виникає необхідність 
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виплати дивідендів інвесторам, крім того, вони мають право реалізувати акції третім особам. 
Важливим аспектом також є той факт, що часткове фінансування передбачає участь нового 
власника в управлінні діяльністю підприємства, що може призвести до зміни планів і цілей 
діяльності компанії в цілому. Авансуючи свої грошові кошти, власник завжди передбачає не 
просто їх повернути через певний термін, але й отримати значний дохід, у зв’язку з чим 
збільшується відповідальність, пов’язана з використанням фінансових ресурсів. 

Висновки та подальші дослідження. З метою підтримки стабільності фінансового 
становища і підвищення фінансового забезпечення підприємств можуть використовуватися 
різні інструменти регулювання фінансово – господарської діяльності, представлені в 
підсистемі інструментів фінансового механізму. Для забезпечення безперервного та 
безперебійного відтворювального процесу органи державної влади та місцевого 
самоврядування, а також суб’єкти господарювання, застосовуючи різні інструменти 
фінансового механізму, повинні звернути особливу увагу на необхідність впливу на 
фінансові відносини з метою покращення показників фінансово – господарської діяльності. В 
умовах кризи, коли гостро проявляється проблема фінансового забезпечення підприємств, 
існує реальна можливість результативного управління фінансовими потоками як на рівні всієї 
національної економіки, так і в рамках його окремих підприємств. 

Таким чином, фінансове забезпечення передбачає не тільки незалежність підприємств 
від зовнішніх джерел фінансування, а й забезпечення високоефективної виробничо-
комерційної діяльності, вдосконалення технологічної та технічної оснащеності тощо. З цих 
позицій пріоритетним завданням в управлінні підприємством є розробка та обґрунтування 
стратегії його стійкості. 
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Мацьків В.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Метою статті є оцінка теоретичних основ фінансового забезпечення підприємств 

та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в сучасних умовах. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем фінансового забезпечення підприємств, 
законодавчі та нормативні акти з питань фінансів. 

При дослідженні використовувалися історичний та логічний методи, методи логічного 
аналізу, дедукції, індукції використані для дослідження змісту категорій “фінанси” та 
“фінансове забезпечення”; методи аналогії та системного підходу – для удосконалення 
класифікації фінансового забезпечення у системі фінансової науки, уточнення її функцій та 
принципів. На основі системного підходу відображено місце фінансового забезпечення в 
системі фінансів та її інструментарію в управлінні фінансовими ресурсами. 

Результати. Здійснено оцінку теоретичних основ фінансового забезпечення 
виробничих процесів підприємств та розробку пропозицій щодо його вдосконалення в 
сучасних умовах. Обґрунтовано, що його доцільно розглядати у поєднанні процесного, 
ресурсного та системного підходів: як процес; як інструмент; як систему. Запропоновано 
використання наступних заходів: визначення рівня потреби підприємств у фінансуванні на 
основі розробки бізнес-плану і комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства. 

Наукова новизна. Запропоновано використовувати для фінансового забезпечення 
підприємств самокредитування, тобто інвестування коштів працівників у своє підприємство, 
що забезпечить мотивацію трудового колективу у збереженні підприємства та власних 
робочих місць. 

Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів полягає у 
можливості використання запропонованих у статті теоретичних та практичних розробок в 
діяльності підприємств. Обґрунтовано методичні підходи щодо підвищення ефективності 
управління фінансовими коштами підприємства за допомогою їх оцінювання за зовнішніми 
та внутрішніми причинами виникнення. Запропоновано методи залучення фінансових 
ресурсів для виробничих процесів підприємств. 

Ключові слова: фінанси, фінансове забезпечення, механізм фінансового 
забезпечення, виробничі процеси, фінансово-господарська діяльність.  

 
 
Matskiv V.V. THE THEORETICAL BASIS OF FINANCIAL PRO VISION OF THE 

ENTERPRISES 
Purpose.  The purpose of the article is to evaluate the theoretical bases of financial provision 

of enterprises and to develop proposals for its improvement in modern conditions. 
Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of research of the article 

are works of national and foreign scientists on issues of financial provision of enterprises, 
legislative and regulatory acts on finances. Historical and logical methods were used in the article.  

Methods of logical analysis, deduction and induction were used to investigate the content of 
the category “Finance” and “financial security”; methods of analogy and systems approach were 
used to improve the classification of financial security in the system of financial science, clarify its 
functions and principles. The place of finance ensuring in the financial system and its toolkit in the 
management of financial resources has been reflected based on the systematic approach. 

Findings.  The assessment of theoretical bases of financial provision of production 
processes of enterprises and the development of proposals for its improvement in modern 
conditions were made. It has been substantiated that it should be considered in the combination of 
the process, resource and system approaches: such as the process; as the instrument; as the 
system. It has been proposed the use of the following measures: determination of the financing 
needs of enterprises through the development of a business plan and a comprehensive evaluation 
of financial activity of the enterprise. 
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Originality.  Self-crediting that is investing into the enterprise by its employees that will 
provide the motivation of the staff to keep the enterprise and their jobs was offered to use for the 
financial provision of the enterprise.  

Practical value.  The practical significance of the results consists in the possibility of using 
the suggested theoretical and practical developments in the enterprise’s activity. Methodological 
approaches to improve the efficiency of financial management of the enterprise through their 
assessment of external and internal causes of appearance have been substantiated. The methods 
of raising funds for business production processes have been proposed. 

Key words:  finance, financial provision, financial provision mechanism, production 
processes, financial and economic activity. 

 
 
Мацкив В.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Целью статьи является оценка теоретических основ финансового обеспечения 

предприятий и разработка предложений по его совершенствованию в современных 
условиях. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансового 
обеспечения предприятий, законодательные и нормативные акты по вопросам финансов. 

При исследовании использовались исторический и логический методы, методы 
логического анализа, дедукции и индукции использованы для исследования содержания 
категорий “финансы” и “финансовое обеспечение”, методы аналогии и системного подхода – 
для совершенствования классификации финансового обеспечения в системе финансовой 
науки, уточнения его функций и принципов. На основе системного подхода отражено место 
финансового обеспечения в системе финансов и его инструментария в управлении 
финансовыми ресурсами. 

Результаты. Осуществлена оценка теоретических основ финансового обеспечения 
производственных процессов предприятий и разработаны предложения по его 
совершенствованию в современных условиях. Обосновано, что его целесообразно 
рассматривать в сочетании процессного, ресурсного и системного подходов: как процесс; 
как инструмент: как систему. Предложено использование следующих мер: определение 
уровня потребности предприятий в финансировании на основе разработки бизнес-плана и 
комплексной оценки финансовой деятельности предприятия. 

Научная новизна. Предложено использовать для финансового обеспечения 
предприятий самокредитования, т.е. инвестирования средств работников в свое 
предприятие, что обеспечит мотивацию трудового коллектива в сохранении предприятия и 
собственных рабочих мест. 

Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов 
заключается в возможности использования предложенных в статье теоретических и 
практических разработок в деятельности предприятий. Обоснованы методические подходы 
по повышению эффективности управления финансовыми средствами предприятия с 
помощью их оценки по внешним и внутренним причинам возникновения. Предложены 
методы привлечения финансовых ресурсов для производственных процессов предприятий. 

Ключевые слова: финансы, финансовое обеспечение, механизм финансового 
обеспечения, производственные процессы, финансово – хозяйственная деятельность. 

 
 


