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METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND SOME ASPECTS OF 
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF RETAIL NETWORKS IN 

UKRAINE 
 
Setting the problem. Amid the global financial crisis, competition in the market is exacerbated, 

requirements for flexibility and quality of planning are increasing. Under these conditions, companies must 
decide on the choice of goods that will be included in the product range. The increase in sales and 
improvement of the product range efficiency depend directly on the correct assessment of profitability of 
each commodity item, absence of unsalable goods and goods whose costs are not justified.  

The most advanced business structures in the market have network organization, that’s why currently 
one of the best forms of retail trade is retail networks. The scale of leading enterprises and directions of their 
growth in the market let us refer to them as to the key elements of the current organization of commodity 
circulation in Ukraine, and that requires constant attention to the improvement of their activities. In these 
circumstances, there is a need for continued research towards the development of methods and tools to 
improve economic efficiency of these enterprises.  

Ukraine’s integration into Europe requires the transition to keeping accounting records according to 
international standards, so that the financial statements on the activities of companies are transparent and 
informative for foreign investors and can open access for domestic companies to international capital 
markets.  

Analysis of recent research and publications. The problems of stock management are not new to 
the economic science, they are studied by different directions of theoretical and applied economics [6]. A 
number of scholars had accounting and stock analysis as focus of their scientific attention. Among them 
there are the following scientists: Azarian O. [2], Apopii V. [3], Kavun O. [9], Valeeva V. [4], Kramarchuk S. 
[11], Nikitina O. [14], Vanyan P. [5], Kytajchuk T. [10], etc. Despite their significant scientific achievements, 
these issues still remain valid, and therefore need to further study. 

Setting the objectives. The purpose is to study special features of accounting in the retail network 
and to identify certain commodity groups to apply optimization measures of stock management in the retail 
network. 

The main material of research. In the conditions of market economy, the driving force of 
development is the increase in the sales of goods and the development of the retail market. That is why in 
leading countries of the world there are supermarket chains that are clearly shaped and are constantly 
improving their activities. When analyzing the retail market of Ukraine, it is expedient to define the concept of 
"retail trade". 

The word "retailing", translated from English, means “the activity of selling goods direct to the public, 
usually in small quantities”. The concept originates from the old French word "retailer", which is translated as 
"a part of something", "cut something into pieces". This means that the retailer performs the function of 
distributing a large volume of goods that they receive from manufacturers or wholesalers, in small volumes in 
order to sell that to end-users [2]. Let’s look at the following definitions of "retail trade" (table 1). 

Considering the above-mentioned interpretation of the term "retail trade", we can say that it is an 
indicator of the economic relations of entities arising in the process of buying and selling goods and services 
for personal non-commercial use and is part of the institutional infrastructure and an element of logistics, 
manufacturing and supply chain that connects producers of raw materials (products) with the end consumer. 
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Table 1 
The definition of “retail trade” 

 

Author  Definition 

Azarian, A.K. [2] any business that focuses its marketing efforts on final customer satisfaction by organizing 
sales of goods and services 

Kavun O.P. [9] a type of business activity in the field of trade connected with the sale of goods directly to 
the consumer for personal, household, family, domestic use 

Apopii V.V. [3] trade in commodities and provision of services to customers for personal, family, domestic 
use which is not connected with entrepreneurial activity  

The national standard 
DSTU 4303:2004 [13] 

a type of economic activity in the field of goods turnover, which covers buying and selling 
goods to the end user and providing them with commercial services 

Source: authors summarized from these sources 
 

At the present stage of development of the economy of Ukraine retail market plays one of the leading 
roles. In the current environment, it is impossible to imagine retail sale of goods without special networks. 
Therefore, in the field of food retail there have appeared supermarket chains of various types, selling goods 
of different groups. But several decades ago the industry looked slightly different.  

Let’s study the evolution of the retail industry in Ukraine (fig. 1). 

 
Fig. 1. Evolution of retail trade of Ukraine 

Source: compiled by authors on the basis of [22] 
 
The market is dominated by large companies of organized marketing (70%), but retail networks are 

inferior in this volume of trade industry, making up 44% of the market share of organized marketing. Every 
year networks with a universal range of products, where you can buy food, as well as household chemicals, 
clothing and many other goods, are playing more and more important role in the retail market of Ukraine. 

In recent years, the domestic retail commodity turnover is experiencing an increase in monetary terms, 
but a decrease of consumption in quantitative terms (fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Dynamics of retail goods turnover and average monthly wage 

Source: constructed on the basis of [8] 
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The main reason for the growth of retail goods turnover in monetary terms is instability of the national 
currency, its exceptional depreciation, since most often food and non-food products are imported. It should 
be noted that this is also due to the fact that Ukraine exports a significant proportion of its raw materials that 
comes back to the country as finished products. 

At the beginning of the year, the following retail networks were the largest in Ukraine (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Number of outlets as of 01.01.2016 

Source: constructed on the basis of [21] 

 
Thus, according to the number of outlets as of the 1st of January 2016, "ATB-Market" is the leader, 

with its 786 outlets, "Silpo" takes the 2nd place (522 outlets), and the third place belongs to "Nash Krai" (202 
outlets), with the retail network "Tavria" that closes the top ten (65 retail outlets). 

International corporations are large unities of production, trading, transportation or banking companies 
whose activities extend far beyond their home countries and provide them with favorable positions in 
production, marketing, purchase of goods and provision of services. Let’s look at the top 15 international 
corporations in terms of commodity turnover in 2015 (table 2). 

Table 2 
Volume of commodity turnover of the largest retailers in the world in 2015 

 

Rank Retailer Turnover, bln € Headquarters 

1 Schwarz 86 Germany 

2 Carrefour 67 France 

3 Тesco 65 UK 

4 Aldi 52 Germany 

5 Меtro 51 Germany 

6 ІКЕА 48 Germany 

7 Rewe 44 Germany 

8 E.Leclerc 44 France 

9 Аuchan 37 France 

10 ITM 34 France 

11 Sainsbury’s 32 UK 

12 Walmart 30 USA 

13 Мigros 27 Switzerland 

14 Моrrisons 22 UK 

15 Мedia Markt 21 Germany 

Source: constructed on the basis of [1] 

 
The largest retail companies in Europe are well-established in Western countries, and the vast majority 

of them function in the food industry. Among the top 10, there are five companies from Germany, four - from 
France and one - from the UK. The undisputed number one is the German owner Schwarz-group. The Metro 
group, Tesco, Carrefour follow the leader, all of them with a turnover of more than € 50 billion. 
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Since the dynamics of retail turnover of Ukraine is determined not only by the national currency 
depreciation, but also by the increase in GDP, with the information concerning the forecast of the country’s 
GDP in the future we can predict the volume of commodity turnover. Fig. 4 shows the correlation of the retail 
turnover of Ukraine with its GDP. 

 

 
Fig. 4. Forecast of retail turnover of Ukraine on the basis of forecasted GDP 

Source: constructed on the basis of [8] 
 

Therefore, according to the received forecast, the retail turnover in 2016 will increase. It should be 
noted that turnover forecasting gives us the opportunity to assess consumer demand for products of a retail 
network, and thereby determine one of the factors that affect the efficiency of its activities in the future. 

Let’s consider the impact of changes in national retail turnover on the change in the number of outlets 
of one of the leading retailers in Ukraine. The graph showing the correlation of the change in the number of 
the points of sales of the retail network and retail turnover can be seen below. 

 

 
 

Fig. 5. Diagram of correlation of the number of outlets and retail turnover of Ukraine 
Source: constructed on the basis of [8] 

 
Therefore, such macroeconomic indicator as the retail turnover has a significant impact on the 

development of a retail network. 
Sales activities in Ukraine are governed by the Laws of Ukraine "On entrepreneurship" [19], "On 

protection of consumer rights" [17], "On foreign economic activity" [18], "On consumer cooperation" [20]. 
Accounting and reporting in a retail network are based on the normative documents that conform to the 

united methodological principles defined by the law of Ukraine "About accounting and financial reporting in 
Ukraine" [15], Ukrainian Accounting Provisions (Standards), the National Plan of accounts of accounting of 
assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations, legislative and regulatory 
assets, taking into account the specificity of trade enterprises. 

One of the special features of organization of accounting in sales is that the retail turnover accounting 
is conducted in the monetary terms at retail prices, with the exception of goods that require special control 
(jewelry, precious metals, commodities accepted for commission, etc).  

The first peculiarity of accounting in a trade enterprise is that it uses the account "28" as the main one. 
The second special feature of accounting in retail is that all the costs are concentrated in two accounts - the 
account 92 "administrative expenses" and 93 "marketing costs", where prime costs are concentrated.  

Integration processes in Ukraine lead to the gradual unification of document circulation, including the 
financial one. The quality of accounting and the level of professionalism of auditing can affect the economic 
prosperity of an enterprise, that’s why at commercial enterprises it is becoming more common to keep 
accounts in accordance with the national and international standards.  
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Accounting according to the international standards provides access to international capital markets, 
promotes building of trust and clarity among foreign users. 

All leading stock exchanges - New York stock exchange, NASDAQ, London, Tokyo and Frankfurt 
stock exchanges – a total of about 70 stock exchanges of 50 countries - require providing consolidated 
statements in accordance with IFRS. 

In the comparative analysis of national and international standards the following results have been 
found. While determining the value of inventory at the balance sheet date, UAP(S) (Ukrainian accounting 
provisions (standards)) and IAS (international accounting standards) agree completely. Inventories are 
recorded in accounting and reporting at the lower of two estimates: initial cost or net realizable value. Also, 
when determining the Net realizable value of inventories, we define it as the expected selling price of 
inventories in the company’s ordinary activities, with the deduction of the estimated costs of production and 
sales and while determining the methods of disposal of stocks. 

 

 
Fig. 6. Comparative analysis of merchandise inventory accounting 

Source: constructed on the basis of [12; 16] 
 

Since the article deals with the retail business, we can conclude that partial discrepancies as for the 
scope of use do not have any significant differences that could affect the company’s reporting.  

As for the recognition of reserves and their classification, UAP(S) 9 contains a more detailed list of the 
assets, which are determined by the stocks. IAS 2 compared with UAP(S) 9 does not identify the low value 
items and perishable goods as a separate group of merchandise inventory. In UAP(S) 2 the professional 
opinion of the accountant is important. 

In both standards there is the list of expenses that are not included into the cost of inventories and 
recognized as expenses of the enterprise (table 3). 

Table 3 
The costs which are not included in the initial cost 

 

Costs that are not included in the initial cost of inventories 

- limit-exceeding material waste, expenses for labour 
remuneration or other production costs; 

- storage costs, except for those costs which are a result 
of the production process and are necessary in order to 
prepare for the next stage of production; 

- administrative overhead expenses that are not 
associated with the delivery of stocks to their present 
location and bringing them to their current state; 

- sales expenses. 

- limit-exceeding losses and shortage of stocks; 
- financial expenses; 
- marketing expenses; 
- general costs that apply to the whole company and 

other costs that are not directly associated with 
purchasing and delivery of stocks and bringing them to 
the state in which they can be used for the planned 
purposes. 

Source: constructed on the basis of [12; 16] 
 

Therefore, in accordance with IAS 2, storage costs (except the costs that are part of the production 
process and are necessary to prepare for the next stage of production) are excluded from the prime cost of 
stocks. The financial costs, methodological basis of information formation, that is determined in accounting 
by UAP(S) 31 "Financial expenses", are not included in UAP(S) [7].  

Merchandise inventory 

Coincides completely Coincides partially Is not the same 

Inventory evaluation at 
the balance sheet date 

Definying net realizable 
value 

Methods of estimating 
the disposal of stocks 

Scope of use 

Inventory recognition 

Classification of 
reserves 

Costs that are not 
included in the initial 
cost  

Estimation of 
merchandise inventory 
at arrival 
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Also, IAS 2 provides a chance to make a reserve for the depreciation of stocks (especially the ones 
that are sold according to the fixed-price contract). UAP(S) 9 doesn’t have such provision. IAS 2 does not 
allow including into the cost of acquiring the stocks exchange rate differences arising from the latest 
acquisitions of stocks. UAP(S) 9 has no provision like that, but in UAP(S) 21 "Exchange rate differences" [4] 
this provision corresponds with IAS 2. 

IAS 2 requires cancellation of depreciation losses when there are no other reasons that could have 
caused the write-down of inventories. According to UAP(S) 9, in such case, the previously recognized 
expenses are not cancelled and recognized as income. 

The volume of inventory information which is under consideration is broader in accordance with IAS 2 
"Inventories" compared to UAP(S) 9. Thus, in the financial statements, in accordance with IAS 2 
"Inventories", it is necessary to show: 

– the accounting policies, accepted for inventory estimation, including formulas of the prime cost; 
– the total balance sheet value of inventories and balance sheet value in accordance with the 

classifications acceptable for the business entity; 
– balance sheet value of inventories recorded at net realizable value; 
– balance sheet value of inventories recorded at fair value with the deduction of the costs to sell. 
Trade industry during the financial crisis in Ukraine is characterized by the increasing competition, the 

reduction of the range of products, the creation of new, cheaper brands, which, in turn, leads to the necessity 
of the constant study of the needs of customers and end-consumers. 

Under such conditions, the retail enterprises have to make a decision about the choice of goods that 
will be included in the range of sales [4]. The increase of sales and enhancement of the efficiency of the 
product range is directly dependent on the correct assessment of the profitability of each item, the absence 
of unsalable stock and goods whose costs are not paid off. 

Therefore, the primary important decision for any company is to define the volume and the range of 
products which will be sold [11]. 

In order to determine and form the product range, without the goods that are not sold in the market or 
are in little demand, and to include the products that will sell well and earn significant profit, different models 
are used [4]. 

Traditional analytical models are based, firstly, on ABC analysis, and secondly, on the formula of the 
optimal EOQ (economic order quantity) and, finally, on the assumption that all random processes can be 
described with the standard distribution (Gaussian distribution) [5]. 

The ABC analysis makes it possible to form a plan for the replenishment of stores, optimum stock 
level, and prevention of shortages and high volumes of stock. 

All merchandise stock was divided into 27 groups: cereals and legumes, cognac, champagne, beer, 
cookware, home appliances and other non-food products, sausage products, milk, dairy products, canned 
food, canned fruit, confectionary, tea, coffee, baked goods, wine, soft drinks, ice cream, other food products, 
household chemicals, household goods, meat and poultry, fish, fruits, berries, vodka, low-alcohol beverages. 

According to the analysis, the following stock items belong to the category A: bakery products, cereals 
and legumes, milk, dairy products, confectionery, sausage products, ice cream, wine and vodka, which is 
18.73% of the product range and 77.54% of the sales volume; mainly, these are essential commodities. The 
group B includes eight stock items, which makes up 31.8% of the total quantity and earns 16.8% of the gross 
revenue of a company. The group C consists of a bigger number of items and produces the smallest part of 
revenue. 

It is advisable to draw up an inventory for the category A goods at least once per quarter. It is 
necessary to constantly monitor the demand for such commodities, volumes of the goods ordered, size of 
the reserve stock, time for the stock turnover. The products of B category are subject to application of the 
same measures as are applied for the goods of category A, though they take longer to apply. For the 
products of C category, the volumes of the part of order and the reserve stock can be significant, as the 
storage of the large quantities of goods in this category does not entail significant costs. 

Another method of analysis used with the aim to analyze the current and previous periods of goods 
turnover, as well as with the aim to predict the stability of sales of certain goods and fluctuations in the level 
of consumption is the XYZ analysis. The analysis of goods turnover in 2015 is the following (table 4). 

Table 4 
Analysis of goods turnover using XYZ-analysis 

 

Product category Group 

Meat and poultry, Fish, Fruits, Berries, Vodka, Alcoholic beverages X 

Sausage products, Milk, Dairy products, Canned food, Canned fruit, Confectionary, Tea, Coffee, Baked 
goods, Wine, Soft drinks, Ice cream, Other food products, Household chemicals, Household Goods 

Y 

Cereals and legumes, Cognac, Champagne, Beer, Cookware, Electric appliances, and Other non-food 
products 

Z 

Source: compiled by authors 
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Thus, category X includes the products that are characterized by the stable volume of goods turnover 
and high chances of its forecast. The deviation from the average commodity turnover is insignificant. The 
fluctuations in demand are inconsiderable, respectively; it is possible to form optimal reserves of these 
products. These items include meat and poultry, fish, fruits, berries, vodka, low-alcohol beverages. 

Category Y includes products with fluctuations in demand and average sales forecast, namely, these 
are sausage products, milk, dairy products, canned food, canned fruit, confectionary, tea, coffee, baked 
goods, wine, soft drinks, ice cream, other food products, household chemicals, household goods. 

Category Z includes goods with irregular consumption, the lack of clear trends in commodity turnover 
changes, and the accuracy of the volume of commodity turnover forecast is low. This category includes 
cereals and legumes, cognac, champagne, beer, cookware, electric appliances, and other non-food 
products. 

As a result of combining the results of ABC analysis, conducted having in mind such a parameter as 
the volume of commodity turnover, and XYZ-analysis, there are 9 groups of items depending on the degree 
of their influence on the final result and stability and predictability of this result. Therefore, let’s look at the 
matrix of the combination of ABC-analysis and XYZ-analysis (table 5). 

Table 5 
Matrix of ABC-XYZ-analysis 

 

Group А В С 

X Bakery products, Vodka Meat and poultry, Fish 
Alcoholic beverage, 

Fruits, berries 

Y 

Sausage products, Milk, Dairy 
products, Confectionary, Soft 

drinks, Ice cream, Other 
foodstuffs, Household chemicals 

Wine, Cognac, Fish, Tea, 
Household chemicals 

Canned food, Champagne, Canned 
fruit and berries, 

Coffee, Household products 

Z Cereals and legumes, Cognac Beer 
Other non-food products, Cookware, 

Champagne, Electrical Goods 

Source: compiled by authors 

 
As a result of combining the results of the ABC analysis conducted having the parameter of the volume 

of commodity turnover in mind and XYZ-analysis, the products were divided into 9 groups of depending on the 
degree of influence on the final result and the stability and predictability of this result. Thus, there was formed 
the matrix AX, AY, АZ. Such goods include: bakery products, cereals and legumes, milk, dairy products, soft 
drinks, other foodstuffs, ice cream, pastry, sausage products, vodka. These goods require the most attention 
from a logistical point of view; they require careful planning, standardization of stock, daily accounting and 
control, constant analysis of deviations from the planned indicators. Individual management methods are 
applied to these categories. As for the categories BX, BY and BZ, they include wine, meat and poultry, cognac, 
fish, beer, tea, household chemicals. They also require an individual approach for decision-making. The goods 
of CX, CY and СZ groups are alcoholic beverages, fruits, berries, canned food, champagne, canned fruit, 
electrical appliances, coffee, cookware, household goods, other non-food products. The products of these 
groups must be constantly monitored, since they are the ones that could be non-sellers and the company 
makes losses because of them, that’s why it is necessary to avoid overstock of them. 

Conclusions of the study. A detailed study of international and national standards showed that there 
are a number of distinctive features: in terminology, classification of reserves, assessment of stocks and their 
receipt, displaying information about stocks in the financial statements. 

Sales in the times of financial crisis in Ukraine are characterized by increasing competition, reduction 
and change in the product range. Therefore, the analysis of the optimum product range was carried out on 
the basis of ABC and XYZ analysis and the recommendations for stock management were developed. Their 
implementation will help to forecast sales, to reduce the risk of disruption of the activities of the enterprise 
and increase the efficiency of the enterprise stock management. 
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Єлісєєва О.К., Рєзнік М.А., Шпортюк О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА 

АНАЛІЗУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 
Мета – дослідження особливостей ведення обліку в торгівельній мережі та визначення окремих товарних 

груп для застосування оптимізаційних заходів щодо управління запасами в торгівельній мережі. 
Методика дослідження. Методика дослідження ґрунтувалась на загальноприйнятих методах економічних 

досліджень: економіко-статистичному методі - при вивченні динаміки та впливу економічних чинників на стан 
торгівельної діяльності; монографічному – при обґрунтуванні теоретичних положень предмету дослідження. 

Результати. Проведено комплексний аналіз стану та особливостей динаміки розвитку роздрібної торгівлі 

України. Розглянуто основні відмінності П(с)БО 9 та М(с)БО 2, обґрунтовано необхідність суттєвих доопрацювань 
та доповнень у напрямі їх уніфікації та пристосування до конкретних умов господарювання. 

Розглянуто можливості використання АВС тат XYZ-аналізів та їх інтегрованого підходу в торгівельній 
мережі. Визначено окремі номенклатурні групи товарних запасів для подальшого застосування оптимізаційних 
заходів щодо управління запасами за окремою конкретною позицією. 

Визначено групи товарів з високим, середнім та низьким рівнями ефективності за допомогою ABC-аналізу. 
Проведено дослідження стабільності процесів реалізації товарних запасів за допомогою XYZ-аналізу. На основі 
поєднання результатів досліджень з використанням методів ABC і XYZ-аналізу сформовано рекомендації щодо 
ефективного управління асортиментом торгової мережі на основі методів АВС-XYZ-аналізу. 

Наукова новизна дослідження полягає у формуванні наукових положень адаптування теоретико-

методологічних основ організації торгівельних підприємств до торгівельної специфіки роздрібних мереж. 
Практична значущість. Отримані результати дослідження виступають підґрунтям для вирішення проблем 

оптимального товарообігу та ефективного управління асортиментом торгівельної мережі. 
Ключові слова: облік, товари, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, АВС-XYZ-аналіз. 
 
Yelisieieva O.K., Rieznik M.A., Shportiuk O.V. METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND SOME ASPECTS OF 

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF RETAIL NETWORKS IN UKRAINE 
Purpose – to study special features of accounting in the retail network and to identify certain commodity groups to 

apply optimization measures of stock management in the retail network. 

http://finotchet.ru/articles/133
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://www.zakon.rada/
http://www.zakon.rada/
http://www.zakon.rada/
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Methodology of research. The methods of this study were based on generally accepted methods of economic 

research: an economic and statistical method - while studying the dynamics and impact economic factors have on the 
state of commercial activity; a monographic method – when substantiating theoretical propositions of the subject of 
research. 

Findings. A comprehensive analysis of the state and peculiarities of dynamics of retail trade development in 

Ukraine has been conducted.  
The main differences between UAP(S) 9 and IAS 2 have been studied; the necessity to make significant 

amendments and additions to unify them and adjust to specific economic conditions has been substantiated. 
Determined the possibility of using ABC and XYZ analysis and their integrated approach to the retail network. 

Certain item groups of commodity stock have been identified for further use of optimization measures of stock 
management of a specific item.  

The groups of products with the high, middle and low levels of efficiency have been identified, using ABC-analysis. 
The stability of processes of sale of commodity stock has been studied, using XYZ-analysis. Based on the combination 
of the results of research using the methods of ABC and XYZ-analysis, the recommendations for effective management 
of retail network product range have been given. 

Originality research involves the formation of scientific propositions on the adaptation of theoretical and 

methodological foundations of commercial enterprise organization to the particular characteristics of retail networks. 
Practical value. The obtained results are the basis for the solution of a problem of optimum commodity turnover 

and effective management of retail network product range. 
Key words: accounting, goods, Ukrainian Accounting provisions (standards), International Accounting Standards, 

ABC-XYZ-analysis. 
 
Елисеева О.К., Резник М.А., Шпортюк Е.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

УЧЁТА И АНАЛИЗА РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ 
Цель - исследование особенностей ведения учета в торговой сети и определение отдельных товарных 

групп для применения оптимизационных мероприятий по управлению запасами в торговой сети. 
Методика исследования. Методика исследования основывалась на общепринятых методах 

экономических исследований: экономико-статистическом методе - при изучении динамики и влияния 
экономических факторов на состояние торговой деятельности, монографическом – при обосновании 
теоретических положений предмета исследования. 

Результаты. Проведен комплексный анализ состояния и особенностей динамики развития розничной 

торговли Украины. Рассмотрены основные отличия П(с)БУ 9 и М(с)БУ 2, обоснована необходимость 
существенных доработок и дополнений в направлении их унификации и приспособления к конкретным условиям 
хозяйствования. 

Рассмотрены возможности использования АВС и XYZ анализов и их интегрированного подхода в торговой 
сети. Определены отдельные номенклатурные группы товарных запасов для дальнейшего применения 
оптимизационных мероприятий по управлению запасами по отдельной конкретной позициии. 

С помощью ABC-анализа определены группы товаров с высоким, средним и низким уровнями 
эффективности. С помощью XYZ-анализа проведено исследование стабильности процессов реализации 
товарных запасов. На основании сочетания результатов исследований с использованием методов ABC и XYZ-
анализа сформированы рекомендации по эффективному управлению ассортиментом торговой сети на основе 
методов АВС-XYZ-анализа. 

Научная новизна исследования заключается в формировании научных положений адаптации теоретико-

методологических основ организации торговых предприятий к торговой специфике розничных сетей. 
Практическая значимость. Полученные результаты исследования выступают основой для решения 

проблемы оптимального товарооборота и эффективного управления ассортиментом торговой сети. 
Ключевые слова: учет, товары, положения (стандарты) бухгалтерского учета, международные стандарты 

бухгалтерского учета, АВС-XYZ анализ. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Нинішні економічні умови функціонування ринку продукції свинарства 

вимагають посилення ролі держави, як важливого чинника у досягненні економічного зростання та 
підвищення соціальної стабільності на селі. Враховуючи міжнародні зобов’язання країни, обмеженість 
державного бюджету, досягнутий рівень розвитку свинарства та реальну купівельну спроможність 
населення, об’єктивно постає необхідність більш зваженого та системного підходу у використанні 
важелів економічного регулювання досліджуваного ринку, який би сприяв нейтралізації та 
пом’якшенню негативного впливу ринкового механізму, створенню передумов для довгострокового 
економічного росту та забезпеченню продовольчої безпеки країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою методичних рекомендації дієвої системи 
державної підтримки тваринництва та галузі свинарства, зокрема, протягом тривалого часу займалися 
такі науковці, як П. Березівський, П. Гайдуцький, А. Діброва, М. Дем’яненко, М. Ільчук, І. Михасюк та ін. 
Проте швидкоплинність змін в суспільно-економічному житті країни вимагає перегляду методів 
державного регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств та господарств населення – 
виробників продукції свинарства.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо формування дієвої системи державної підтримки виробників продукції свинарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Від 2005 р. в Україні активно використовувалися 
інструменти державної підтримки галузі шляхом прямої бюджетної підтримки в межах програм, що 
передбачали фінансування заходів з селекції тварин, доплату за реалізацію великовагових свиней і за 
рахунок повернення ПДВ при реалізації їх на переробні підприємства. Протягом 2007–2014 рр. 
спостерігалося поступове зниження обсягів державної підтримки сільськогосподарських підприємств, 
які займаються виробництвом продукції свинарства, на 23 %. 

Зазначимо, що основним джерелом державної підтримки свинарства є повернення ПДВ за 
рахунок реалізації на переробку, частка якого в загальному обсязі підтримки у 2014 р. зросла проти 
2007 р. на 51,7 в.п. При цьому механізм його справляння і компенсації нині є недосконалим. 

Зазначимо, що обсяги бюджетної підтримки галузі свинарства за 2007–2014 рр. зменшилися 
більш ніж у 13,5 раза. Однак, як переконують результати проведеного аналізу, в останні роки 
спостерігається відродження промислового свинарства підприємствами індустріального типу, що має 
на меті збільшити обсяги реалізації переробним підприємствам та підвищити вагу реалізованих на 
забій тварин, особливо в господарствах населення. 

Результати групування сільськогосподарських підприємств з урахуванням державної підтримки 
свідчать, що у 2007 р. прибутковість ведення свинарства на принципах розширеного відтворення 
забезпечили 29 % товаровиробників, при фактичному рівні збитковості 35 %, тобто показник зріс більш 
як на 60 в.п. До цієї групи увійшло 31 сільськогосподарське підприємство. Основна частка державної 
підтримки надходила у вигляді прямих бюджетних дотації в розрізі програми за КПКВ 2801210 
«Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції тваринництва». 

Щодо структури бюджетних асигнувань, то найбільшу частку бюджетних коштів спрямовували 
на селекцію у свинарстві та реалізацію великовагових свиней. Позитивним результатом є формування 
передумов щодо відродження та розвитку племінного свинарства. Протягом 2007–2014 рр. група 
сільськогосподарських підприємств із рівнем державної підтримки на 1 ц продукції понад 500 грн 
отримувала її в основному як прямі бюджетні дотації за винятком 2014 р. (їх частка в 2007 р. 
становила 57 %, а у 2010 р. – 76 %). Незважаючи на суттєві бюджетні інвестиції, в 2014 р. не вдалося 
забезпечити прибуткове ведення виробництва. 

У цілому протягом 2007–2014 рр. поступово підвищувалися середньодобові прирости та 
рентабельність виробництва і реалізації свиней у всіх групах сільськогосподарських підприємств, що 
свідчить про процеси модернізації технологічного процесу із залученням як приватних інвестицій, так і 
коштів державної підтримки.  

Незважаючи на позитивні результати від реалізації програм державної підтримки виробництва 
продукції свинарства, суттєвого покращення стану справ у галузі не забезпечено [1]. За щорічного 
збільшення обсягів бюджетних асигнувань та податкових пільг сільському господарству України не 
спостерігалося повномасштабного підвищення економічних показників роботи сільськогосподарських 
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товаровиробників [2]. Так, за дослідженнями С.М. Чистова, у 2000–2009 рр. обсяги державної 
фінансової підтримки галузі зросли у 3,8 раза [3]. Однак, за цей період збільшено обсяги виробництва 
валової продукції сільського господарства лише в 1,2 раза, що є підтвердженням недостатньої 
дієвості державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва.  

Дієвість складових інструментів державної підтримки визначається не лише нарощуванням 
обсягів виробництва та реалізації продукції свинарства в цілому сільськогосподарськими 
підприємствами, але й стимулюванням сільськогосподарських товаровиробників реалізувати 
вироблену продукцію переробним підприємствам [4]. Так, дотація за реалізацію великовагових свиней 
переробним підприємств була одним з основних чинників, які стимулювали до нарощення обсягів 
збуту всіма категоріями виробників свиней на переробні підприємства. Увагу в даній програмі 
бюджетної підтримки було зосереджено на господарствах населення, які в той час були основними 
товаровиробниками продукції свинарства. Дотація за молодняк великої рогатої худоби і свиней 
надавалася у разі вирощування тварин на сільськогосподарських підприємствах та у фізичних осіб не 
менш як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій. 

На нашу думку, систематичне використання дотацій за реалізацію великовагових свиней 
забезпечуватиме поступове збільшення обсягів реалізації свиней переробним підприємствам 
сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм господарювання [5]. 

Водночас, через несистемність у використанні цього інструменту державної підтримки обсяги 
надходження вирощених у господарствах населення тварин як сировини на переробні підприємства 
знизилися, що повністю нівелювало позитивний вплив у цілому державного регулювання.  

Зазначимо, що науковці та товаровиробники не дійшли до єдиної думки щодо доцільності 
використання прямих бюджетних дотацій, у тому числі й за реалізацію великовагових тварин.  

Очевидно, що такий підхід є вигідним для сільськогосподарських товаровиробників. Однак, з 
державної точки зору та галузі загалом виплачувати дотацію в такому вигляді немає сенсу, оскільки 
підтримка нерентабельних підприємств не сприяє покращенню стану справ у галузі свинарства.  

Численні публікації вчених економістів та керівників сільськогосподарських підприємств свідчать 
про необхідність продовження дії механізму підтримки виробників продукції свинарства як одного із 
важелів зняття соціальної напруги на селі [6].  

У нинішніх умовах господарювання одержувачами фінансової підтримки як прямої бюджетної 
дотації, так і у вигляді повернення ПДВ є обмежене коло сільськогосподарських товаровиробників. 
Так, у 2007 р. 59 господарств (сільськогосподарські підприємства двох останніх груп), які реалізували 
43 % від загального обсягу, отримали 58 % від загальної суми спрямованої сільськогосподарським 
підприємствам державної підтримки, у 2010 р. – 22 суб’єктам господарювання було виділено близько 
63 % коштів від загального обсягу державної підтримки, при цьому ними було реалізовано 27,1 % 
свиней, у 2014 р. 39 сільськогосподарських підприємств одержали 85,3 % коштів, при частці реалізації 
свиней 30,1 %. При цьому в середньому на одне господарство надходило більш як 1000 тис. грн.  

Протягом досліджуваного періоду сталися зміни в структурі державної підтримки ведення галузі 
свинарства в сільськогосподарських підприємствах. Так, у 2007 р. частка прямої державної підтримки 
була в межах 50–55 %, за мінімального розмаху варіації між групами господарств, що свідчить про 
справедливий розподіл залежно від обсягів реалізації свиней. Найбільшу частку становила дотація за 
реалізацію великовагових свиней, механізм компенсації якої був досить прозорий [6].  

У 2010 р. частка прямих бюджетних дотацій відчутно зменшилася до 30 % у середньому по 
сільськогосподарських підприємствах, значення розмаху варіації динамічного ряду даного показника 
становило 50 в.п., що свідчить про вибірковий характер виплати прямої бюджетної підтримки. 

У 2014 р. середнє значення частки виплати бюджетної дотації в загальній структурі державної 
підтримки становило в середньому близько 5 %, розмах варіації – 12 в.п., що свідчить про рівномірний 
розподіл. 

Необхідно зазначити, що важливим напрямком державної підтримки є часткова компенсація 
витрат, пов’язаних із придбанням племінних свиноматок і кнурів, а також будівництва тваринницьких 
приміщень. Відшкодування вартості будівництва об’єктів передбачено на безповоротній основі у 
розмірі до 50 % вартості (фактично понесених витрат без урахування ПДВ) завершених у 
попередньому і поточному роках етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів 
для утримання великої рогатої худоби, свиней, доїльних залів і створених на кооперативних засадах 
м’ясопереробних підприємств, у т.ч. в розмірі до 30 % вартості обладнання відповідно до проектно-
кошторисної документації. 

Однак механізм надання такої державної підтримки є недосконалим. Така компенсація 
надається тільки тоді, коли комплекс уже почав працювати. Тобто вона вигідна лише тим 
підприємствам, які вже інвестували кошти, збудували тваринницькі приміщення і нині продовжують 
свій розвиток, що суттєво обмежує коло отримувачів даної державної підтримки. Проте для більшості 
підприємств кошти потрібні саме на початку та під час будівництва, а не після того, як тваринницький 
комплекс почав діяти і вже можна розраховувати на прибутки. Якщо б сільськогосподарські 
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підприємства отримували компенсацію вартості будівництва на його початку, то це б сприяло 
активізації інвестиційних процесів у свинарстві [7].   

Оцінюючи ефективність державної підтримки виробництва продукції свинарства, вважаємо за 
доцільне проаналізувати практику застосування задекларованої програми компенсації відсотків за 
надані кредити сільськогосподарським товаровиробникам, яка діяла до 2012 р. Її особливість 
полягала у тому, що держава брала на себе оплату відсотків за кредити сільгоспвиробників. Це була 
важлива допомога, тому що відсотки за гривневими кредитами перевищували рентабельність 
аграрного бізнесу. При цьому без кредитних коштів сільськогосподарські товаровиробники не мають 
можливості забезпечувати розширене відтворення. Це підтверджує і статистика: у 2011 р. 
сільськогосподарські підприємства залучили понад 12 млрд гривень кредитів. 

Проте задекларований позитивний ефект був знівельований недосконалим механізмом державної 
підтримки за даною програмою. По-перше, передбачалася конкурсна основа. Компенсація 
виплачувалася тільки, коли сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними 
угодами не перевищувала в гривнях 21 % річних, а в іноземній валюті – 13 %. Але відсотки по кредитах 
для сільськогосподарських товаровиробників були вищі, ніж передбачено в державній програмі. Так, у 
2011 р. виплати за гривневими кредитами сягали 26 %, а за валютними – 13 %. По-друге, обмеження на 
об’єкти кредитування – кредити надавалися тільки під певні роботи та закупівлі. По-третє, компенсація 
виплачується не відразу, а залежно від наповнення спеціальних фондів, що змушувало 
сільськогосподарських товаровиробників оплачувати відсотки із власних фінансових ресурсів [8]. 

Зазначимо, що упродовж досліджуваного періоду реальна державна підтримка виробникам 
продукції свинарства усіх форм господарювання надходила переважно у вигляді повернення ПДВ. 
Упродовж 1990–2014 рр. даний механізм зазнав суттєвих змін. У 1998 р. було запроваджено 
спеціальний режим ПДВ для виробників м’яса. Його метою було забезпечити вчасне надання субсидій 
виробникам продукції тваринництва. Відповідно до цього регулювання переробники м’яса 
спрямовували суми ПДВ на спеціальні (небюджетні) рахунки, і ці суми використовувалися як субсидії 
постачальникам м’яса. Лише безпосередні постачальники м’яса могли отримувати відповідні субсидії, 
які потрібно було використовувати для розвитку тваринництва.  

У 2010 та 2011 рр. переробники м’яса сплачували ПДВ до спеціального фонду державного 
бюджету. Потім виробники мали право отримати допомогу з бюджету, а не безпосередньо від 
переробників, як раніше – у формі субсидій «на одну голову худоби» (з квітня 2011 р. – у розрахунку 
на кілограм).  

Починаючи з 2012 р., систему було частково змінено для переробників м’яса, оскільки вони 
спрямовували ПДВ частково до спеціального фонду державного бюджету, а частково на спеціальні 
рахунки (частка ПДВ, яку підприємства сплачують до спеціального фонду державного бюджету, було 
визначено у 20 % у 2012 р., 40 % у 2013 р. та 50 % у 2014 р.). Так, суми ПДВ, перераховані до 
спеціального фонду бюджету, призначені для фінансування заходів у межах державної програми 
підтримки тваринництва. Як і раніше, суми ПДВ, накопичені на спеціальних не бюджетних рахунках 
переробників м’яса, можуть використовуватися виключно для виплати сільськогосподарським 
товаровиробникам компенсації за продане ними м’ясо в живій вазі. Прямий перерахунок компенсації 
переробниками виробникам м’яса було поновлено через необхідність вчасної підтримки виробників за 
високого фіскального тиску.  

Висновки з проведеного дослідження. Як свідчать результати дослідження, найбільш 
ефективним засобом підтримки виробництва продукції свинарства був механізм, повернення ПДВ 
який діяв до 2010 р., по відношенні до сільськогосподарських підприємств, та господарств населення з 
використанням нульової ставки та дотації за реалізацію великовагових свиней, що стимулювало до 
нарощування реалізації  переробникам, так і торгово-посередницьким структурам, які працюють на 
агентських умовах. 

Нинішній порядок державної підтримки у вигляді повернення ПДВ є складним і непрозорим. У 
результаті чого переробним підприємствам делеговано право нарахування та розподілу державних 
ресурсів, сформованих за рахунок коштів податку на додану вартість, отриманих від реалізації 
продукції, виготовленої з поставленої свинини у живій вазі сільськогосподарськими 
товаровиробниками.  

Загалом механізм державної підтримки свинарства через застосування особливого режиму 
оподаткування переробних підприємств не забезпечив належних зрушень та покращення стану справ 
у галузі, зокрема, збільшення поголів’я тварин, обсягів виробництва продукції, прибутковості 
товаровиробників, що в свою чергу потребує розроблення нового прозорого і адресного механізму 
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників продукції свинарства.  

 

Бібліографічний список  
 

1. Нестеренко С.А. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах / 
С.А. Нестеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 1 (29). – 
С. 80-86. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 18 

2. Державна підтримка галузі тваринництва відповідно до вимог СОТ / Андрієвський В.Є. та ін. // 
Науково-практичний збірник “Посібник українського хлібороба”. – Київ, 2008. – С. 274-289. 

3. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, 
Т.Ф. Куценко [та ін.; вид. 2-ге, допрац. і доповн.]. – К. : КНЕУ, 2010. – 440 с. 

4. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : монографія / [Бетлій М.,]; за ред. 
О.М. Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с. 

5. Сус Л. В. Стан реалізації фінансової державної підтримки виробництва продукції 
тваринництва в Україні / Л. В. Сус // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1/2 (43), т. 2. – С. 186–193. 

6. Свиноус І.В. Cучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в 
сільськогосподарських підприємствах України / І.В. Свиноус, А.В. Підгорний // Інноваційна економіка. – 
2014. – № 6 (55). – С. 77-81. 

7. Орел В.М. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м’яса та 
м’ясної продукції / В.М. Орел // Економічний аналіз. – 2014. – № 3. – С. 70-74. 

8. Саламін О. С. Розвиток сільського господарства як результат ринкового регулювання та 
державного регуляторного впливу / О. С. Саламін // Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія Економічні науки – 
Львів, 2013. – т. 15, № 2 (56). – С. 355–362. 

 
References 

 
1. Nesterenko, S.A. (2015), “The development of pig industry in the agricultural enterprises”, Visnyk 

Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 1 (29), pp. 80-86. 
2. Andriievskyi, V.Ye. et al. (2008), “State support of the livestock industry in line with WTO 

requirements”, Naukovo-praktychnyi zbirnyk “Posibnyk ukrainskoho khliboroba”, pp. 274-289. 
3. Chystov, S.M., Nykyforov, A.Ye., Kutsenko, T.F. ta in. (2010), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky 

[State Regulation of Economy], tutorial, 2nd edition, corrections and additions, KNEU, Kyiv, Ukraine, 440 p. 
4. Betlii, M. (2006), Ahrarnyi sektor Ukrainy na shliakhu do yevrointehratsii [The agrarian sector of 

Ukraine on the way to the European integration], monograph, IVA, Uzhhorod, Ukraine, 496 p. 
5. Sus, L.V. (2014), “State of the state financial support of animal production in Ukraine”, Visnyk 

ZhNAEU, no. 1/2 (43), vol. 2, pp. 186–193. 
6. Svynous, I.V. and Pidhornyi, A.V. (2014), “Current status and problems of production of pig 

breeding at the agricultural enterprises of Ukraine”, Innovatsiina ekonomika, no. 6 (55), pp. 77-81. 
7. Orel, V.M. (2014), “Assessment of the present state and prospects of development of regional 

market of meat and meat products”, Ekonomichnyi analiz, no. 3, pp.70-74. 
8. Salamin, O.S. (2013), “The development of agriculture as a result of market regulation and of state 

regulatory impact”, Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta 
biotekhnolohii imeni S. Z. Hzhytskoho, Seriia Ekonomichni nauky, vol. 15, no. 2 (56), pp. 355–362. 

 
 
Ібатуллін М.І. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
Мета. Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування дієвої системи 

державної підтримки виробників продукції свинарства.  
Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі загальнонаукові методи, як аналіз і 

синтез, індукція і дедукція. Зокрема: завдяки аналізу та синтезу було проведено дослідження механізму  
повернення ПДВ у вигляді державної підтримки для сільськогосподарських підприємств; завдяки прийомам 
індукції та дедукції були визначені перспективи розвитку галузі свинарства в Україні. 

Результати. Встановлено, що механізм, який діяв до 2010 р., забезпечував прозорість у поверненні ПДВ у 

вигляді державної підтримки для сільськогосподарських підприємств, а по відношенню до господарств населення 
використовувалася нульова ставка, що стимулювало їх до нарощування обсягів реалізації. 

Доведено, що нинішній порядок державної підтримки у вигляді повернення ПДВ є складним і непрозорим. 
У результаті чого переробним підприємствам делеговано право нарахування та розподілу державних ресурсів, 
сформованих за рахунок коштів податку на додану вартість, отриманих від реалізації продукції, виготовленої з 
поставленої свинини у живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками. Виявлено основні причини, 
недієвості програми державної підтримки, що передбачала компенсацію відсотків за надання кредитів 
сільськогосподарським товаровиробникам, яка діяла до 2012 р. 

Визначено, що механізм державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників продукції 
свинарства потребує комплексного формування з метою активізації виробництва продукції свинарства в усіх 
категоріях сільськогосподарських товаровиробників. 

Наукова новизна. Обґрунтовано механізм державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

продукції свинарства, що передбачає запровадження нульової ставки ПДВ для усіх категорій 
сільськогосподарських товаровиробників та запровадження прямої бюджетної дотації за реалізацію 
великовагових свиней господарствами населення.  
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Практична значущість. Отримані результати дослідження, зокрема запропонована необхідність 

відновлення застосування державної підтримки на основі використання «нульової ставки» ПДВ, забезпечить 
формування ефективного механізму стимулювання виробництва продукції свинарства як в сільськогосподарських 
підприємствах, так і господарствах населення. 

Ключові слова: державна підтримка, свинарство, сільськогосподарські підприємства. 

 
Ibatullin M.I. STATE SUPPORT OF PIG BREEDING IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical principles and practical recommendations for the 

formation of an effective system of state support for pig producers. 
Methodology of research. The following general scientific methods are used during the study, as analysis and 

synthesis, induction and deduction. In particular, the mechanism of VAT refund in the form of state support for 
agricultural enterprises through the analysis and synthesis of the study; through methods of induction and deduction by 
prospects of development of pig industry in Ukraine. 

Findings. It is established that the mechanism which operated until 2010, ensured transparency in the return of 

VAT in the form of state support for agricultural enterprises and towards households a zero rate is used, which stimulated 
them to increase sales volumes. 

It is proved that the current procedure of government support in the form of VAT refund is complex and opaque. 
As a result, processors the enterprises are delegated the right of calculation and allocation of public resources, formed at 
the expense of value added tax, from the sale of products made from pork put in live weight by agricultural producers. 

The basic reasons for ineffectiveness state support, which included compensation of interest on loans to 
agricultural producers, which operated until 2012, are highlighted.  

It is determined that the mechanism of state support of agricultural commodity pig production requires the 
complex formation to enhance the production of pig production in all categories of agricultural producers. 

Originality. The mechanism of state support of agricultural commodity of pig production is substantiated, which 

involves the introduction of a zero VAT rate for all categories of agricultural producers and the introduction of direct 
budgetary grants for the implementation of heavy heavy pig private households. 

Practical value. The obtained results are of research; including the proposed use of the need to use of public 

support through the use of “zero rate” of VAT, promote the formation of an effective mechanism to stimulate the 
production of pig production in both agricultural enterprises and private households. 

Key words: state support, swine breeding, agricultural enterprises.  

 
Ибатуллин М.И. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СВИНОВОДСТВА В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Цель. Разработка теоретических, положений и практических рекомендаций по формированию 

действенной системы государственной поддержки производителей продукции свиноводства. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы такие общенаучные методы, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция. Благодаря анализу и синтезу было проведено исследование механизма 
возврата НДС в виде государственной поддержки для сельскохозяйственных предприятий. Благодаря приемам 
индукции и дедукции были определены перспективы развития отрасли свиноводства в Украине. 

Результаты. Установлено, что механизм, который действовал до 2010 г., обеспечивал прозрачность в 

возврате НДС в виде государственной поддержки для сельскохозяйственных предприятий, а по отношению к 
хозяйствам населения использовалась нулевая ставка, что стимулировало их к наращиванию объемов 
реализации продукции. 

Доказано, что нынешний порядок государственной поддержки в виде возврата НДС является сложным и 
непрозрачным. В результате чего перерабатывающим предприятиям делегировано право начисления и 
распределения государственных ресурсов, сформированных за счет средств налога на добавленную стоимость, 
полученных от реализации продукции, изготовленной из поставленной свинины в живом весе 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Определено, что механизм государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
продукции свиноводства требует комплексного формирования с целью активизации производства продукции 
свиноводства во всех категориях сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Научная новизна. Обосновано механизм государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей продукции свиноводства, который предусматривает введение нулевой ставки НДС для 
всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей и внедрение прямой бюджетной дотации за 
реализацию тяжеловесных свиней хозяйствами населения. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования, в частности предложенная 

необходимость восстановления применения государственной поддержки на основе использования «нулевой 
ставки» НДС, обеспечит формирование эффективного механизма стимулирования производства продукции 
свиноводства как в сельскохозяйственных предприятиях, так и хозяйствах населения. 

Ключевые слова: государственная поддержка, свиноводство, сельскохозяйственные предприятия. 
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ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 
Постановка проблеми. Найважливішою складовою частиною ринку ресурсів для аграрного 

виробництва є ринок сільськогосподарської техніки, оскільки від рівня його функціонування залежить 
формування найголовнішої частини основних виробничих засобів сільського господарства – його 
технічної бази. Відомо, що за рівнем розвитку технічного потенціалу села визначаються темпи 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, забезпечується підвищення продуктивності праці 
працівників та його конкурентоспроможності. 

Рівень розвитку ринку сільськогосподарської техніки впливає на формування технічної бази 
аграрного виробництва через рівень цін на техніку, їх відповідність купівельній спроможності сільських 
товаровиробників. Зазначимо, що слабкий розвиток ринку викликає його монополізацію групою 
великих постачальників, які диктують споживачам рівень цін та умови поставок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного використання 
сільськогосподарської техніки досліджували відомі вчені: В. Андрійчук, О. Бугуцький, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Даниленко, М. Дем’яненко, С. Дусановський, О. Здоровцов, М. Єрін, В. Іванишин, 
Д. Крисанов, І. Лукінов, В. Мертенс, В. Месель-Веселяк, О. Могильний, О. Онищенко, О. Олійник, 
І. Охріменко, Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, М. Пугачов, А. Стельмащук, В. Трегобчук, О. Улянченко, 
Г. Черевко, В. Шиян, О. Шпичак, О. Шубравська та інші. Проте зміни, які відбуваються на 
внутрішньому та світовому ринку сільськогосподарської техніки вимагають перегляду деяких основних 
засад його функціонування. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних положень і 
практичних рекомендацій щодо функціонування ринку сільськогосподарської техніки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок сільськогосподарської техніки 
характеризується низкою особливостей, враховувати які необхідно при вивченні його функціонування. 
До них слід віднести: сезонність, яка впливає на використання техніки, велике різноманіття 
технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, що вимагає складної номенклатури 
машин і механізмів, необхідність комплексної поставки сільськогосподарської техніки. Негативним 
моментом у формуванні ринку сільськогосподарської техніки є те, що не завжди ці особливості 
враховуються [1]. 

У процесі розвитку ринку сільськогосподарської техніки слід брати до уваги специфіку 
економічного стану агропромислового комплексу й тенденцій його розвитку, а також стан та 
особливості забезпечення технікою сільськогосподарських виробників. Ці особливості необхідно 
систематизувати залежно від впливу різних факторів на сільськогосподарське виробництво. 

Найважливішим фактором, що впливає на процес забезпечення технікою, є природно-
кліматичний фактор, який визначає кінцеві результати виробництва (природні процеси, погодні умови, 
сезонність виробництва і т.д.). 

До другої групи слід віднести соціально-економічні фактори. Специфіка стану в 
агропромисловому комплексі полягає в тому, що більшість сільськогосподарських підприємств є 
низькорентабельними і збитковими, внаслідок чого мають вкрай низьку купівельну спроможність. 
Окрім того, спостерігається величезна диференціація господарств за рівнем виробництва і станом 
економіки, значне відставання у соціальному розвитку села, а також сфери зберігання, переробки і 
реалізації продукції [2]. Ця група особливостей вимагає додаткового вкладення матеріальних ресурсів 
з метою якнайшвидшого подолання зазначеного відставання. 

Розвиток ринку сільськогосподарської техніки призводить до появи нових видів послуг щодо 
пошуку і постачання нової і техніки, що була в експлуатації (вживаної), а також підтримки її в робочому 
стані шляхом сервісного обслуговування. 

Третя група факторів пов’язана з надто високим ступенем монополізації в галузях, що 
поставляють техніку для села, в тому числі у тракторному та сільськогосподарському 
машинобудуванні. 

Результати опитування сільськогосподарських товаровиробників, проведені Міністерством 
аграрної політики та продовольства України, свідчать, що вони відмовляються від придбання 
продукції вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування: 40% респондентів 
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зазначили, що їх не задовольняє низька якість; 30% – низький технічний рівень сервісної бази; інші 
виділили низьку конкурентоспроможність. 

Рекордним за продажем техніки був 2008 р., коли сільськогосподарські товаровиробники 
придбали технічних ресурсів майже на 1,4 млрд дол. США (приблизно у рівних частин: комбайни, 
трактори, навісне і причіпне обладнання). У 2009 р., порівняно із попереднім роком, загальний продаж 
знизився майже утричі. Однак упродовж 2010–2013 рр. спостерігається істотне пожвавлення ринку (за 
підсумками 2012 р. було продано агротехніки майже на 1,1 млрд дол. США). 

Девальвація гривні, що спостерігалася упродовж 2014–2015 рр. негативно вплинула на ринок 
сільськогосподарської техніки. За даними департаментів агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій, сільгосптоваровиробниками у 2014 році придбано техніки та обладнання на 
суму 4,8 млрд гривень, у 2013 році – на 6,8 млрд гривень. 

Стабілізація економічних та політичних процесів в Україні сприяла пожвавленню ринку 
сільськогосподарської техніки. У січні-червні 2016 року на 35% – до 4,87 тис. од. у порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 року. 

За даними департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, за шість місяців 
2016 року сільськогосподарські підприємства придбали 4868 од. техніки на суму близько 4,5 млрд грн, 
у тому числі тракторів – 1,295 тис. од. (1,5 млрд грн), зернозбиральних комбайнів – 317 од. (932 млн 
грн), ґрунтообробної техніки – 798 од. (268 млн грн), посівної техніки – 498 од. (486 млн грн), іншої 
техніки та обладнання – 1,960 тис. од. (1,3 млрд грн).   

За таких умов на ринку сільськогосподарської техніки в умовах кризи частка вживаної техніки 
зросла. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, імпорт вживаної 
сільськогосподарської техніки в основних сегментах у першому півріччі 2015 порівняно з аналогічним 
періодом 2014 року в доларовому еквіваленті збільшився на 15% (до 27,6 млн дол.), у кількісному – на 
53%, що є найвищим за останні 10 років. 

За такої ситуації вітчизняні підприємства сільськогосподарського машинобудування вимагають 
створення сприятливих умов на основі надання їм пільгового оподаткування, обмежити імпорт, 
підвищити мито на ввезену техніку або компенсувати їм частину відсотків за кредитами, які було взято 
на модернізацію виробництва. Зазначимо, що модернізувати виробництва необхідно на всіх 
машинобудівних заводах, оскільки зношення засобів досягає 80%. 

Уряд не відхиляє підтримку вітчизняних машинобудівників, але обумовлює, що рівень 
вітчизняних деталей у виробництві техніки повинен становити до 70%. Зокрема, при виробництві 
тракторів із потужністю двигуна до 89 кВт іноземні деталі не повинні перевищувати 20%, тракторів із 
потужністю двигуна понад 89 кВт – 35, самохідних обприскувачів – 25, спеціальних автомобілів 
сільськогосподарського призначення – 35, самохідних комбайнів – 35, причіпних комбайнів – 35%. Це 
практично нереальна перспектива для вітчизняних товаровиробників. Лише у продукції «Південмашу» 
і ХТЗ імпортні деталі становлять до 50%, а в інших виробників цей показник досягає до 80%. 

Відповідно до розробленої національної стратегії підтримки вітчизняних підприємств 
сільськогосподарського машинобудування, зокрема у межах реалізації Державної програми активізації 
економіки на 2013–2014 рр. галузеве міністерство передбачило поставити для сільськогосподарських 
товаровиробників до 4 тис. одиниць по лізингу. У 2013 р. НАК «Украгролізинг» закупив у ХТЗ та ТОВ 
«Укравтозапчастина» сільськогосподарську техніку на 10 млн грн. У Державному бюджеті України 
передбачено виділити на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» відповідно понад 160 млн грн. 

Однак вітчизняні підприємства сільськогосподарського машинобудування продовжують 
скорочувати обсяги виробництва. 

За даними державної служби статистики, за січень-квітень 2015 р. в Україні індекс промислової 
продукції машин та устаткування для сільського та лісового господарства склав 96,9%, виготовлено 
було 1280 тракторів (на 17,3% менше, ніж за аналогічний період 2014 р.). Основною першопричиною є 
складне становище на ЮМЗ. 

Плугів в січні-квітні було виготовлено в кількості 526 шт. (на 5,6% менше, ніж у січні-квітні 
2014 р.); дискових борін – 366 шт. (на 25,5% менше, ніж за аналогічний період 2014 р.). 

В той же час спостерігається зростання виробництва розпушувачів та культиваторів: за січень-
квітень виготовлено 1628 шт., що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2014 р., а також сівалок – 
1158 шт., на 6,2% більше за звітний період 2014 року. Так, за перше півріччя 2015 р. ВАТ 
«Уманьфермаш» виробило лише 6 комбінованих ґрунтообробних агрегатів, у той час як за 
аналогічний період 2012 р. було випущено 198 одиниць техніки. Відповідно Харківський тракторний 
завод зменшив обсяги виробництва майже на 30%.  

Спеціалісти Міністерства аграрної політики та продовольства України оцінюють потенціал ринку 
на найближчу перспективу в 35–40 млрд грн, оскільки у структурі вітчизняного зернозбирального 
парку 75% комбайнів експлуатують понад 15 років, і це в основному машини радянського зразка. 
Причому навантаження на кожний перевищує більше 200 га порівняно із 50 га на один комбайн у 
країнах ЄС [3].  
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При переході до ринкової економіки підприємства сільськогосподарського машинобудування 
різко підняли ціни на свою продукцію при скороченні обсягів виробництва. Внаслідок цього значно 
посилився диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію. Основна частина 
сільськогосподарських підприємств виявилася не спроможною купувати нову техніку, що й зумовило 
деградацію технічної бази села з усіма її негативними наслідками [4]. 

Ринок сільськогосподарської техніки вже тривалий час знаходиться на стадії становлення й поки 
що не відповідає запитам основних його учасників – сільських товаровиробників і ремонтно-технічних 
підприємств, оскільки не виконує одне із найважливіших своїх завдань – цілеспрямовано звести разом 
усіх бажаючих купити та продати сільськогосподарські машини, забезпечити економічний паритет 
продавців і покупців, укладання угод на прозорих і взаємоприйнятних умовах [5]. 

Узагальнення тенденцій розвитку ринку сільськогосподарської техніки дає можливість виділити 
такі його особливості: 

1. Низька платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників, зумовлена високими 
цінами на техніку, паливно-енергетичні та матеріально-технічні ресурси, з одного боку, і низькими 
закупівельними цінами на сільськогосподарську продукцію, з іншого, а також високим відсотком ставок 
кредитних установ. 

2. Несумісність інтересів сільськогосподарських виробників і обслуговуючих підприємств, 
оскільки перші прагнуть максимально скоротити витрати на експлуатацію техніки, а другі – отримати 
найбільший прибуток за свою роботу. 

3. Відсутність єдиної технічної політики в агропромисловому виробництві та координація 
діяльності суб’єктів сфери інженерно-технічного забезпечення. 

Вищезазначене вимагає трансформації економічного механізму регулювання ринку 
сільськогосподарської техніки та технічного сервісу, який би був спрямований на здешевлення для 
села технічних засобів і надаваних послуг. Паралельно повинні вирішуватися питання реалізації 
єдиної технічної політики в агропромисловому виробництві. 

Виробники багатьох важливих видів і типорозмірів сільськогосподарської техніки 
(зернозбиральних комбайнів, тракторів та ін.) є монополістами на ринку сільськогосподарської техніки. 
Слід зазначити, що в останні роки посилюється конкуренція з боку іноземних виробників машин. Щодо 
регіональних продавців (вітчизняних підприємств-виробників і незалежних дистриб’юторів і дилерів), 
то з деяких видів техніки як вітчизняної, так і іноземної вони є монополістами в зоні своєї діяльності, як 
і ремонтно-технічні підприємства на місцевих і регіональних ринках низки послуг та іншої продукції. 

Разом із тим потреба в цивілізованому ринку нової і вживаної сільськогосподарської техніки, а 
також послуг щодо її відновлення зростає, що пояснюється кількома обставинами [6]. 

По-перше, у сільських товаровиробників накопичилося багато непрацюючих машин, а також тих, 
які господарства готові продати – можуть працювати, але вони істотно втратили первісні споживчі 
властивості. 

По-друге, більшість ремонтно-технічних підприємств, спеціалізовані заводи з ремонту 
сільськогосподарських машин та агрегатів зберегли досить високий технологічний потенціал, але 
використовується він не більш як на 20–30, в кращому разі на 40–50%. Таким підприємствам вигідно 
самостійно, або через посередницькі структури скуповувати сільськогосподарську техніку з метою 
відновлення споживчих властивостей і продажу її самостійно, або через посередників. Унаслідок 
цього зростають доходи та покращується їхній економічний стан. 

По-третє, поступово поліпшується економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, 
збільшується частка прибуткових і скорочується частка малорентабельних і збиткових підприємств у 
загальній їх кількості. Однак розшарування сільських товаровиробників за економічним станом 
залишиться, а можливо й посилиться. Це призведе до того, що високорентабельні 
сільськогосподарські підприємства будуть купувати нову техніку й експлуатувати її відносно короткий 
термін, а потім продавати менш економічно спроможним підприємствам за значно нижчою ціною, ніж у 
нової машини. Ті ж у свою чергу після певного терміну будуть продавати старі машини ще менш 
заможним сільським товаровиробникам і за ще нижчою ціною і т.д. Угоди купівлі-продажу будуть 
виконуватися безпосередньо, або через посередників (дилерів, ремонтні підприємства та ін.). 

Отже, внаслідок цього розпочнеться рух техніки від однієї групи сільських товаровиробників до 
іншої, тобто це стане початком функціонування трьох взаємопов’язаних ринків: ринок нових машин 
(первинний), ринок уживаних машин (вторинний), ринок послуг по відновленню техніки [7].  

Зазначимо, що первинний ринок сільськогосподарської техніки характеризується зростаючою 
кон’юнктурою, покупцями на якому є в основному потужні вертикально-інтегровані структури 
(агрохолдинги), а продавцями – дилери іноземних товаровиробників техніки. Угоди на цьому ринку 
укладають також прибуткові сільськогосподарські підприємства, однак вони є незначними внаслідок 
обмеженої купівельної спроможності більшості товаровиробників [8]. 

Щодо вторинного ринку сільськогосподарської техніки, то стан його характеризується 
стабільною кон’юнктурою. Це означає, що його ємність буде більшою, порівняно з ємністю ринку нових 
сільськогосподарських машин. Спираючись на практику країн зі сформованим ринком вживаних 
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сільськогосподарських машин, є підстави прогнозувати, що на кожну продану нову машину буде 
продаватися не менше двох-трьох, а, можливо, й більше машин, що були у використанні. 

Висновки з проведеного дослідження. Розробка стратегічних рішень щодо формування 
ринку сільськогосподарської техніки повинна базуватися на системному підході, оскільки лише за цієї 
умови буде забезпечено одержання максимального економічного й організаційно-управлінського 
ефекту від їх реалізації. При цьому необхідно врахувати наступне: 

1. Ринки агропродовольства (кінцевої сільськогосподарської продукції), матеріально-технічних 
ресурсів, виробничо-технічних послуг, нерухомості, праці, цінних паперів та інші формують у 
сукупності систему спільного аграрного ринку. 

2. Агропродовольчий ринок є базовою підсистемою в системі аграрного ринку, оскільки саме на 
ньому реалізуються кінцеві цілі агропромислового виробництва. 

3. Між ринком агропродовольства (кінцевої сільськогосподарської продукції) і ринками 
сільськогосподарської техніки й ремонтно-технічних послуг існують прямі та зворотні зв’язки. Вони 
виявляються у тому, що вартість і якість техніки та ремонтно-технічних послуг суттєво впливає на 
кінцеві результати діяльності й економічний стан сільських товаровиробників і платоспроможний попит 
на техніку (прямий зв’язок). Це у свою чергу впливає на річний обсяг її виробництва та економічний 
стан виробників і постачальників техніки та ремонтно-технічних послуг (зворотний зв’язок).  

4. Прямі та зворотні зв’язки існують не тільки між ринком кінцевої сільськогосподарської 
продукції і ринками техніки та ремонтно-технічних послуг, а й між двома останніми ринками. 
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Скоцик В.Є. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

функціонування ринку сільськогосподарської техніки. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використані загальнонаукові методи, зокрема: аналіз і 

синтез – при проведенні дослідження стану функціонування ринку сільськогосподарської техніки; метод індукції і 
дедукції – при визначенні перспективи розвитку ринку техніки в аграрній сфері. 

Результати. Виявлено, що рівень розвитку ринку сільськогосподарської техніки впливає на формування 

технічної бази аграрного виробництва через рівень цін на техніку, їх відповідність купівельній спроможності 
сільських товаровиробників, а слабкий розвиток ринку викликає його монополізацію групою великих 
постачальників, які диктують споживачам рівень цін та умови поставок. 

Встановлено, що у процесі розвитку ринку сільськогосподарської техніки слід брати до уваги специфіку 
економічного стану агропромислового комплексу й тенденцій його розвитку, а також стан та особливості 
забезпечення технікою сільськогосподарських виробників. 

Доведено, що найважливішим фактором, що впливає на процес забезпечення технікою, є природно-
кліматичний фактор, який визначає кінцеві результати виробництва (природні процеси, погодні умови, сезонність 
виробництва і т.д.). 

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо розробки теоретичних, методичних положень і 

практичних рекомендацій щодо функціонування ринку сільськогосподарської техніки. 
Практична значущість. Дослідження особливостей функціонування ринку сільськогосподарської техніки і 

розробка стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств з урахуванням цих особливостей дозволить 
активізувати їх поточну діяльність і забезпечить їм захист від впливу несприятливих факторів зовнішнього 
середовища функціонування. 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, ринок, техніка, ремонтно-технічні підприємства. 

 
Skotsyk V.Ye. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MARKET FUNCTIONING OF 

AGRICULTURAL MACHINERY 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodical positions and practical 

recommendations on the functioning of the market of agricultural machinery.  
Methodology of research. General scientific methods are used during the study, in particular; analysis and 

synthesis – during the study of the functioning of the market of agricultural equipment; the method of induction and 
deduction – in determining the prospects of development of technology in agriculture. 

Findings. It is revealed that the level of the development of the agricultural machinery influences the technical 

base of agricultural production through price level on technology, their compliance with the purchasing power of rural 
producers, and weak market development is its monopolization group of large suppliers that consumers dictate prices 
and delivery terms. 

It was established that during the development process of the agricultural machinery should take into account the 
specific of economic situation of agriculture complex and tendencies of its development and the state of technology and 
features to ensure agricultural producers. 

It is proved that the most important factor influencing the process of providing technology is natural and climatic 
factor that determines the final results of production (natural process, weather conditions, seasonality of production, etc.). 

Originality. Suggestions to develop the theoretical and methodological principles and practical recommendations 

on the functioning of the market of agricultural machinery are substantiated. 
Practical value. The study of peculiarities for functioning the agricultural markets of technology strategy and 

development of the agricultural enterprises taking into account these features will increase their current activities and 
provide them with protection from adverse changes of environmental factors functioning. 

Key words: agricultural enterprises, market, technique, repair and technical enterprises.  

 
Скоцик В.Е. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
Целью исследования является разработка теоретических, методических положений и практических 

рекомендаций по функционированию рынка сельскохозяйственной техники. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы, в частности: 

анализ и синтез – при проведении исследования состояния функционирования рынка сельскохозяйственной 
техники; метод индукции и дедукции – при определении перспективы развития рынка техники в аграрной сфере. 

Результаты. Выявлено, что уровень развития рынка сельскохозяйственной техники влияет на 

формирование технической базы аграрного производства через уровень цен на технику, их соответствие 
покупательной способности сельских товаропроизводителей, а слабое развитие рынка вызывает его 
монополизацию группой крупных поставщиков, которые диктуют потребителям уровень и условия поставок. 

Установлено, что в процессе развития рынка сельскохозяйственной техники следует принимать во 
внимание специфику экономического состояния агропромышленного комплекса и тенденций его развития, а 
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также состояние и особенности обеспечения техникой сельскохозяйственных производителей. 
Доказано, что важнейшим фактором, влияющим на процесс обеспечения техникой, являются природно-

климатический фактор, который определяет конечные результаты производства (природные процессы, погодные 
условия, сезонность производства и т.д.). 

Научная новизна. Обоснованы предложения по разработке теоретических, методических положений и 

практических рекомендаций по функционированию рынка сельскохозяйственной техники. 
Практическая значимость. Исследование особенностей функционирования рынка сельскохозяйственной 

техники и разработка стратегии развития сельскохозяйственных предприятий с учетом этих особенностей 
позволит активизировать их текущую деятельность и обеспечит им защиту от воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды функционирования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, рынок, техника, ремонтно-технические 

предприятия. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Трансформація економічної системи України гостро поставила перед 

державою завдання забезпечення національної безпеки в усіх її проявах, включаючи продовольчу 
безпеку. Вплив негативних факторів на стан національного господарства порушує системні зв’язки, що 
призводить до кризових явищ, у тому числі, і у забезпеченні населення країни продовольством. У 
зв’язку з цим теорія продовольчої безпеки стає тісно пов’язаною з концепцією соціально-економічного 
розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існують різні за змістом підходи до 
визначення продовольчої безпеки. Частина дослідників, спираючись на філософський підхід, розуміє 
під продовольчою безпекою здатність держави гарантувати задоволення потреби в продовольстві на 
рівні, що забезпечує нормальну життєдіяльність [1, с. 4]. З позиції визначення безпеки як стану об’єкта 
(об’єктний підхід) ставляться до розуміння продовольчої безпеки П. В. Лещіловський, Є. Н. Крилатих, 
В. С. Балабанов, Є. Н. Борисенко, Г. Конвей і Е. Барбер, які вважають, що продовольча безпека – це 
стан економіки, при якому досягається гарантований доступ всіх жителів і в будь-який час до 
продовольства в кількості, необхідній для активного здорового життя [2, с. 61]. З позиції 
відповідальності, а саме як відповідальність держави за забезпечення своїх громадян якісним 
продовольством на рівні науково обґрунтованих мінімальних норм харчування, розглядають 
продовольчу безпеку Корольов І., Жуковська В., Чертков Н. [3, c. 13]. За філологічним змістом безпеки 
як відсутності загроз продовольча безпека розглядається як наявність запасів продовольства, що 
гарантує, разом із відповідним обсягом поточного виробництва, значну ступінь стійкості економіки та 
стабільність постачання продовольства [4, с. 114].  

Зазначені підходи відокремлюють політичний (здатність держави), соціальний (забезпечення 
споживання основних харчових продуктів відповідно до прийнятих стандартів і норм) і економічний 
(забезпечення населення продовольством переважно за рахунок власного виробництва, наслідком 
чого є економічна самостійність і незалежність від зовнішніх ринків) аспекти продовольчої безпеки, 
але складність сутності категорії «продовольча безпека» вимагає застосування підходу, який би 
об’єднав зазначені аспекти. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка соціально-економічного розвитку України в 
контексті забезпечення продовольчої безпеки, а саме її мети – тривалого здорового життя людини з 
застосуванням політекономічного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд наукових досліджень показує різні за 
змістом підходи до визначення продовольчої безпеки. Втім, ми пропонуємо визначати її за 
політекономічним підходом, виходячи з життєвої значущості продовольства для людини, та того, що у 
складній структурі сучасної економічної теорії лише політична економія дає глибинне бачення 
економічного розвитку [5]. Це дозволило нам: 

 запровадити термін «політекономія продовольства» як науки про закони розвитку і управління 
виробництвом, розподілом, обміном, споживанням продовольства у конкретному історико-
інституційному контексті; 
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 надати визначення продовольчої безпеки – стан економіки, при якому сукупність суспільно-
економічних відносин усіх економічних суб’єктів з приводу забезпечення населення харчовими 
продуктами гарантує відповідність обсягів споживання як за якістю, так і за кількістю фізіологічним 
нормам, що забезпечує здоров’я нації і активну трудову життєдіяльність при забезпеченні 
максимальної тривалості життя. 

При такому підході стає можливим визначити відповідальність у забезпеченні продовольчої 
безпеки не тільки на рівні держави, але й на рівні підприємств (як виробників продовольства, так і 
реалізаторів) і споживачів. Запропоноване визначення дає можливість зазначити відповідальних за:  

 наявність продовольства – підприємства, держава; 

 стабільність забезпечення – держава, підприємства; 

 доступність – у зв’язку з низьким особистим доходом, вважаємо, що головна роль належить 
державі (визначення розміру мінімальних соціальних гарантій), а наступна – виробнику; 

 використання – споживачі, підприємства, держава, саме таку черговість ми пояснюємо тим, що 
споживач повинен формувати попит на ринку продовольства й відповідно до цього держава повинна 
визначитися з дотаціями та пільгами споживачу або товаровиробнику. Формуючим елементом попиту 
на ринку продовольства повинно стати відповідальне ставлення до власного здоров’я. 

Механізми впливу здоров’я на економіку і, в перспективі, на економічне зростання складаються 
з: підвищення продуктивності праці, збільшення пропозиції праці, підвищення кваліфікації працівників 
за рахунок більш якісної освіти і навчання, збільшення обсягу заощаджень, які можна інвестувати у 
фізичний та інтелектуальний капітал (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок здоров’я і економіки з позиції забезпечення економічного розвитку  
Джерело: складено автором на основі [6] 

 
Втім управління ресурсом здоров’я неможливе без попередньої його оцінки. Особливість 

поняття здоров’я полягає у тому, що йому надзвичайно складно дати кількісну оцінку, хоча на 
інтуїтивному рівні кожен має своє власне уявлення про те, що воно означає. 

Природа здоров’я подвійна – з одного боку, здоров’я є природним феноменом, що відображає 
специфічний стан даного природою організму або психіки, а з іншого боку, здоров’я – феномен, 
сформований соціальними вимогами, що пред’являються до стану і функціонування організму з боку 
суспільства, тобто соціальний артефакт. 

Експертами ООН та ВООЗ, які спираються на визначення показника здоров’я як характеристики, 
що підлягає вимірюванню (прямо або опосередковано) [7, с. 14], запропоновані наступні: імовірна 
середня тривалість здорового життя при народженні; відсоток ВВП на охорону здоров’я; стан 
харчування дітей; частка осіб, що перебувають в стані нездоров’я (%); рівень освіченості дорослого 
населення; фізична та економічна доступність медичного обслуговування (родинні доходи, чисті 
витрати на страхування здоров’я з розрахунку на одну сім’ю, повна вартість послуг охорони здоров’я, 
що отримуються сім’єю); частка ВВП на душу населення [8]. 

Перераховані показники не лише визначають стан здоров’я населення, але і характеризують 
рівень соціально-економічного розвитку країни в цілому. Втім, на нашу думку, для оцінки суспільного 
здоров’я необхідно використовувати показники, які б визначали здоров’я у контексті продовольчої 
безпеки, насамперед, тривалість здорового життя та смертність від захворювань, на які суттєво 
впливає продовольство та культури харчування. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що за 25 років незалежності населення України скоротилося 
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на 9 мільйонів осіб (у 1991 році в країні проживало 51,944 млн осіб, а станом на 1 січня 2016 р. – 
42,760 млн осіб). Що найгірше, разюче скоротилася кількість дітей – майже удвічі у порівнянні із 1991 
роком: з 13,225 млн – до 7,614 млн осіб [9]. Для того, щоб покоління батьків чисельно заміщувалося 
поколінням дітей, треба, щоб на одну жінку припадало 2,13-2,15 дитини. В Україні зараз показник 
становить 1,5 дитини. 

Єдиним чинником скорочення населення у країнах з розвиненою економікою є занизька 
народжуваність, натомість в Україні діє ще один чинник – зависока смертність. Загальна смертність 
населення та смертність від окремих причин в Україні удвічі перевищують відповідні показники країн 
Європейського Союзу. Надзвичайно високою є смертність осіб працездатного віку, яка у 2-4 рази вища, 
ніж в економічно розвинених країнах. Як зазначено у розпорядженні Кабінету Міністрів України Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», лише через 
передчасну смертність населення щороку втрачається приблизно 4 млн років потенційного життя, 
відповідно обсяг недовиробленого національного продукту становить від 47,9 до 89,1 млрд гривень [10]. 

Європейська обсерваторія по системам і політики охорони здоров’я запропонувала дослідження 
характеру залежності між здоров’ям населення і динамікою ВВП країни. Результати цих досліджень в 
різних країнах світу переконливо свідчать, що стан здоров’я населення є потужним фактором 
економічного зростання [11]. З метою визначення характеру залежності між здоров’ям населення і 
динамікою ВВП України нами досліджено залежність ВВП країни від тривалості життя, кількості 
померлих; залежність зміни ВВП країни від природного приросту/скорочення населення. 

Для цього ми застосували кореляційно-регресійний аналіз і спочатку визначили наявність 
кореляційної залежності між зазначеними показниками. Значення коефіцієнтів кореляції більш, ніж 0,7 
свідчить про високий рівень залежності між функцією і обраним аргументом. Обчислення й аналіз 
кореляційної матриці для залежної і незалежних змінних свідчить про існування прямої залежності між 
ВВП країни і тривалістю життя (коефіцієнт кореляції – 0,92), оберненої залежності між ВВП країни і 
кількістю померлих (коефіцієнт кореляції – -0,86) і відсутності залежності між зміною ВВП країни і 
природного приросту/скорочення населення (коефіцієнт кореляції – 0,01). 

Базуючись на отриманих результатах, побудуємо економетричну модель: 
 

                                                      Уі= a + b0×xі,                                 (1) 
 

де Уі – значення функції, а для запропонованих моделей це ВВП країни; 
xі – аргумент, а для запропонованих моделей це тривалість життя та кількість померлих;  
а і b0 –  числові параметри функції. 

 

За допомогою пакету Excel розраховані параметри рівняння лінійної регресії (табл. 1). 
Таблиця 1 

Дослідження результатів регресійного аналізу залежності ВВП України від кількості померлих і 
тривалості життя людини (обидві статі) 

 

Показники 
Модель залежності ВВП 

від кількості померлих від тривалості життя 

Множинний R 0,866559 0,923191 

R-квадрат 0,750924 0,852281 

Значимість F 7,77E-07 6,67E-09 

Коефіцієнти 

Y-перетин 8784064 -2,5E+07 

P-Значення 2,5E-07 1,03E-08 

Змінна X 1 -11151,4 366281,6 

P-Значення 2,5E-07 6,67E-09 

Джерело: розраховано автором 

 
Відповідно до отриманих результатів, запропоновані моделі можна вважати адекватними. 
Розрахунок параметрів привів до наступних рівнянь лінійної регресії для моделі залежності ВВП 

країни від кількості померлих: 
У = 8784064 - 11151,4×х,     (2) 

де У – значення ВВП країни; 
x – кількість померлих. 

Для моделі залежності ВВП країни від тривалості життя маємо наступне рівняння лінійної 
регресії: 

                                                   У = -2,5E+07 + 366281,6×х,                    (3) 
де У – значення ВВП країни; 

x – тривалість життя. 
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Зміцнення здоров’я нації, а саме: збільшення тривалості життя і зниження кількості померлих, 
особливо у працездатному віці, є додатковим фактором економічного зростання України. Це має бути 
актуальною темою політичного дискурсу в Україні, але нажаль жодна політична партія країни, жодний 
«мажоритарний» депутат серед своїх гасел не визначають здоров’я як першочергове завдання. 

Однак, у якості стратегічних цілей розвитку нашої країни декларуються зростання 
народжуваності, зниження смертності і збільшення тривалості життя людей, що знайшло своє 
відображення у Загальнодержавній програмі «Здоров’я – 2020: український вимір» [10]. Нажаль серед 
заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом 
зниження смертності населення внаслідок неінфекційних захворювань, не зазначено жодного, що 
стосується продовольчої безпеки, насамперед, безпеки харчування та можливості споживання 
оздоровчих (функціональних) харчових продуктів. Причому безпека харчування, за визначенням 
Кісамбунг А. Р., – це належний рівень харчування з точки зору збалансованості білків, калорій, 
вітамінів і мінералів для всіх членів домогосподарства в будь-який час [12], тобто невідповідність 
структури харчування необхідно розглядати як фактор ризику здоров’я, якому Загальнодержавна 
програма не приділяє уваги. 

На думку В. О. Тутельяна, головним фактором, що завдає непоправної шкоди, на кілька порядків 
більших збитків здоров’ю людини, ніж екологічна забрудненість і психосоціальні стреси разом узяті, є 
порушення структури харчування [13, c. 286]. На значну роль харчування вказує Зубар Н. М., на думку 
якої, серед чинників, що формують здоров’я людини, на харчування припадає 40-45%, генетику 
людини – 18%; охорону здоров’я – 10%; чинник довкілля – 8% та інші майже 19-24% [14, с. 9].  

Вченими підраховано, що повна ліквідація захворювань серцево-судинної системи призвела б 
до збільшення тривалості життя людини в середньому на 10-12 років; онкологічних захворювань – на 
7-10 років, а здорове харчування – на 50-70 років [15]. На думку відомого геронтолога, академіка 
Д. Ф. Чеботарьова, харчування – практично єдиний засіб, що пролонгує видову тривалість життя на 
25-40% [16, с. 61]. 

Для вивчення взаємозв’язку між тривалістю життя (обидві статі) (y) та калорійністю раціону (x1) і 
калорійністю раціону тваринного походження нами здійснено регресійний аналіз. Для виявлення сили 
взаємозв’язку в MS Excel обчислений парний коефіцієнт лінійної кореляції: для першої залежності він 
складає 0,577, а для другої – 0,79. Отримані результати свідчать про те, що між тривалістю життя та 
калорійністю раціону за тваринним походженням існує більш тісний прямий зв’язок (r=0,79). 

Функція залежності тривалості життя від калорійності споживання продуктів тваринного 
походження має вигляд:  

Y=b0+b1×x1,      (4) 
де b0, b1 –  коефіцієнти лінійної регресії; 

x1 – кількість калорій від споживання продуктів тваринного походження. 
 
Отримане рівняння Y=58,99 + 0,01389×x1 значуще і точно пояснює фактор, що вивчається (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Залежність тривалості життя від калорійності споживаних продуктів тваринного 
походження 

Джерело: розраховано автором 
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Відповідно до отриманої залежності, якщо людина буде спроможна споживати фізіологічну 
норму калорій тваринного походження, то прогнозна тривалість життя стане на рівні 78,1 років (у 2014 
році тривалість життя середньостатистичного українця становила 71,37 років а у 2015 році – 71,38 
років). Слід також зазначити, що у 2001-2013 рр. спостерігалося збільшення калорійності споживання 
продуктів тваринного походження, у 2014-2015 роках відбулося скорочення майже до рівня 2009 року. 
Таку динаміку можна пояснити різким падінням добробуту населення країни, що обумовлено 
системною кризою та сталою тенденцією зниження виробництва продукції тваринництва у агросекторі 
країни. Без сумніву в умовах сьогодення сільське господарство України є драйвером економіки, але 
галузь тваринництва потребує державної підтримки й значних субвенцій. 

Висновки з проведеного дослідження. Істотний вплив споживання продуктів харчування на 
здоров’я людини перетворює проблему продовольчої безпеки і безпеки харчування у найактуальнішу 
глобальну проблему людства, не тільки як демографічну, а і економічну, насамперед тому, що існує 
стала пряма залежність ВВП країни від тривалості життя людини. Виходячи з того, що головним 
актором забезпечення продовольчої безпеки є держава, для українського уряду стратегічною метою 
розвитку країни повинно стати гасло: здорова економіка – здорова країна – здорова людина. 
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Кундєєва Г.А. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 
Мета - оцінка соціально-економічного розвитку України в контексті забезпечення продовольчої безпеки, а 

саме її мети – тривалого здорового життя людини з застосуванням політекономічного підходу. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, 

при цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний, 
дедуктивний і системний аналізи - при розгляді питання продовольчої безпеки країни; статистичний – при 
встановленні залежності між здоров’ям населення і динамікою ВВП країни та взаємозв’язок між тривалістю життя 
(обидві статі) та калорійністю добового раціону і калорійністю харчових продуктів тваринного походження. 

Результати. Проведено аналіз сучасних підходів до визначення поняття «продовольча безпека» й 

запропоновано політекономічний підхід, який поглиблює сутність продовольчої безпеки за рахунок встановлення 
ієрархічності відповідальності у досягненні головної мети продовольчої безпеки – здоров’я людини. В контексті 
парадигми соціально орієнтованого економічного розвитку досліджено характер залежності між здоров’ям 
населення і динамікою ВВП країни з використанням таких показників, як тривалість життя, кількість померлих, а 
також проаналізовано залежність зміни ВВП від природного приросту/скорочення населення. Виходячи з засад 
безпеки харчування, досліджено взаємозв’язок між тривалістю життя (обидві статі) та калорійністю добового 
раціону і калорійністю харчових продуктів тваринного походження, що споживаються за добу. 

Наукова новизна. Встановлено, що зміцнення здоров’я нації, а саме збільшення тривалості життя і 

зниження кількості померлих, є додатковим фактором економічного зростання України; найбільш вагомим 
енергетичним фактором для збільшення тривалості життя є калорійність добового раціону харчових продуктів 
тваринного походження. 

Практична значущість. Отриманні результати дослідження сприяють вирішенню соціальних, 

демографічних та економічних питань продовольчої безпеки, є основою подальшого розвитку наукових 
обґрунтувань щодо забезпечення продовольчої безпеки і безпеки харчування. 

Ключові слова: продовольча безпека, політекономічний підхід, тривалість життя, калорійність раціону. 
 
Kundieieva H.O. FOOD SECURITY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
Purpose is to assess the socio-economic development of Ukraine in the context of food security, namely its goal - 

a long healthy life with the use of political economy approach. 
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge, in this case were used general scientific and special methods, such as: abstract-logical, deductive and 
systematic analysis - in considering the food security of the country, statistical - in determining the relationship between 
public health and the dynamics of GDP country and the relationship between life expectancy (both sexes) and calorie 
daily diet and calorie content of food of animal origin. 

Findings. The analysis of modern approaches to the definition of "food security" and invited political economy 

approach that enhances the essence of food security by installing hierarchy of responsibility in achieving the main goal of 
food security - health. In the context of the paradigm of socially oriented economic development was explored the 
character of relationship between public health and the dynamics of GDP by using indicators such as life expectancy, the 
number of deaths and analyzed dependence of GDP from natural increase/decrease of the population. Based on the 
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principles of food safety investigated the relationship between life expectancy (both sexes) and calorie daily diet and 
caloric food of animal origin consumed per day. 

Originality. Established that strengthening the nation’s health, including increased life expectancy and reduce the 

number of deaths is an additional factor of Ukraine’s economic weight and most energy factor for the increase in life 
expectancy is calorie daily diet foods of animal origin. 

Practical value. The obtained results of the study contribute to solving social, demographic and economic issues 

of food security is the foundation for further development of scientific studies on food security and food safety. 
Key words: food safety, political economy approach, life expectancy, caloric intake. 

 
Кундеева Г.А. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
Цель - оценка социально-экономического развития Украины в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности, а именно ее цели – долгой здоровой жизни человека с применением политэкономического 
подхода. 

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания, при этом были использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: 
абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализы - при рассмотрении вопроса продовольственной 
безопасности страны; статистический – при установлении зависимости между здоровьем населения и динамикой 
ВВП страны, а также взаимосвязи между продолжительностью жизни (оба пола) и калорийностью суточного 
рациона и калорийности пищевых продуктов животного происхождения. 

Результаты. Проведен анализ современных подходов к определению понятия «продовольственная 

безопасность» и предлагается политэкономический подход, который углубляет сущность продовольственной 
безопасности за счет установления иерархичности ответственности в достижении главной цели 
продовольственной безопасности – здоровья человека. В контексте парадигмы социально ориентированного 
экономического развития исследован характер зависимости между здоровьем населения и динамикой ВВП 
страны с использованием таких показателей, как продолжительность жизни, количество умерших, а также 
проанализирована зависимость изменения ВВП от естественного прироста/сокращения населения. Исходя из 
принципов безопасности питания, исследована взаимосвязь между продолжительностью жизни (оба пола) и 
калорийностью суточного рациона и калорийности пищевых продуктов животного происхождения, потребляемых 
за сутки.  

Научная новизна. Установлено, что укрепление здоровья нации, а именно увеличение 

продолжительности жизни и снижение количества умерших, является дополнительным фактором 
экономического роста Украины; наиболее весовым энергетическим фактором для увеличения 
продолжительности жизни является калорийность суточного рациона пищевых продуктов животного 
происхождения. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют решению социальных, 

демографических и экономических вопросов продовольственной безопасности, является основой дальнейшего 
развития научных обоснований по обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, политэкономический подход, продолжительность 

жизни, калорийность рациона. 
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ЛОГІКА ХВИЛІ: ПАСІОНАРНІСТЬ ТА ЕНТРОПІЯ У ЦИКЛІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

 
Постановка проблеми. Чи не найбільшою проблемою суспільних наук є пояснення «імпульсу 

нізвідки», що слугує джерелом пасіонарності, капіталом духу і волі, який забезпечує якісно новий 
виток розвою життя на уламках старого здеградованого світу. Примітивне розуміння природи циклу 
сучасною мейнстрімівською економічною наукою провокує появу таких екстерналій, які заперечують 
практичну значущість знань, внаслідок чого економічна теорія перетворюється в ідилію кабінетних 
ойкумен, котра існує лише на сторінках монографій. 

Дискретність живих систем, періодичність на позір подібних явищ соціальної дійсності у певній 
послідовності у просторі і часі спонукає думати не лише про феноменологічну, а й ноуменально-
атрактивну природу циклу соціально-економічної динаміки, що, на нашу думку, привідкриває 
таємницю «імпульсу нізвідки», а отже дає змогу розгадувати «загадки капіталу», долати «пастки 
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бідності» та «ресурсного прокляття», модифікувати екстрактивні економічні інститути в інклюзивні, 
онтологічно інтерпретувати футуросинергетичні проекти, зокрема NВІС-техноконвергенцій тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження слугували: 
хвильова теорія економічного розвитку Н. Кондратьєва [12], теорія соціокультурних флуктуацій 
П. Сорокіна [19], теорія проектизму К. Кантора [9], теорія макропатернальних тріад Е. Тоффлера [22] 
та мікропатернальних тріад М. Кастельса [10], теорія фазових переходів Л. Ґумільова [7], теорія 
біфуркаційних мотивацій економічного розвитку у когнітивній сфері Й. Шумпетера [24], теорія онтології 
соціальних інститутів Д. Аджемоґлу та Дж. Робінсона [1], примордіалістська концепція Р. Ґенона [6], 
концепція симулякрії патернальних проектів Ж. Бодріяра [3] та гіпотеза бездефіцитної когнітивної 
економіки П. Мейсона [13], нооекономіки А. Гальчинського [5] та NВІС-конвергентпроектизму 
М. Кизима і І. Матюшенка [11]. Нез’ясованим залишається характер лігатури, яка розгортає 
парадигмальний проект у патернальний, а також середовище її активізації, що й зумовило 
необхідність подальших досліджень шляхом поєднання ідей із вищевказаних літературних джерел. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є ідентифікація тріалектичних модифікацій 
активізації когнітивних ресурсів економічного розвитку в умовах соціокультурних флуктуацій ентропії 
базових патернальних тріад суспільно-економічного відтворення, а також тих флуктуаційних зон у 
фазах циклу суспільно-економічної динаміки, де створюються передумови та можливі форми 
актуалізації інноваційно-парадигмальних проектів альтернативного історичного розвитку соціально-
економічних систем та механізми їх втілення у патернальні проекти економічних практик. Об’єктом 
дослідження є цикл соціокультурної та економічної динаміки, а предметом – діалектика та тріалектика 
якісних модифікацій соціально-економічних систем у фазах циклу від біфуркації до гомеостазу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Засадничою ідеєю парадигми сталого розвитку є 
винайдення та інституціоналізація таких еквівалентних пропорцій енергетичного метаболізму між 
людиною і людиною, людиною і суспільством та суспільством і природою, коли кожній із систем 
гарантується відтворювальний потенціал згідно із потребами їх існування. В умовах світу як дефіциту, 
зокрема економіки як ресурсного дефіциту, оптимальною була б така модель диверсифікації еколого-
економічної системи, коли ентропія на виході однієї системи слугує ресурсною базою для іншої 
системи, тобто, наявний техногенно-каскадний принцип енергетичного споживання у системах 
суспільного виробництва, втілений у моделі «Синьої Економіки» [14]. Однак, більшість економічних 
систем насправді далека від екологічного імперативу, особливо системи індустріальні та перехідні. І 
справа не стільки у людській жадобі безмежного матеріального збагачення ціною витрат переливу 
ресурсів, скільки у законах об’єктивної динаміки циклів суспільного життя. Висхідну позицію еколого-
економічного гомеостазу пропонує фізична економія: у формулі «енергії прогресу» дві з п’яти 
енергетичних одиниць – це «капітал землі», саморепродуктивна сила природи [17].  

Системне мислення органічної свідомості ідеаційної культурної ментальності виходить із 
метафізичної тези взаємозв’язку усього з усім: людини з людиною, соціумом, державою, природою, 
Всесвітом (а отже, – із Суб’єктом Пізнання і Творення Всесвіту). Тобто, людське пізнання, з якого 
виростає праксеологія, має ноуменальну природу когнітивності. Людська діяльність актуалізується у 
двох вимірах: як інноваційно-парадигмальний проект історичного розвитку та патернальний проект 
соціокультурного відтворення у господарських практиках [9]. Як динамічний процес це нагадує хвилю: 
від біфуркації – до гомеостазу. Системне мислення дозволяє збагнути природу хвилі, а саме: виявити 
осередки атрактивності праксеологічної динаміки, ті ноуменальні вузли адресності біфуркацій, 
ідентифікація яких мінімізує екстерналії, виявляючи релевантність намірів, засобів і цілей. Таким 
чином виявляється мета вищого порядку. 

Про статику і динаміку в економіці говорять давно. Ідея гомеостазу мотивувала рух думки не 
лише маржиналістів, а й класиків: «добробут націй» А. Сміта, розподілені поміж класами доходи 
Д. Рікардо, мальтузіанський баланс між народонаселенням та довкіллям, політично уречевлений 
«привид комунізму» К. Маркса і навіть «економічна таблиця» Ф. Кене – усе це приклади 
гомеостатичних моделей, не кажучи вже про моделі ринкової рівноваги маржиналістів та неокласиків. 
Структура циклу у живих соціальних системах включає сім фаз: біфуркації та експансії (включаючи 
латентний інкубаційний період), акматичну, надлому, інерції, обскурації, регенерації та, власне, 
гомеостазу [7]. Економічні системи функціонують у тому ж режимі: інкубаційний період 
характеризується генерацією інноваційних знань, оформленням концепції можливого альтернативного 
футуросинергетичного проекту економічного розвитку (про що наголошував у дискусії із 
Н. Кондратьєвим автор «тектології» О. Богданов); далі процес іде по-Шумпетеру: «аматор нових 
комбінацій» переконує «ефора ринку» у прибутковості інвестицій в інновацію і проект набуває форми 
капіталу, що є суттю процесу актуалізації та зростання завдяки механізму дифузії інновацій; ринок 
досконалої конкуренції (або щось подібне до цього, що є мрією справжнього ліберала) – це еквівалент 
акматичної фази, стану війни всіх проти всіх за умов дифузії ресурсу влади; потім настає загальна 
втома, що виявляє себе як потяг до устабільненого порядку – фаза надлому. З цього моменту 
ентропійність стає ключовою ознакою динаміки циклу у наступних трьох фазах. До влади приходить 
еліта, яка через механізм «винайденої традиції» легітимно виправдовує свій прихід до влади та 
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паралельно утверджує своє панування екстрактивною інституціоналізацією власності. У фазі надлому 
ще триває боротьба впливових еліт, що виражається трансформацією ринкової моделі досконалої 
конкуренції в олігархічні осередки боротьби за владу, зокрема на ринках олігополії та монополістичної 
конкуренції. 

Норма дохідності капіталу стабільно зростає у двох фазах: становлення та інерції. У першому 
випадку вона зростає у шумпетерівському варіанті економіки як винагорода за інновацію, тобто, 
власне як прибуток. У другому випадку – це функція статусу влади, що пояснює «парадокс Т. Пікетті» 
[15], коли норма дохідності капіталу олігархічних еліт перевищує темпи зростання економіки та ще й 
на тлі зубожіння соціуму. Тут загострюються класові антагонізми, на що постійно вказували ліві: 
боротьба між працею і капіталом за соціальну справедливість. Сила опору пролетаріату (від 
комуністів до профспілок), на думку П. Мейсона [13], робить капітал поступливішим у тому сенсі, що 
відкриваються «вікна можливостей» і стимулів, характерні для режиму інституціональної 
інклюзивності. Це пояснює впливові рейтинги соціал-демократії в індустріальних країнах: 
вирівнюються доходи, нівелюється разюча майнова нерівність, з’являється середній клас та 
ордоліберальна держава загального добробуту із кейнсіанськими імперативами соціально-економічної 
політики. Нібито все вже добре, але саме тепер цикл входить в обскураційну фазу. 

Л. Ґумільов [7] визначав обскураційну фазу як таку, впродовж якої субпасіонарії опановують усі 
гілки влади, проникають в усі керівні органи держави і бізнесу та опосередковують собою кожен полюс 
сили, багатства і знання у макропатернальній тріаді влади, що здійснює управління, регулювання і 
контроль соціально-економічного відтворення [22]. Посилювально-врівноважувальні зв’язки руху 
енергії та інформації полюсами макротріади влади забезпечуються екстрактивними політичними та 
економічними інститутами, завдяки яким соціально-економічна система еволюціонує у стан, де діє 
«залізний закон олігархії» [1], згідно із яким існуюча система самовідтворюється при будь-яких 
ротаціях провладно-опозиційних еліт. 

Один і той сам ентропійний закон діє на усіх рівнях патернальних тріад суспільного відтворення: 
від макрорівня базових патернальних бізнес-тріад [10] до мегарівня цивілізаційних домінант. Ознаками 
часу стають: повальна корупція, моральна деградація, цинізм, майнова поляризація «зашкалює» до 
квазіінституціоналізації у формах персоніфікованих «гетто» для «туристів» та окремо для «волоцюг» у 
глобальному економічному просторі [2]. У патернальних практиках лігатури витісняються 
симулякрами, інновації впроваджуються лише як утилітаристські проекти вдосконалення 
матеріального комфорту. У структурі економічного циклу відбувається зміщення мотиваційного 
імперативу капіталовкладень із сектора матеріального виробництва у сектор фінансового лихварства, 
що забезпечується екстрактивними економічними інститутами у патернальному просторі «Червоної 
Банкономіки» [14]. В економічній системі, за Ж. Бодріяром [3], гроші першими набувають статусу 
симулякра, емансипуючи як знак від концепта-позначуваного, який субстанціонально виправдовує 
існування образу-медіатора, тобто, власне знака, і тоді активи мігрують у «фінансове задзеркалля» 
[21], де «перші кидали» заробляють «гроші у неймовірних кількостях» [10]. 

У міжнародному економічному просторі інституціоналізуються такі гомеостатичні контури 
посилювального зворотного зв’язку, які в асиметричному біполярному континуумі «метрополія – 
периферія» уможливлюють існування ентропійних економічних моделей: «пастки бідності» [18], 
«ресурсного прокляття» [8], «загадки капіталу» [20], «глухого кута» [16], «вбивства переможця» [16] і т. 
п. Українське суспільство часів правління В. Януковича – це кульмінація обскураційної фази 
економічного циклу, а складність проведення економічних реформ підтверджує існування 
екстрактивної інституціональної системи, вибудуваної на «залізному законі олігархії». Така система 
нагадує далекосхідного безсмертного дракона, що охороняє скарби. І коли хтось із богатирів вбиває 
цього дракона, то автоматично перетворюється у нового охоронця скарбів, тобто, стає по-суті новим 
«безсмертним» драконом. Тому жодна опозиційна до чинної влади еліта, що становить біполярний 
простір єдиного патерна влади, не може (і не хоче) у випадку свого приходу до влади, розривати 
цього «залізного ланцюга», руйнуючи систему. 

Але насправді «дракон смертний» і фінал його панування корениться у наступній, 
регенераційній фазі циклу суспільно-економічної динаміки історичного розвитку нації. Засилля 
субпасіонаріїв-дегенератів при владі активує спротив пасіонарної частини соціуму: надходить час 
майданів, кольорових і трояндових революцій і т. п. Однак, перед тим, як висвітлювати біфуркаційні 
процеси реалізації альтернативних парадигмальних інноваційних проектів у регенераційній фазі циклу 
соціально-економічної динаміки, слід з’ясувати логіку ентропії у патернальних практиках на мікро- та 
макрорівнях. Почнемо з мікрорівня: кожен патернальний проект відтворення структурно представляє 
собою тріаду, що складається із організаційного α-патерна, β-патерна, котрий активує контур 
посилювального зворотного зв’язку, та гомеостатичного γ-патерна. М. Кастельс [10] розглядає базову 
бізнес-тріаду інформаційної економіки як патернальну конфігурацію, де функцію організаційного α-
патерна виконує хакер-техномеритократ, β-патерн – це венчурний капіталіст та γ-патерн – маркетолог. 
Хакер продукує інновацію, венчуролог забезпечує капіталовкладення, а маркетолог, реалізуючи 
проект на ринку, забезпечує усіх учасників тріади грошовими доходами. А далі включається 
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ентропійний процес: оскільки метою економічного виробництва є отримання доходу, то γ-патерн, як 
суб’єкт гомеостатичної функції, набуває статусу організаційного і цей статус зростає під впливом дії 
механізму дифузії інновацій. Це виглядає як економічне зростання усієї економічної системи, а тому 
на цьому етапі деструкція ентропії непомітна навіть фахівцям-аналітикам. Але коли гомеостазу 
досягнуто і прибуток (за Й. Шумпетером [24]) вже не виробляється, то γ-патерн змушений 
забезпечувати прибутковість тріади тими бізнес-технологіями, на які він здатний в міру своєї 
фаховості: від nudging-технологій до аут- (чи, навіть, гоум-) сорзинґу та офшоринґу у режимі «плаского 
світу» економічної глобалізації [23]. Це, зрозуміло, лише відтерміновує агонію, оскільки ситуацію може 
виправити лише когнітарій-новатор у статусі організаційного α-патерна, але для цього попередньо має 
бути реалізований чин творчої деструкції, що лякає провладну еліту, яка встигла перетворити існуючу 
економічну ситуацію у джерело екстрактивності особистого збагачення. Тому ламати доводиться усю 
систему, яка в режимі «залізного закону олігархії» чинить неймовірно впертий опір, зводячи нанівець 
усі реформи. 

На макрорівні процес відтворення забезпечує тріада «сила – багатство – знання» [22], що 
представляє собою тріалектичну полюсну модель макропатернальної конфігурації, де α-патерн-
знання, β-патерн-сила та γ-патерн-багатство синергічно зумовлюють модифікації актуалізації того чи 
іншого типу соціально-економічної системи, представляючи собою водночас політичну, економічну та 
когнітивну оболонки ядра патернальної системи домінуючого типу культури, зокрема, чуттєвої 
культури нашого часу. Поділяючи тезу О. Богданова про парадигмальну основу початку економічного 
циклу, стверджуємо, що тріалектична динаміка макропатерна розпочинається із імпульсу патерна 
«знання» як α-організаційного, який оформлює інноваційно-парадигмальний проект суспільно-
економічного розвитку, тобто, початок нової хвилі циклу. Метою впровадження інноваційно-
парадигмального проекту є його кристалізація у формі патернального проекту відтворення, а це 
означає, що полюс «знання» повинен мати опертя у полюсі «сила». В історії це явище відоме, як 
«союз трону й вівтаря». Але мета патернального проекту – забезпечення визначеності та 
передбачуваності патернальних практик у господарській діяльності, тобто, дуальна зв’язка «знання – 
сила» виступає конституюючим принципом для полюса «багатство» і саме ця зв’язка визначає форми 
екстракції, а отже, майнову і класову структуру суспільства. 

Як можна вже здогадатися, ентропійний процес передбачає трансформацію полюса «багатство» 
в організаційний патерн, що знайшло своє відображення у становленні капіталістичної економічної 
формації буржуазного суспільства у просторі чуттєвої культурної ментальності. Спонукувані 
самозростаючою природою капіталу у спілці із інклюзивними соціальними інститутами, контури 
синергії збільшуваної прибутковості індустріального виробництва протягом останнього століття 
забезпечили небачений раніше в історії рівень матеріального добробуту не лише для вузьких 
провладних еліт, що було завжди, а для більшості членів суспільства. Зокрема, пролетаріат 
еволюціонував у так званий середній клас. Тому цей процес може спантеличити дослідника, бо його 
ентропійна природа виявляє себе перманентно у вигляді фінансових криз, пов’язаних із біржовими 
спекуляціями, а не крахом системи матеріального виробництва та розподілу. 

Однак, ентропія – це загальна логіка циклу живих систем, а отже, перетікання промислового 
капіталу у фінансовий із подальшим заміщенням лігатур симулякрами у патернальних практиках – це 
знак передбіфуркаційної фази нового циклу. Ідея нової епохи буквально витає у повітрі: 
постіндустріалізм, ноосфера, інформаційне суспільство, когнітивна економіка, Третя хвиля, шостий 
технологічний уклад NВІС-конвергенції і т. п. – усе це інтелігібельні передчуття невідворотності змін у 
глобальному просторі та історичному часі. 

Зростання матеріального добробуту у режимі «капіталізму для всіх» представляє собою апогей 
явища «царства кількості» [6]. Це явище потребує пояснення: існування – це рух, зумовлений 
різницею потенціалів сутнісного і субстанціонального полюсів буття як форма і матерія. Рух 
передбачає напрям, що піддається кількісному підрахунку у просторі реалізованих у часі подій. Мета, 
що зумовлює вектор руху живих систем, виходить за межі індивідуального досвіду пізнання, бо 
представляє собою суще як ціле. Проявлене буття єдиного постає внаслідок поляризації 
універсальних принципів буття: сутності (інтегральної дії якісного порядку) та субстанції (чистої 
можливості кількісного порядку). Покликана до буття ейдос-інновація – це завжди нова якість 
можливого в його інтегральній повноті, що дається у пізнання як мислимий ідеал. Сутнісний принцип, 
проявляючись як нова якість, оформлюється в інноваційно-парадигмальний проект розвитку і 
визначає хід подій у кожній фазі часового циклу, переходячи із віртуальності в актуальність, 
визначаючи міру реалізованого простору у вигляді композиції тіл, тобто кількісно, бо субстанціональну 
основу буття становить число – дискретна міра індивідуально проявленого. Принцип кількісного 
тиражування можливого як дійсного зумовлюється патернальним проектом відтворення в 
інституціоналізованих формах господарських практик. Структурно динаміка циклу нагадує подвоєну 
спіраль взаємопереплетених ритмів актуалізації буття як еволюції та інволюції, дисипації та коагуляції, 
де те, що на рівні сутності є якісна конденсація, на рівні субстанції – кількісна дифузія. Це пояснює 
принцип діалектики динаміки соціокультурних систем [19], де ідеаційна культура і ментальність 
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відповідають принципам традиційного порядку, де на локальному рівні відтворюється процес 
актуалізації можливих модальностей універсального порядку, а чуттєва культура і ментальність, 
вибудувана на цінностях ліберального порядку, акцентує на індивідуальному як субстанціональному. 
Ноуменально-атрактивним принципом у першому випадку виступає подібність через референтність 
якості метафізичного і фізичного, а в другому випадку – рівність через кількісну одноподібність. Тому 
хід циклу соціокультурної та економічної динаміки проявляється як рух від коагуляції до розсіювання, 
тобто, як ентропійний процес. 

Таким чином, як наголошує Р. Ґенон: «В міру віддалення від початкової єдності існування стає 
все більш кількісним і все менш якісним;… єдність, що синтетично містить у собі усі кількісні 
визначення можливостей… є сутнісний полюс, тоді як субстанціональний полюс… представлений 
чистою кількістю із безконечною атомізованою множинністю, уміщеною в ньому, що виключає будь-які 
відмінності між елементами, окрім нумеричних» [6, с. 50], і тому «життя протікає із всенаростаючою 
швидкістю від початку циклу до його кінця» [6, с. 42], де «останній період циклу утверджується як 
царство кількості» [6, с. 43], тобто, тотальна уніфікація усіх у кількісній одноподібності існування 
кожного. Але «одноподібність передбачає наявність істот, позбавлених будь-яких якісних 
відмінностей» [6, с. 52], тому егалітаризм завжди апелює до тварності, до того, що на нижчих рівнях 
буття об’єднує усіх. Звідси – маркетингові стратегії активізації імперативів поведінки на основі 
інстинктів самозбереження і самовідтворення, що виражаються у патерн-симулякрах безмежного 
матеріального споживання і нагромадження. Тому сучасна економіка – це виробництво спокус і 
принад, де завдяки сучасним технологіям, на думку З. Баумана [2], «стискають час», щоб «від 
бажання споживача відняти очікування», бо тоді здатність до споживання виходить за межі природних 
людських потреб і стає не лише способом людського життя, а самим життям. Але для цього необхідна 
одна умова: «Культура суспільства споживання в основному пов’язана з тим, щоб забувати, а не 
запам’ятовувати» [2, с. 67]. Безпам’ятство, втілене у мімезисній симулякрії споживачів, – умова 
прибутковості бізнес-проектів, очолюваних організаційним γ-патерном. Симулякр – це ентропійний 
патерн сутнісноуніщовленого буття, що активує індивідуальне існування в режимі егалітаризованої 
одноподібності всіх і кожного в обскураційній фазі циклу. Тому субпасіонарії, тобто ті, хто перебуває 
при владі в умовах дії «залізного закону олігархії», – це люди без батьківщини та без обов’язку, 
інтернаціоналісти без історичної пам’яті, меркантилісти та утилітаристи, що перетворили національну 
державу у «гетто для обраних», перед якими вона, за висловом З. Баумана, «танцює стриптиз». 

Якщо існування у ментальній площині координат обскураційної фази передбачає актуалізацію 
волі до життя через симулякрію у безпам’ятстві, то регенераційна фаза циклу починається із зусиль 
реанімації пам’яті та пошуку культурних ресурсів виробництва історичного капіталу, передусім, через 
повернення до сутнісного полюсу буття, що починається із формулювання запитання про призначення 
людини. 

Ініційований дискурс про доцільність людського існування є симптомом майбутньої біфуркації у 
хвилях соціокультурних флуктуацій, які, значною мірою, діють синхронно із хвилями циклу соціально-
економічної динаміки. Так, на сучасному етапі регенераційна фаза циклу передбачає зміну 
домінуючого типу культури, зокрема, чуттєвого на ідеаційний. Якщо ментальність чуттєвої культури 
орієнтована на матеріальну реальність, на задоволення матеріальних потреб та чуттєвих вражень 
(причому ступінь задоволення має бути максимальним), спосіб задоволення потреб передбачає 
активну зміну довкілля через експансіонізм, міграцію капіталу (аутсорсинґ та офшоринґ, тощо), 
когнітивні ресурси орієнтовані на пізнання матеріального світу, на технічні винаходи, наукові 
дослідження носять прикладний і природничий характер, цінності утилітаристські та гедоністичні, то, 
натомість, ментальність ідеаційної культури бере до уваги трансцендентну реальність та духовно-
інтелектуальні потреби і цілі, когнітивні ресурси зорієнтовані на самовдосконалення людини, наука 
генерує знання про внутрішнє життя людини, як цінність трактується те, що апелює до найвищої 
реальності та розв’язує суперечність між буттям і небуттям [20]. Найбільша проблема чуттєвої 
культури – уможливлення тілесного безсмертя, і капіталістична економіка у цьому напрямі зробила 
поки-що найбільше. Сучасний світ стоїть на порозі шостого технологічного укладу NВІС-
техноконвергенцій, де внаслідок синтезу живої і неживої речовини ресурсами біо-нано-технологій 
людський організм гіпотетично зможе функціонувати на багато років довше ніж будь-коли до того, 
тобто, когнітивні ресурси чуттєвої культури генерують зусилля можливості безсмертя в умовах світу 
цього – матеріально-речовинної дійсності. Але насправді світова культура перебуває у 
передбіфуркаційній фазі майбутнього становлення ідеаційної культури. 

Економіка як наука і як спосіб життя виникла і поширилася у процесі розвитку чуттєвої культури: 
початок меркантилістської ідеології та політики мав місце після розвою італійського Ренесансу та 
німецької Реформації і був сучасником французького Просвітництва, задавши імпульс англійській 
Промисловій революції. Економіка – це наука про життя людей в умовах світу як дефіциту, а 
подолання обмежень через вічне становлення (аналогічно економічному зростанню) – основний 
імператив чуттєвої культури. Єдиним способом подолання дефіциту завжди була людська праця, яка, 
якщо і не створила людину біологічну, то соціальну – поза сумнівами. З реальності дефіциту виростає 
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поняття вартості. Кожна година роботи додає і уречевлює вартість у результат праці – товар, тому 
зростання продуктивності виробництва має передбачати скорочення міри вартості, втіленої в кожній 
одиниці продукції, що й досягається шляхом використання машин. Машина не лише заміщує людську 
працю, обмежуючи її сферою контролю, управління та ремонту, а й модифікує саму природу праці, 
адже машина – це втілене знання. 

Вартість людської праці визначається потребами її відтворення (чим, наприклад, обумовлюється 
«песимізм» теорії Д. Рікардо), однак, чим довговічніша машина, тим меншу частку своєї вартості вона 
передає кожній наступній одиниці виробленого з її допомогою товару. В ідеалі машина, яка не 
зношується, здатна виробляти додаткову вартість без затрат капіталу, тобто, може бути остаточно 
розв’язана проблема дефіциту, зумовленого вартістю затраченої праці створюваних людиною речей. 
Техніка індустріальної доби функціонувала у режимі граничної продуктивності, тобто, виробництво 
представляло собою ентропійно зумовлений процес. Єдине інвестиційне благо, здатне функціонувати 
в режимі нульових граничних витрат – це інформація, бездефіцитний продукт, який потенційно існує у 
необмеженій кількості і регулюється тільки можливістю доступу. Тому виробництво, що ґрунтується на 
когнітивних ресурсах, інклюзованих у технології, може створити необмежене багатство, де обсяг 
затрат праці не виступатиме детермінуючим фактором. Тобто, дефіцит перестане бути сутнісним 
критерієм економіки. Однак машина здатна забезпечити емансипацію праці в усіх сферах 
матеріального виробництва і послуг, окрім однієї – сфери творчої праці, наприклад, інтелігібельного 
виробництва слова як товару нооекономіки ідеаційної культури. 

Слово як товар має вартість, а отже, наділене субстанціональністю. «Ніхто не знає як виміряти 
вартість інформації в економічних категоріях», – наголошує П. Мейсон [13, с. 240]. Інформація 
потребує енергетичних затрат для опрацювання, але вона не виступає як енергія, втілена в річ на 
основі витрат робочої сили. Вона виступає як проект, як віртуальна можливість майбутнього, образ 
якого стає товаром на ринку інформаційних послуг. Що ж може бути субстанцією вартості слова: 
вирахувані в калоріях і виражені в грошах енергетичні витрати розумової праці фахівця-інтелектуала 
(але, як наголошував Е. Тоффлер [22], неможливо визначити точно той час, коли в голову вченому 
прийде інноваційна ідея); ефект граничної корисності слова (але як його визначити у людській 
свідомості)? Чи людина створює знання зусиллями волі та інтелекту, чи вона відкриває властивості 
речей, які несуть інформацію в собі? Субстанція (від лат. substare, те, що внизу, спільна основа, 
опора) – це те, що зумовлює усі стани універсальної актуалізації у кількісних множинностях. Але слово 
– це образ нерозчленованого світу, що зумовлює ментальну і духовну ідентичність людей, а отже – 
існування соціальних систем як цілісних, інтегративних одиниць. Тобто, джерелом вартості слова 
виступає не субстанція, а есенція, сутнісне начало буття. На думку М. Гайдеґґера [4], у слові 
збирається те, що «може бути» (в значенні «уприсутнено існуюче») як бажане для світу. Через слово 
долається розмежованість світу і речі, чим виявляється їхня сутність. Людська сутність через 
мовлення виявляє природу сущого, означує самопроектування на основі розуміння іншого, і тим 
забезпечується онтологічна єдність буття і світу. Тому слово – це «збирання сущим самого себе» [4, 
с. 13]. 

У слові, як продукті інтелігібельного виробництва, сущий виявляє себе як принцип маніфестації 
буття, розгортаючи усі мислимі можливості, які він містить у собі, шляхом переходу від потенційності в 
актуальність через певну множину ступенів актуалізації існування універсального в унікальному, 
цілого в частці, загального в індивідуальному, океану у краплі. І спосіб цього розгортання, як 
інноваційно-парадигмальний проект, зумовлюватиме вартість слова. Таким чином, сутнісним 
джерелом споживної і мінової вартості слова когнітивної нооекономіки ідеаційної культури 
виступатиме його онтологічна новизна, у якій лик вічності проглядатиме як знамення часу. 

Слово – це символ ідеї, покликаної до буття через творчість. І як власне символ, слово 
структурно містить концепт-позначуване та знакообраз-медіатор, де позначуваним завжди слугує 
універсальне буття в інтегральному вимірі як покликання до реалізації у проявленому модусі усіх 
можливостей, які буття онтологічно вміщує у своїй всеєдності. Знакообраз-медіатор ретранслює 
ейдос-концепт в уявно доступних для свідомості алегоріях і тим забезпечує атрактивну адресність 
патернальних практик економічної діяльності, передусім, у полі ноуменальної соборності, синергії духу 
і волі, що розриває обмеження «залізного закону олігархії» і забезпечує соціокультурний поступ у 
регенераційній фазі циклу становлення когнітивної нооекономіки ідеаційної культури, що визначається 
нами як економічний орієнталізм. 

Висновки з проведеного дослідження. Дискретність існування живих, зокрема соціально-
економічних, систем виражається хвилеподібною аналогією циклічної динаміки. Хвиля циклу 
структурно передбачає щонайменше сім фаз. Через механізм біфуркації впроваджується 
альтернативний до існуючого ентропійного патернального проекту інноваційно-парадигмальний 
проект соціально-економічного розвитку, становлення якого суміжно відбувається із процесами 
соціокультурної динаміки, де у фазах чуттєвої та ідеаційної культури когнітивними ресурсами 
ретранслюється атрактивний образ бажаної суспільної дійсності. Можливості його осягнення 
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представлені базовими патернальними тріадами суспільно-економічного відтворення на мікро-, мезо-, 
макро- та мегарівнях політичної, економічної та культурно-духовної дійсності. 

Загальним невідворотним законом існування живих систем є ентропійний процес, який 
долається інтелектуальними системами зусиллями духу і волі. У просторі економічної системи цей 
«дух» набуває форми соціальних інститутів як модифікацій патернального проекту суспільно-
економічного відтворення. 

Оскільки синергія солідарної волі залежить від інтегрально-атрактивного образу світу, то 
дифузія цілей у полі ринкової каталаксії може кристалізовуватися у форму екстрактивних або 
інклюзивних економіко-політичних інститутів. У першому випадку владу захоплює субпасіонарна еліта, 
що перетворює енергію суспільства у спосіб екстракції, а саме суспільство – у звалище ентропійних 
відходів цілеспрямовано керованого хаосу, що виключає можливість солідаризму, а отже, 
унеможливлює розвиток продуктивних сил. Тому економіки таких суспільств функціонуватимуть в 
ентропійних режимах: «пастки бідності», «ресурсного прокляття», вічної «загадки капіталу», 
«мальтусового кумівства», «глухого кута» економічного розвитку, «вбивства переможця» (ініціатора 
«нових комбінацій») тощо, тобто, функціонують в режимах «порочних кіл бідності» «Червоної 
Банкономіки». 

У патернальних конфігураціях ентропійний процес проявляється як заміщення α-патернаγ-
патерном у статусі організаційного. На мікроекономічному рівні це провокує активізацію маркетингових 
nudging-технологій та функціонування ринків з асиметричною інформацією. На макроекономічному 
рівні γ-патерн «багатство» закріплюється у статусі організаційного завдяки дії «залізного закону 
олігархії», що забезпечує відтворюваність системи за будь-яких умов внутрішніх ротацій місцевих еліт. 
На мегаекономічному рівні цей процес проявляється як хіліастичний проект шостого NВІС-
техноконвергентного укладу, що має на меті реалізацію ілюзії безсмертя шляхом виробництва 
біокіборгів-постандроїдів. 

Максимізація ентропії як соціально-економічної деструкції (не плутати з шумпетерівською 
«творчою деструкцією») має місце в обскураційній фазі циклу, який, водночас, є передвісником нового 
відродження, передусім, у просторі соціокультурних флуктуацій. 

Це «відродження» представляє собою реалізацію інноваційно-парадигмального проекту 
становлення ідеаційного типу культури, що забезпечує інституціональну інклюзивність когнітивної 
нооекономіки в регенераційній фазі циклу соціально-економічної динаміки. На сучасному етапі 
функціонування постіндустріальних економічних систем чуттєвої культури процес регенерації 
представлятиме собою становлення когнітивної економіки, що функціонуватиме в режимі нульових 
граничних витрат, техногенно емансипувавши працю в єдину економічну нішу, де не може бути 
задіяна машина, – у сферу інтелектуально-творчої праці, інтелігібельного способу виробництва, де 
основним продуктом виробництва виступатиме слово як товар нооекономіки ідеаційної культури. 

Джерелом вартості слова як товару слугуватиме есенціальний вимір релевантності ноумена-
концепта позначуваного, вираженого через образ-медіатор, із спонукально-солідаристськими 
очікуваннями соціуму ментальності ідеаційної культури. Подальша дифузія техногенних 
інтелектуальних інновацій, виміром вартості яких слугуватиме онтологічна новизна, закономірно введе 
нооекономіку в гомеостатичний режим її функціонування, із подальшою перспективою ноуменально-
інтелігібельних флуктуацій. 
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Шевчик Б.М. ЛОГІКА ХВИЛІ: ПАСІОНАРНІСТЬ ТА ЕНТРОПІЯ У ЦИКЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 
Мета - дослідити тріалектичні модифікації активізації когнітивних ресурсів економічного розвитку в умовах 

соціокультурних флуктуацій ентропії базових патернальних тріад суспільно-економічного відтворення у режимі 
циклу економічної динаміки від біфуркації до гомеостазу. 

Методика дослідження. Використано системно-синергетичний метод, діалектичний та метод фрактальної 

онтології для обґрунтування ноуменально-атрактивної природи економічної вартості інформаційних благ 
нооекономіки ідеаційної культури. 

Результати. Розглянуто цикл економічної динаміки у контексті циклу соціокультурних флуктуацій, що дало 

змогу не лише виявити механізм соціоентропії економічних систем у його інституціональному звершенні 
екстрактивного «залізного закону олігархії», а й визначити можливості нового циклу становлення і розвитку 
когнітивної нооекономіки ідеаційної культури в регенераційній фазі циклічної динаміки за умов релевантності 
парадигмальних та патернальних проектів, де ноумени-атрактори зумовлюють якість лігатур. 

Наукова новизна. Обґрунтовано гіпотезу есенціальності вартості слова як основного продукту когнітивного 

виробництва в умовах нооекономіки ідеаційної культури. Пояснено природу ентропії у спадній траєкторії циклу 
втіленим в економічні інститути принципом екстракції, що є наслідком деструктивних модифікацій у структурі 
базових патернальних тріад, виражених у симулякрії патернальних проектів. 

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що побудована на ессенціальному принципі 

виробництва інновацій когнітивна нооекономіка ідеаційної культури мінімізує ентропійні екстерналії та сприятиме 
реалізації такої парадигми сталого розвитку, де система не просто адаптується до викликів, а асимілює їх з 
метою відтворення життя. Результати дослідження можуть мати практичне застосування у процесах 
конструювання комплементарних інклюзивних економічних інститутів ринкової трансформації економіки України. 

Ключові слова: есенція, субстанція вартості, нооекономіка, ідеаційна культура, симулякр, патерн, 

обскурація, регенерація, екстракція. 
 

Shevchyk B.M. LOGIC OF THE WAVE: PASSIONARY AND ENTROPY IN THE CYCLE OF ECONOMIC 
DYNAMICS 

Purpose - to explore the trialectical modifications of enhancing the cognitive resources of economic development 

in the conditions of socio-cultural fluctuations of the entropy of basic paternal triads of socio-economic reproduction in the 
mode of the cycle of economic dynamics from bifurcation to homeostasis are studied. 

Methodology of research. A system-synergetic method, a dialectical method and the method of fractal ontology 

to justify the noumenal-attractive nature of the economic value of information benefits of the noo-economy of the ideation 
culture are used. 

Findings. The cycle of economic dynamics is considered in the context of the cycle of socio-cultural fluctuations, 

which made it possible not only to reveal the mechanism of the socio-entropy of economic systems in its institutional 
accomplishment of an extractive “iron law of oligarchy”, but the pre-conditions of the possibility of a new cycle of 
formation and development of the cognitive noo-economy of the ideation culture in a regeneration phase of cyclic 
dynamics under the conditions of the relevance of paradigmatic and paternal projects where noumen-attractors 
determine the quality of ligatures are stressed. 

Originality. The hypothesis of the essentiality of a word value as the main product of cognitive production in the 

conditions of the noo-economy of the ideation culture is developed. The nature of entropy in the descending trajectory of 
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the cycle is explained by the principle of extraction embodied in economic institutions which is the result of destructive 
modifications in the structure of basic paternal triads expressed in the simulacrum of paternal projects. 

Practical value of the results lies in the fact that the cognitive noo-economy of the ideation culture built on the 

essential principle of innovation production minimizes entropy externalities and facilitates the implementation of such a 
paradigm of sustainable development, where the system does not just adapt to challenges but assimilates them in order 
to reproduce in life. Results of the study will have practical application in the process of designing complementary 
inclusive economic institutions of market transformation of economy of Ukraine. 

Key words: essence, substance of value, noo-economy, ideation culture, simulacrum, pattern, obscuration, 

regeneration, extraction. 
 

Шевчик Б.М. ЛОГИКА ВОЛНЫ: ПАССИНАРНОСТЬ И ЭНТОПИЯ В ЦИКЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКИ 

Цель - исследовать триалектические модификации активизации когнитивных ресурсов экономического 

развития в условиях социокультурных флуктуаций энтропии базовых паттернальних триад общественно-
экономического воспроизводства в режиме цикла экономической динамики от бифуркации к гомеостазу. 

Методика исследования. Использованы системно-синергетический метод, диалектический и метод 

фрактальной онтологии для обоснования ноуменально-аттрактивной природы экономической стоимости 
информационных благ нооэкономики идеационной культуры. 

Результаты. Рассмотрено цикл экономической динамики в контексте цикла социокультурных флуктуаций, 

что позволило не только идентифицировать механизм социоэнтропии экономических систем в его 
институциональном оформлении экстрактивного «железного закона олигархии», но и определить возможности 
нового цикла становления и развития когнитивной нооэкономики идеационной культуры в регенерационной фазе 
циклической динамики в условиях релевантности парадигмальных и паттернальних проектов, где ноумены-
аттракторы обусловливают качество лигатур. 

Научная новизна. Обосновано гипотезу эссенциальности стоимости слова как основного продукта 

когнитивного производства в условиях нооэкономики идеационной культуры. Объяснено природу энтропии в 
нисходящей траектории цикла воплощенным в экономические институты принципом экстракции, что является 
следствием деструктивних модификаций в структуре базовых паттернальних триад, выраженных в симулякрии 
паттернальних проектов. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что построена на эссенциальном 

принципе производства инноваций когнитивная нооэкономика идеационной культуры минимизирует энтропийные 
экстерналии и способствует реализации такой парадигмы устойчивого развития, где система не просто 
адаптируется к вызовам, а ассимилирует их с целью воспроизводства жизни. Результаты исследования могут 
иметь практическое применение в процессах конструирования комплементарных инклюзивных экономических 
институтов рыночной трансформации экономики Украины. 

Ключевые слова: эссенция, субстанция стоимости, нооэкономика, идеационная культура, симулякр, 

паттерн, обскурация, регенерация, экстракция. 
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СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З 
УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовлюють необхідність зміни 

стратегії розвитку бізнесу, в зв’язку з чим першочерговим завданням є формування і розвиток 
теоретичних та методологічних основ управління та зміцнення стратегічної  економічної безпеки 
підприємства, яка базується на концептуальному уявленні організації як функціонуючої моделі 
бізнесу. В умовах української дійсності будь-яке підприємство потребує такої трансформації 
системи управління, яка дозволила б реалізувати програму економічного зростання, підвищила 
економічну безпеку за рахунок створення гнучкої системи реагування на зовнішні і внутрішні 
загрози розвитку бізнесу. 

У міру накопичення знань і досвіду стала формуватися позиція, згідно якої інструментарій 
забезпечення економічної безпеки підприємств повинен починатися не з діагностики його 
фінансового стану і здійснення надзвичайних заходів по недопущенню неспроможності, а з 
вибору місії, визначення цілей, формування і підтримки на належному рівні стратегічного 
потенціалу, здатного впродовж тривалого періоду забезпечувати конкурентну перевагу 
підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це зумовлює потребу в розробці 
інструментарію вибору стратегії безпечного розвитку бізнесу.  

В умовах орієнтації підприємств на отримання максимального прибутку виникає проблема 
оптимізації структури майна і джерел його формування, що, у свою чергу, вимагає 
вдосконалення діагностики, визначення порогових значень економічної безпеки при реалізації 
різних стратегій розвитку бізнесу. Таким чином, стійкий розвиток підприємства залежить від 
обраної ним стратегії з врахуванням рівня його економічної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню процесу формування стратегії 
розвитку підприємства з врахуванням рівня  його економічної безпеки присвячені праці низки 
вітчизняних та закордонних науковців, зокрема: Азарова  С. П. [1], Андрєєва А. А. [2], 
Бандурки О. М., Бінько І. Ф., Вороніна В. П., Горячева К. С., Денисенко М. П., Євдокімова Ф. І., 
Жаліло Я. А., Коновалова Е. М., Ковальова В. В., Куркіна Н. В., Марченко О. М., Сідака В. С., 
Чумаченка М. Г., Шеремета А. Д., Шульги І. П., Юрківа Н. Я., Яременко О. Ф., Ярочкіна В. І. та ін. 
Але значна частина наукових досліджень у цьому напрямку розглядають розвиток підприємст ва 
без побудованої стратегії стійкого розвитку з врахуванням рівня його економічної безпеки.  

Постановка завдання. Метою статті є формування концепції стратегії стійкого розвитку 
підприємства з урахуванням рівня його економічної безпеки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково вже доказано, що середовище для 
ведення стабільного бізнесу перестало існувати для підприємств. Ці зміни, на наш погляд, 
пов’язані з реінжинірингом бізнес-процесів і постійним перевлаштуванням системи безпеки 
підприємства, у зв’язку з рухомістю внутрішнього та зовнішнього середовища. В цьому зв ’язку з 
метою розробки системи зміцнення стратегічної економічної безпеки необхідно дати визначення 
самому терміну. Отже, на наш погляд, «зміцнення стратегічної економічної безпеки» – це 
система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов ’язаних з 
забезпеченням захисту підприємства від реальних і потенційних загроз, що дозволяє йому 
стабільно розвиватися і досягати поставлених цілей у довгостроковій перспективі.  

Управління стратегічною економічною безпекою входить в загальну систему управління 
безпекою підприємства, будучи однією з його функціональних підсистем, що забезпечує 
реалізацію управлінських рішень у довгостроковій перспективі.  

Взагалі, під стратегією підприємства розуміється генеральний план дій, який визначає 
пріоритети стратегічних завдань, ресурси і послідовність кроків по досягненню стратегічних 
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цілей. Головне завдання стратегії полягає в тому, щоб перевести підприємство з поточного 
стану у бажаний. В економічній літературі існує велика кількість різноманітних класифікацій 
стратегії підприємства, виходячи з визначених ознак. Але, враховуючи сучасні умови 
функціонування підприємства, у яких дуже рухливі фактори внутрішнього і зовнішнього 
середовища, підприємства повинні обирати стратегії, які орієнтовані на розвиток [4].  

З позиції В. В. Фролової [8] існує декілька стратегій розвитку підприємства, пов ’язаних зі 
стадіями його життєвого циклу:  

1. Стратегія зростання – стратегія, що виражає прагнення до зростання обсягів продукції, 
прибутку, капіталу. 

2. Стратегія стабілізації – спрямована на досягнення раннього вирівнювання обсягу 
продажу і прибутків з наступним їх підвищенням, тобто з переходом на наступний етап 
зростання. 

3. Стратегія виживання – це антикризова, чисто оборонна стратегія, яка застосовується у 
випадках повного розладу економічної діяльності підприємства, у стані, близького до 
банкрутства. 

Розробка стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства повинна бути пов ’язана 
з формуванням стратегічних цілей, які забезпечують зростання і захист економічних інтересів 
підприємства від різних загроз шляхом формування довгострокових напрямів розвитку. В зв ’язку 
з цим вважаємо, що основною метою розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємств нині є не досягнення вищої міри його стійкості, а забезпечення зростання і 
розвитку. При цьому неважливо, за рахунок яких джерел фінансування досягає комерційна 
фірма цієї мети. Тобто існують підприємства капітально стійкі, але знаходяться у стаді ї 
стагнації, і, навпаки, нестійкі, але такі, що нестримно розвиваються. Слід відмітити, що останні в 
умовах ринку, на наш погляд, є найбільш успішними. Звідси стратегія економічної безпеки, на 
наш погляд, повинна базуватися на створенні таких умов функціонування підприємства, які 
сприятимуть максимізації прибутку і в той же час забезпечать як його зростання, так і виплату 
дивідендів власникам. 

Відмітимо, що підприємство повинне не лише «захищатися», але і забезпечувати власний 
розвиток. Економічний підхід до концепції стійкого розвитку підприємств заснований на теорії 
максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути зроблений за умови 
збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і виробляється цей дохід. Сучасне 
трактування концепції стійкого розвитку, на думку В. Г. Когденко, М. В. Мельник [3], має бути 
орієнтовано на результат. Це концепція «Трьох Е», яка відображає напрями розвитку фірми, що 
базуються на «результативності, економічності і ефективності». Згідно цієї концепції, діяльн ість 
фірми має бути спланована, організована, мотивована, облікована і проконтрольована.  

Що стосується внутрішнього контролю, то тут важко говорити і про єдину концепцію його 
реалізації і про єдину модель його регулювання, оскільки його побудова сьогодні визначається 
керівництвом економічного суб’єкта. Головне правило побудови системи такого контролю 
полягає у балансуванні ризику і прибутковості підприємства. Концепція компромісу між ризиком і 
прибутковістю полягає в тому, що отримання будь-якого доходу у бізнесі найчастіше пов’язане з 
ризиком, причому зв’язок між цими двома взаємозалежними характеристиками 
прямопропорційний: чим вище необхідна або очікувана прибутковість, тобто віддача на 
вкладений капітал, тим вище і міра ризику, пов’язаного з можливим неотриманням цієї 
прибутковості; вірно і зворотне. Таким чином, концепція забезпечення економічної безпеки 
підприємств повинна, на наш погляд, включати концепцію контролю за загрозами її втрат і 
концепцію стійкого розвитку підприємства. 

Побудова стратегії розвитку підприємства, на думку С. П. Азарової [1], включає наступні 
складові: місію, бачення, систему стратегічних цілей і стратегічний план розвитку підприємства.  
Модель майбутнього стану підприємства має бути представлена у вигляді місії і бачення, а 
конкретний план досягнення поставленої основної мети логічно декомпозиціювати через 
систему стратегічних цілей, на основі чого можна побудувати проект стратегічного плану.  

Місія – це генеральна мета, що визначає громадське призначення підприємства. Вона 
виражається через ряд властивостей: далекоглядність, масштаб, мотивація, реалістичність, 
чіткість і лаконічність [5]. Визначаючи місію підприємства, необхідно відповісти на запитання: 
«Яку цінність підприємство представляє для суспільства і країни»? чи «Що воно  хоче змінити у 
навколишньому світі»? 

Бачення – це керівна філософія бізнесу, ідеальне представлення підприємства як лідера, 
ідеальна картина майбутнього, яке підприємство може собі забезпечити за сприятливих 
умов [6]. 

Крім того, С. П. Азарова [1] пропонує визначати стратегічні цілі, під якими розуміє кількісні 
або якісні орієнтири розвитку підприємства. Вони розробляються на основі наявних місії, 
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бачення, результатів стратегічного аналізу галузі, оцінки рівня конкуренції в ній, наявних 
ресурсів і можливостей. 

На наш погляд, розробляючи стратегію стійкого розвитку підприємства з врахуванням 
рівня його економічної безпеки, необхідно спочатку визначити генеральну мету як забезпечення 
стратегічної економічної безпеки підприємства, а далі слід здійснювати декомпозицію 
підприємства на системи стратегічної економічної безпеки за допомогою збалансованої системи 
показників, що дозволяє перевести місію і бачення підприємства в набір оперативних цілей і 
показників. 

Основними компонентами стратегічної економічної безпеки підприємства є: бізнес-
процеси, фінанси, контрагенти і персонал [7]. В результаті трансформації загроз економічної 
безпеки за її складовими, нами встановлено, що до зовнішніх загроз відносяться загрози з боку 
контрагентів, і до типово внутрішніх – загрози з боку функціонування бізнес-процесів, а змішані 
загрози економічної безпеки виходять від таких складових, як персонал і фінанси. В зв ’язку з 
цим представляється необхідним визначати стратегічну мету для кожної системи, актуальну у 
цей період, враховуючи ступінь впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягнення стратегічних 
цілей для кожної системи (бізнес-процеси, фінанси, персонал, контрагенти) можливе за 
допомогою формування системи збалансованих показників, визначення їх рамкових параметрів 
для оцінки рівня стратегічної економічної безпеки підприємства.  

Визначивши рівень економічної безпеки, підприємство у рамках формування стратегії 
стійкого розвитку зобов’язане шукати і встановлювати стратегічні перспективи, під якими ми 
розуміємо можливість підприємства зберігати і підвищувати рівень економічної безпеки своїх 
систем за рахунок внутрішніх резервів, тобто забезпечувати перехід від нижчого рівня безпеки 
до вищого, змінюючи поля економічної безпеки: 

1. Поле критичної економічної безпеки характеризує стан підприємства нижче за критичний 
рівень безпеки. Повинна застосовуватися стратегія відновлення безпечного стану або ліквідації 
підприємства. 

2. Поле низької економічної безпеки, що характеризує стан підприємства вищий за 
критичний рівень, але нижче за рамкові параметри низького рівня економічної безпеки. 
Використовується стратегія відновлення безпечного стану.  

3. Поле нормальної економічної безпеки характеризується станом підприємства вище за 
низький рівень, але нижче за рамкові параметри нормального рівня економічної безпеки. 
Використовується стратегія нейтралізації існуючих загроз.  

4. Поле високої економічної безпеки обрамляється нормальним і високим рівнями 
економічної безпеки підприємства. Застосовується стратегія недопущення переростання 
чинників дестабілізації в загрозу. 

5. Крім того, повинна існувати і межа економічної безпеки підприємства, визначаючий 
максимум високого рівня безпеці.  

Отже, наступним етапом реалізації стратегії є оцінка різних стратегічних перспектив 
відносно полів безпеки, які є можливими варіантами стратегічного управління перспективним 
розвитком підприємства за рахунок внутрішніх резервів. Такі резерви нами пропонується 
знаходити на основі усунення в розрізі системи залежностей основних компонентів стратегічної 
економічної безпеки підприємства (бізнес-процеси, фінанси, контрагенти і персонал) основних 
найбільш небезпечних загроз економічної безпеки. Для цього обирається певна стратегія 
розвитку підприємства, опрацьовується механізм її реалізації.  

З вищесказаного виходить концепція стратегії стійкого розвитку підприємства з 
урахуванням рівня його економічної безпеки (рис. 1).  
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Бізнес-процеси  Фінанси  Персонал  Контрагенти  

Система залежностей основних компонентів стратегічної економічної безпеки 
підприємства  

Стратегія розвитку підприємства з врахуванням рівня його економічної безпеки  

Стратегія виживання  Стратегія зростання   
 

Рис. 1. Концепція стратегії стійкого розвитку підприємства з урахуванням рівня його 
економічної безпеки  

Джерело: розроблено автором 

 
При такому підході формується цілісне бачення усього процесу формування стратегії. Ця 

концепція дозволяє на високому рівні організувати і направити усі роботи по формуванню і 
реалізації стратегії в єдине русло, сконцентрувати усі ресурси підприємства на досягнення 
намічених довгострокових орієнтирів, а також забезпечити залучення до цього процесу як вищий 
управлінський персонал, так і менеджерів середньої ланки, рядових працівників, що посилює 
зацікавленість останніх в забезпеченні найкращих результатів  і формує почуття причетності до 
досягнення спільних корпоративних цілей.  
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підвищення стратегічної економічної 
безпеки підприємств може бути досягнуте за рахунок реалізації програм, що дозволяють міняти 
поля безпеки з нижчого (небезпечного) на вищі (безпечні), які охоплюють усі необхідні заходи, 
містять плани ліквідації збиткових виробництв, створення гнучкої виробничої структури, 
реорганізації систем постачання і реалізації продукції, ефективного використання кадрового 
потенціалу, правильно обраної стратегії стійкого розвитку. При цьому важливого значення 
набуває розробка, впровадження і використання моніторингу процесу формування стратегії 
розвитку підприємства з урахуванням рівня його економічної безпеки, що забезпечить 
систематичну оцінку, аналіз і контроль рішень, що приймаються, і змін, що відбуваються на 
підприємстві.  
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Бакай В.Й. СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Мета – формування концепції стратегії стійкого розвитку підприємства з урахуванням рівня його 

економічної безпеки. 
Методика дослідження. Використано метод критичного аналізу наукової і методичної літератури для 

виявлення проблем з даної теми і визначення основних компонент забезпечення стратегічної економічної безпеки 
підприємства. На засадах системно-структурного і абстрактно-логічного методів сформовано концепцію стратегії 
стійкого розвитку підприємства з урахуванням рівня його економічної безпеки. 

Результати. Розроблено концепцію стратегії стійкого розвитку підприємства, що ґрунтується на наступних 

складових: місії, баченні, системі стратегічних цілей і стратегічному плані розвитку підприємства. Доведено, що 
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декомпозиція підприємства на системи стратегічної економічної безпеки за допомогою збалансованої системи 
показників дозволяє перевести місію і бачення підприємства в набір оперативних цілей і показників. Визначено 
основні компоненти забезпечення стратегічної економічної безпеки підприємства: бізнес-процеси, фінанси, 
контрагенти і персонал, на основі стану яких визначається рівень економічної безпеки – високий, нормальний, 
низький або критичний. Обґрунтовано важливість здійснення моніторингу процесу формування стратегії розвитку 
підприємства з урахуванням рівня його економічної безпеки. 

Наукова новизна. Вперше розроблено концепцію стратегії стійкого розвитку підприємства з урахуванням 

рівня його економічної безпеки, що включає концепцію контролю загроз втрат економічної безпеки і концепцію 
стійкого розвитку підприємства, виходячи з того, що підприємство в умовах розвинутого ринку повинне не лише 
«захищатися», але і забезпечувати власний розвиток.  

Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості їх використання з метою формування 

концепції стратегії стійкого розвитку підприємства, що буде сприяти підвищення ефективності його діяльності і 
забезпечувати сталий розвиток. 

Ключові слова: стратегія, стійкий розвиток, економічна безпека, підприємство, загрози, концепція. 
 

Bakay V.Y. STRATEGY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE TAKING INTO 
ACCOUNT THE LEVEL OF ITS ECONOMIC SECURITY  

Purpose – forming of conception of strategy of steady development of enterprise taking into account the level of 

him economic security. 
Methodology of research. It was used the method of walkthrough of scientific and methodical literature for the 

exposure of problems from this theme and identifying key component of strategic economic security. On the basis of 
systemic-structural and abstract logical methods formed the concept of strategy of steady development of enterprise 
taking into account the level of him economic security.  

Findings. The concept of sustainable enterprise development strategy based on the following components: 

mission, vision, strategic objectives and system strategic plan of the company. Proved that decomposition on strategic 
economic system security through a balanced scorecard allows you to translate the mission and vision of the company to 
set objectives and targets. It was determined the main components of strategic economic security: business processes, 
finance, contracting and personnel from the state is determined by the level of economic security - high, normal, low or 
critical. Proved the importance of monitoring the development strategy of the enterprise on the basis of its economic 
security. 

Originality. Conception of strategy of steady development of enterprise is first worked out taking into account the 

level of him economic security which includes conception of control of threats of losses of economic security and 
conception of steady development of enterprise, coming from that an enterprise must not only «be» on the defensive in 
the conditions of the developed market but also provide own development.  

Practical value of the got results consists in possibility of their use with the aim of forming of conception of 

strategy of steady development of enterprise which will promote increase of efficiency of his activity and to provide 
steady development. 

Key words: strategy, sustainable development, economic security, enterprise, threats, conception. 
 

Бакай В.И. СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель – формирование концепции стратегии устойчивого развития предприятия с учетом уровня его 

экономической безопасности. 
Методика исследования. Использован метод критического анализа научной и методической литературы 

для выявления проблем по данной теме и определения основных компонент обеспечения стратегической 
экономической безопасности предприятия. На основе системно-структурного и абстрактно-логического методов 
сформирована концепция стратегии устойчивого развития предприятия с учетом уровня его экономической 
безопасности. 

Результаты. Разработана концепция стратегии устойчивого развития предприятия, основанной на 

следующих составляющих: миссии, видении, системе стратегических целей и стратегическом плане развития 
предприятия. Доказано, что декомпозиция предприятия на системы стратегической экономической безопасности 
с помощью сбалансированной системы показателей позволяет перевести миссию и видение предприятия в 
набор оперативных целей и показателей. Определены основные компоненты обеспечения стратегической 
экономической безопасности предприятия: бизнес-процессы, финансы, контрагенты и персонал, на основе 
состояния которых определяется уровень экономической безопасности – высокий, нормальный, низкий или 
критический. Обоснована важность проведения мониторинга процесса формирования стратегии развития 
предприятия с учетом уровня его экономической безопасности. 

Научная новизна. Впервые разработана концепция стратегии устойчивого развития предприятия с учетом 

уровня его экономической безопасности, которая включает концепцию контроля угроз потерь экономической 
безопасности и концепцию устойчивого развития предприятия, исходя из того, что предприятие в условиях 
развитого рынка должно не только «защищаться», но и обеспечивать собственное развитие.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования с 

целью формирования концепции стратегии устойчивого развития предприятия, которое будет способствовать 
повышение эффективности его деятельности и обеспечивать устойчивое развитие. 

Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, экономическая безопасность, предприятие, угроза, 

концепция. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА СИНЕРГІЯ ВИДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Від якості менеджменту залежить ефективність виробництва, 

репутація організації, задоволеність споживачів, економічна безпека підприємства та держави. У 
сучасних ринкових умовах необхідність управління системою економічної безпеки не викликає 
сумніву, а для цього необхідно розробити чіткий теоретичний базис та визначити кращі практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної безпеки суб’єктів 
господарювання, ключові проблеми безпекології висвітлювали вітчизняні та іноземні науковці – 
Р. Нолан, Л. Парнас, К. Уайтт, О. С. Власюк, З. С. Варналій, О. М. Ляшенко, П. Я. Пригунов, 
Т. Г. Васильців та ін. Питання інтеграції видів менеджменту досліджували D. Hortensius [3], A. Arbor, 
C. Lupo [6], Р. І. Буряк [9], В. М. Лук’яненко [10; 11], І. В. Галич та ін. Проте не вивчалась важливість 
інтегрованої системи менеджменту для економічної безпеки підприємства та поєднання не кількох 
стандартів, а всезагальне управління задля захисту від загроз у всіх аспектах діяльності підприємства. 
Отже, сучасний стан досліджень зумовив вибір тематики, з огляду на її актуальність. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних та 
практичних засад щодо інтеграційно-синергетичного менеджменту з метою поліпшення 
функціонування системи економічної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначаючи поняття менеджменту, варто 
зазначити, що зазвичай терміни «менеджмент» та «управління» вживаються взаємозамінно, як 
синоніми. Втім, вони співвідносяться як часткове та загальне. Управління є ширшим поняттям, 
означає цілеспрямований вплив на певне явище, процес, систему (соціальну, технічну, соціально-
технічну) задля зміни чи підтримки їх бажаного стану. Керівництво обов’язково передбачає наявність 
керівника та підлеглих і відноситься до соціальних систем. Воно спрямоване на вплив на підлеглих 
працівників, їхні групи для заохочення діяльності відповідно до мети керівництва. Подібність та 
відмінність залежать від ситуації, і оскільки в українській економічній термінології вже узвичаєною 
традицією стало вживати дані поняття як синоніми, без особливого розмежування, то і вигадувати 
якісь штучні критерії до трактування термінів не будемо і надалі вживаємо їх як синоніми. 

Менеджмент (від англ. «management» – управління, завідування, організація) – наука, 
мистецтво та професія управління; сукупність принципів, форм, методів та засобів управління з метою 
підвищення ефективності діяльності, оптимального використання ресурсів та збільшення прибутків 
підприємства. Менеджмент як наука у сучасних умовах є не лише окремою дисципліною, а 
міжгалузевою, багатодисциплінарною галуззю знань, що поєднує в собі економічну теорію, соціологію, 
теорію управління, кібернетику, інформатику, теорію організації, кратологію, право, психологію, 
педагогіку, основи підприємництва та маркетингу. Така міждисциплінарна природа сучасного 
менедженту та його орієнтація на вирішення практичних проблем є подібною до міждисциплінарного 
характеру сучасної економічної безпекології та науки про економічну безпеку підприємства зокрема. 

До середини минулого століття у світі панувала думка про єдність менеджменту та один об’єкт 
управління – виробничий процес та персонал, втім з розвитком постіндустріального суспільства та 
економіки знань зростає кількість самостійних напрямів з різноманітними об’єктами управління [5]. 
Диференція менеджменту полягає у різноманітності політик, цілей, підходів, об’єктів, функцій 
управління. Види менеджменту – це окремі частини управлінської діяльності, спрямовані на вирішення 
специфічних завдань. Теоретиками та практиками розроблені методи фінансового, стратегічного, 
антикризового, інноваційного менеджменту, управління ризиками, виробництвом, збутом, 
комунікаціями, якістю, бізнес-процесами, персоналом, проектами, малими та великими 
підприємствами, відносинами з партнерами та клієнтами тощо. Серед сучасних концепцій – 
поведінкова концепція (біхевіоризм), теорії альянсів, організаційної культури, людського капіталу, 
управління за цілями; технократичний менеджмент; система «канбан»; концепція «7S», внутрішніх 
ринків корпорацій; інтрапренерство, реінжиніринг, принцип «організацій, що самонавчаються», 
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інституціоналізм (теорії контрактів, фірми, прав власності) та ін. Висока інформатизація та 
автоматизація процесів виробництва та управління, демократизація та інтернаціоналізація 
підприємств, динамічність та невизначеність ринку, віртуальні організації, гнучкі оргструктури, перехід 
від авторитарного стилю до лідерства, командний підхід, постійне навчання («life-long learning») та 
використання принципу Парето, нарощування делегування, перевага кількісному аналізу на основі 
статистичних методів збору та аналізу інформації – саме такі світові тенденції чинять вплив на 
сучасний менеджмент. 

Співвіднесення функціональних складників системи економічної безпеки підприємства із видами 
менеджменту наведено в табл. 1. Класифікація видів управління проведена відповідно до об’єкта, їх 
теж вказано за функціональною ознакою – залежно від сфери діяльності підприємства чи його 
структурних частин. Крім восьми функціональних складників системи економічної безпеки 
підприємства, визначено також і загальні види менеджменту, що застосовуються у всіх сферах 
організації. 

Таблиця 1 
Спеціальні види менеджменту відповідно до складників системи  

економічної безпеки підприємства 
 

Функціональний 
складник системи 

економічної безпеки 
підприємства  
(системи ЕБП) 

Функціональний/спеціальний вид менеджменту 

1. фінансовий 
фінансово-адміністративний, банківський, податковий, бюджетний, інвестиційний, 
страховий менеджмент; управління активами, управлінський облік 

2. кадровий 

управління персоналом (HR/кадровий менеджмент), само-, тайм-, когнітивний, 
освітній, кар’єрний, соціальний, креативний, мотиваційний, командний (управління 
командами), талант- менеджмент; управління результативністю, конфліктами, 
менеджмент організаційної культури та поведінки, аутсорсинг 

3. політико-правовий GR-менеджмент (Government Relations, відносини з урядом) 

4. інформаційний 
інформаційний, управління ІТ, системне адміністрування, дата-менеджмент 
(менеджмент даних), комунікаційно-комунікативний, управління бізнес-аналітикою, 
базами даних, інформаційна система управління 

5. виробничий 
менеджмент якості, R&D (НДДКР), управління дослідженнями, потужністю, 
запасами, матеріальними потоками; екологічний, енергетичний менеджмент; 
планування ресурсів, операційний (TQM, технологічний, виробничий) 

6. силовий/фізичний/ 
пожежний/майновий 

управління майном, менеджмент безпеки  

7. ринковий 
управління маркетингом, логістикою, вантажами, збутом, продажами, автопарком, 
життєвим циклом продукту; продуктово-товарний, PR, бренд-менеджмент, product 
placement 

8. інтерфейсний управління ланцюжками поставок 

загальний (генеральний) 
менеджмент / 
корпоративне управління 

організаційний, синергетичний стратегічний, тактичний/поточний, оперативний, 
процесний, інноваційний, проектний, адаптивний (альтернативи - атакуючий, 
проблемно-орієнтований, превентивний, прогностичний, сигнальний), 
антикризовий, у надзвичайних ситуаціях, ризик-менеджмент, знань, бізнес-
менеджмент; управління змінами, розвитком, земельними ресурсами, організація 
заходів, лідерство, комплексне управління, контроллінг, реінжиніринг, менеджмент 
за цілями, вартісний підхід 

Джерело: розробка автора 
 

Хоча розвиток науки про економіку та менеджмент дійсно є важливим для успіху практичної 
діяльності, ми проти штучного створення наукових напрямків типу менеджелогії – вчення про комплекс 
видів менеджменту (авторства Мартинова Л. М. [13]). Подібні твердження про створення псевдонаук 
розцінюємо як засмічення теорії менеджменту, адже саме в ній вивчаються всі види і типи управління. 

Пітер Ф. Друкер у праці «Завдання менеджменту в ХХІ сторіччі» [2] визначає нову парадигму 
менеджменту, згідно з якою увага управлінців має бути прикута до зовнішніх та внутрішніх факторів, 
які чинять вплив на організацію. Наведена парадигма перекликається з концепцією управління 
економічною безпекою, адже явища зовнішнього та внутрішнього середовища повсякчас є джерелами 
загроз та ризиків. Глобалізаційні процеси, світові фінансові кризи, мінливість середовища, посилення 
впливу інформаційних технологій зумовлюють інтеграцію видів менеджменту. Залежно від наявності 
та ефективності цієї інтеграції, підприємство здобуває нові можливості для розвитку чи стикається із 
новими проблемами – інтеграція видів менеджменту сприяє виживанню компанії у жорсткому 
конкурентному середовищі. 
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Інтегрована система менеджменту (ІСМ) – це сукупність різних видів управління, яка відповідає 
вимогам двох та більше міжнародних стандартів, що діють як єдине ціле. Синоніми – об’єднана 
система управління якістю, екологією і безпекою праці; корпоративна система менеджменту; система 
загального менеджменту компанії [1]. ІСМ дозволяє поєднати процесний, ситуаційний та системний 
підходи. Система стає уніфікована, цілісна, ефективна, прозора та комплексна. 

Інтеграція видів менеджменту забезпечує: 
1. створення цілісної організаційної культури, чіткої стратегії, політики; 
2. гармонізацію різних інтересів, організаційної структури управління; 
3. формування єдиних процедур та правил; оптимізацію, уніфікацію планування, аналізу, 

документації; підготовки, навчання і розвитку персоналу, його залученості та мотивації, поширеності 
досвіду та знань; 

4. узгодженість системи підзвітності, розмежування обов’язків, зростання продуктивності та 
результативності; 

5. зниження витрат на розробку, сертифікацію та функціонування системи менеджменту; 
6. зниження рівня загроз, пришвидшення реагування на зовнішні та внутрішні виклики; 
7. оптимальне використання ресурсів, комплексне вирішення проблем виробництва, 

технологічного забезпечення тощо; 
8. зменшення навантаження у сфері аудиту, моніторингу, аналізу; 
9. відповідність низці міжнародних стандартів шляхом застосування єдиного набору методик; 
10.  збільшення платоспроможності, інвестиційної привабливості, довіри з боку страхових, 

кредитно-банківських установ, адаптивності організації; 
11.  покращення репутації, здобуття лояльності споживачів, конкурентних переваг на внутрішніх 

та зовнішніх ринках згідно умов СОТ, ЄС тощо;  
12.  постійне вдосконалення усіх видів менеджменту [4]. 
Для співпраці з іноземними організаціями, виходу на міжнародні ринки необхідним кроком є 

імплементація інтегрованої системи менеджменту. Успішна сертифікація допомагає забезпечити 
підтвердження якості не лише продукції, а й самої компанії, її персоналу. Інтегрована система надає 
переваги в управлінні якістю, екологічністю, охороною праці, промисловою безпекою, персоналом, 
фінансами, інформацією, ризиками і безпекою. Саме так інтегрована система менеджменту допомагає 
вирішити стратегічне завдання підвищення ринкової вартості компанії, загалом зростає 
конкурентоспроможність підприємства. 

Створення інтегрованої системи менеджменту може проводитись за одним із трьох варіантів [7]:  
1. одразу створювати інтегровану систему менеджменту – цей шлях є найважчим, але і 

найефективнішим; 
2. незалежне функціонування (створення) кількох систем, з подальшою інтеграцією – один за 

одним; 
3. поступове додавання нових елементів в існуючу систему, створення «аддитивних» 

(доповнюючих) моделей: до системи якості додаються інші. 
Інтеграція може здійснюватися за наступними рівнями: заходи; політика і процедури; 

керівництва і документація; системи, які в свою чергу інтегруються в такому порядку: політика і 
планування, інформаційне забезпечення, вдосконалення, оцінка відповідності і коригування, участь 
персоналу. 

Досі найвідомішим залишається підхід до інтеграції на підставі стандарту ISO 9001, BS 5750 – 
підсистема менеджменту якості, який доповнюється екологічним менеджментом (ISO 14001), 
соціальної відповідальності (SA 8000, SI 10000), інформаційної безпеки (ISO/IEC 27002, BS 7799-1, 
2:1999, 3:2005, ISO 17799:2000), менеджментом промислової безпеки та охорони праці (OHSAS 
18001, BS 8800, ILOOSH), безпеки харчових продуктів (HACCP), управлінням проектами (ISO 21500, 
BS 6079:2010; IEC 62198:2013), управлінням ризиками (PD 6668:2000), записами (ISO 15489 -1:2016), 
енергетичним менеджментом (ISO 50001), галузевими стандартами [8]. 

Технологія створення ІСМ полягає у порівнянні двох або більше стандартів по пунктах, при чому 
у ISO 9001:2015 вже значно гармонізовано шаблон, термінологію, розділи [14]. У структурі стандартів 
низка компонентів співпадає (планування – політика, цілі, плани; процеси, документація), спільними є 
підходи до управління персоналом, внутрішніх аудитів, циклу управління РDСА (Plan – Do – Check – 
Action; принцип Шухарта-Демінга). П. Друкер [2] визначає подібні головні п’ять завдань, які є 
притаманними кожній системі менеджменту: постановка цілей, організація роботи, мотивація та 
спілкування, оцінювання показників та розвиток персоналу. 

Зарубіжні країни розвиненої ринкової економіки (зокрема США, Великобританія, Японія, країни 
ЄС) розробили і дотримуються міжнародних стандартів щодо впровадження ІСМ, які фактично є 
нормативно-правовою базою для поліпшення систем менеджменту: PAS 99:2012 – британська 
«Специфікація загальних вимог до систем менеджменту як основи для інтеграції», AS/NZS 4583:2016 
австралійський/новозеландський стандарт «Інтегровані системи менеджменту – вказівки для бізнесу, 
урядових та громадських організацій», DS 8001:2005 данський стандарт «Системи менеджменту-
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Вказівки для інтеграції системи менеджменту», Модель премії Європи з якості, Керівництво ISO 73 для 
розробників стандратів «Загальні елементи систем менеджменту» [12]. 

Однак при подібній інтеграції кількох систем менеджменту, створена система звісно не є 
ідентичною системі загального менеджменту організації, оскільки не охоплює всі аспекти діяльності 
підприємства. Вона не включає фінансовий, кадровий, стратегічний, інноваційний, інвестиційний, 
ризик-менеджмент та ін. Ми ж наголошуємо саме на важливості врахування всіх видів менеджменту 
при управлінні системою економічної безпеки – комплексне вивчення загроз за всіма 
функціональними складниками допомагає якнайнадійніше убезпечити підприємство. Адже щоразу при 
кожному управлінському рішенні здійснюється вплив на всі сфери діяльності підприємства – 
фінансові, кадрові, інформаційні, матеріальні та інші ресурси. А включення управління ризиками до 
ІСМ є необхідним. 

Для ризик-менеджменту створені міжнародні стандарти ISO 31000 та документально 
затверджені концепції типу COSO Framework; для аудиту, проектного менеджменту також є визначені 
стандарти (Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), які можна застосовувати для 
включення в ІСМ. 

Тож загалом важливо не лише поєднувати (синтезувати) види менеджменту, а й досягати 
бажаних результатів, успішно реалізувати стратегію підприємства, забезпечувати позитивний 
синергетичний ефект від співпраці всіх підсистем підприємства (будувати «паркан» для «будівлі» – 
системи економічної безпеки підприємства, рис. 1). Синергетичний ефект (грец. «syn» – «разом» та 
«ergeia» — «праця, справа») виявляється в тому, що окремі елементи разом досягають більших, 
кращих результатів, аніж могли поодинці (так званий принцип «1+1=3» – ціле виявляється більшим, 
аніж сума складових частин). Однією із передумов цього є спільне використання усіх наявних 
ресурсів: фінансових, кадрових, інформаційних тощо та узгоджена координація всіх дій. 

Шевцова Г. З. розглядає синергетичний менеджмент як еволюційний процес вдосконалення 
системи менеджменту, а організовану синергію визначає як управлінську новацію: «у широкому сенсі 
синергетичний менеджмент, або концепція організованої синергії в управлінні підприємствами, – це 
система науково обґрунтованих уявлень про закономірності розвитку підприємств як складних 
відкритих нелінійних нерівноважних виробничо-економічних систем шляхом формування і 
функціонування механізмів їхньої внутрішньої самоорганізації. У вузькому розумінні синергетичний 
менеджмент розглядає умови й фактори організації позитивної синергетичної взаємодії окремих 
елементів і підсистем з виникненням кооперативних ефектів на різних рівнях і у різних сферах 
діяльності підприємств для прискореного зростання їх ефективності» [15, c. 203]. 
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Рис. 1. Інтеграція видів менеджменту як «захисна огорожа» системи ЕБП 

Джерело: розробка автора 
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Перераховані види менеджменту взаємопов’язані, а використання всього їхнього потенціалу 
дозволяє забезпечити високу ефективність діяльності підприємства, гармонізацію різних інтересів, 
цілей, підходів, принципів. 

Деструктивні чинники зовнішнього середовища негативно впливають на діяльність 
підприємства, є перепоною до успішності та ефективності. Тож своєчасне виявлення та попередження 
ризиків та загроз – необхідне для гарантування захищеності фінансово-економічного стану 
підприємства. Таким чином ризик-менеджмент, фінансовий, антикризовий та стратегічний 
менеджмент становлять основу для інтеграції різноманітних видів управління задля забезпечення 
економічної безпеки підприємства. 

Інтегрування видів менеджменту є складним інноваційним проектом, що має на меті підвищення 
ефективності загального менеджменту та посилення системи економічної безпеки підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами дослідження:  
− обгрунтовано, що інтеграція систем менеджменту стала вимогою сучасності для виживання 

підприємства; 
− визначено кілька міжнародних стандартів, які можуть використовуватись при формуванні 

інтегрованих систем менеджменту (PAS 99:2006 – британська «Специфікація загальних вимог до 
систем менеджменту як основи для інтеграції», AS/NZS 4581:1999 австралійський/новозеландський 
стандарт «Інтегровані системи менеджменту – вказівки для бизнесу, урядових та громадських 
организацій», DS 8001:2005 данський стандарт «Системи менеджменту-Вказівки для інтеграції 
системи менеджменту», Модель премії Європи з якості, Керівництво ISO 72 для розробників 
стандартів), але жоден з них не враховує усі існуючі типи менеджменту; 

− сформовано авторський підхід до інтеграції видів менеджменту з метою гарантування 
економічної безпеки підприємства – основними є ризик-менеджмент, фінансове, антикризове та 
стратегічне управління, до яких додаються всі види, що впливають на різні аспекти діяльності 
організації (кадровий, виробничий, інформаційний менеджмент та ін.) 

Перспективами подальших досліджень є вивчення практичних питань, пов’язаних з ефективним 
використанням стандартів, розробка методології створення інтегрованої системи, аналіз поширення 
цих ідей серед бізнес-спільноти тощо. 
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Дуб Б.С. ІНТЕГРАЦІЯ ТА СИНЕРГІЯ ВИДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета – обґрунтування теоретико-методичних та практичних засад щодо інтеграційно-синергетичного 

менеджменту для поліпшення функціонування системи економічної безпеки підприємства. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано: мнографічний метод - для визначення 

наявних способів створення інтегрованої системи менеджменту; теоретичне узагальнення, систематизація, 
синтез та аналіз, графічний метод - для обгрунтування моделі інтеграції всіх видів менеджменту і досягнення 
позитивного синергетичного ефекту у вдосконаленні системи економічної безпеки підприємства. 

Результати. Обгрунтовано, що інтеграція систем менеджменту стала вимогою сучасності для виживання 

підприємства. Визначено кілька міжнародних стандартів, які можуть використовуватись при формуванні 
інтегрованих систем менеджменту, але жоден з них не враховує усі існуючі типи менеджменту. Сформовано 
авторський підхід до інтеграції видів менеджменту з метою гарантування економічної безпеки підприємства – 
основними є ризик-менеджмент, фінансове, антикризове та стратегічне управління, до яких додаються всі види, 
що впливають на різні аспекти діяльності організації (кадровий, виробничий, інформаційний менеджмент та ін.) 

Наукова новизна. Розроблено авторську модель інтеграції видів менеджменту задля забезпечення 

економічної безпеки підприємства, що, на відміну від існуючих, враховує аспект захисту від загроз та поєднує усі 
види управління, що сприяє формуванню синергетичному ефекту. 

Практична значущість. Інтегрована система менеджменту, створена за пропонованою моделлю сприяння 

економічній безпеці підприємства, може бути використана на підприємствах будь-якої галузі та масштабу, 

http://www.integrated-standards.com/ims-benefits/
http://www.integrated-standards.com/ims-benefits/
https://hbr.org/2012/11/the-management-century
https://hbr.org/2012/11/the-management-century
https://www.nsf.org/newsroom_pdf/Standard_Synergy_White_Paper.pdf
http://www.techstreet.com/standards/the-integrated-use-of-management-system-standards?product_id=1571708#product
http://www.techstreet.com/standards/the-integrated-use-of-management-system-standards?product_id=1571708#product
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оскільки певним чином вказані види управління застосовуються повсюдно і в будь-яких умовах, а їх 
цілеспрямоване інтегрування поліпшує стан системи економічної безпеки. 

Ключові слова: синергетичний менеджмент, інтеграція систем менджменту, синергія, система економічної 

безпеки підприємства. 
 
Dub B.S. INTEGRATION AND SYNERGY OF MANAGEMENT TYPES FOR IMPROVING ENTERPRISE 

ECONOMIC SECURITY SYSTEM 
Purpose – justification theoretical-methodological and practical framework for integration, synergistic 

management to improve the system of enterprise economic security. 
Methodology of research. Monographic method was used to determine the available ways to create an 

integrated management system; theoretical generalizations, synthesis and analysis, graphical method were used to 
justify all kinds of models to integration management for a positive synergistic effect in improving the enterprise economic 
security. 

Findings. Proved that the management integration became demand to the company survival. Determined several 

international standards that can be used in the formation of integrated management systems, but none of them takes into 
account all existing types of management. Formed architectural approach to integration management types to ensure 
economic security – the main are risk management, financial, crisis and strategic management, to which are added all 
kinds, affecting various aspects of the organization (human resources, manufacturing, information management, and 
others). 

Originality. Developed author’s model of integration management types to ensure enterprise economic security 

that unlike existing ones, considers the aspect of protection against threats and combines all kinds of corporate 
governance that promotes synergetic effect. 

Practical. Integrated management system created by the proposed model promoting the economic security of the 

enterprise may be used in enterprises of any industry and scale, as in some way these types of control are used 
everywhere and in all circumstances, and their purposeful integration improves state of enterprise economic security 
system. 

Key words: synergetic management, integration of management systems, synergy, the system of enterprise 

economic security. 
 
Дуб Б.С. ИНТЕГРАЦИЯ И СИНЕРГИЯ ВИДОВ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель - обоснование теоретико-методических и практических основ по интеграционно-синергетического 

менеджмента с целью улучшения функционирования системы экономической безопасности предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы: мнографичний метод - для 

определения имеющихся способов создания интегрированной системы менеджмента; теоретическое 
обобщение, систематизация, синтез и анализ, графический метод – использованы для обоснования модели 
интеграции всех видов менеджмента для достижения положительного синергетического эффекта в 
совершенствовании системы экономической безопасности предприятия. 

Результаты. Обосновано, что интеграция систем менеджмента стала требованием современности для 

выживания предприятия. Определены несколько международных стандартов, которые могут использоваться при 
формировании интегрированных систем менеджмента, но ни один из них не учитывает все существующие типы 
менеджмента. Сформирован авторский подход к интеграции видов менеджмента с целью обеспечения 
экономической безопасности предприятия – основными являются риск-менеджмент, финансовое, антикризисное 
и стратегическое управление, к которым добавляются все виды, влияющие на различные аспекты деятельности 
организации (кадровый, производственный, информационный менеджмент и др.) 

Научная новизна. Разработана авторская модель интеграции видов менеджмента для обеспечения 

экономической безопасности предприятия, которая, в отличие от существующих, учитывает аспект защиты от 
угроз и объединяет все виды управления, что способствует формированию синергетического эффекта. 

Практическая значимость. Интегрированная система менеджмента, созданная по предлагаемой модели 

усиления экономической безопасности предприятия, может быть использована на предприятиях любой отрасли 
и масштаба, поскольку определенным образом указанные виды управления применяются повсеместно и в 
любых условиях, а их целенаправленное интегрирование улучшает состояние системы экономической 
безопасности. 

Ключевые слова: синергетический менеджмент, интеграция систем менджмента, синергия, система 

экономической безопасности предприятия. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Дослідження сучасних особливостей формування фінансової стратегії 

суб’єктів господарювання України необхідне для глибшого розуміння цього процесу та пошуку шляхів 
його покращення. Саме тому важливо з’ясувати сутність поняття «фінансова стратегія», основні 
завдання, які стоять перед нею, та умови, за яких вона є ефективною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та реалізації фінансової 
стратегії суб’єктів господарювання присвячено багато публікацій у спеціалізованій літературі, а також 
досліджень зарубіжних науковців, таких як М. Портер, І. Ансофф, Е. Макдоннел, А. Томпсон, 
А. Д. Стрікленд, а також таких вітчизняних учених, як: М. Білик, Г. Блакита, І. Бланк, І. Вахович, 
З. Герасимчук, Н. Давиденко, О. Кривицька, А. Поддєрьогін, К. Редченко, Г. Ситник, І. Ткаченко та 
інших. Невирішеною частиною проблеми є відсутність досліджень синергетичного ефекту фінансової 
стратегії та її впливу на ефективність стратегічного фінансового планування. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити сутність, завдання та сучасні особливості 
формування фінансової стратегії суб’єктів господарювання України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки, зростання 
самостійності суб’єктів господарювання України, їхньої відповідальності за результати діяльності, 
постає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку їхнього фінансового стану та 
перспективних фінансових можливостей. На розв’язання цих завдань спрямовується фінансова 
стратегія суб’єктів господарювання [1, с. 97].  

Варто зауважити, що окремі вчені не визнають фінансову стратегію як економічну категорію, а 
вважають її лише інструментом реалізації загальної стратегії суб’єктів господарювання та 
генеральним планом дій з його забезпечення коштами. У свою чергу, фінансова стратегія є частиною 
загальної стратегії економічного розвитку і має узгоджуватися з її цілями й напрямами. Вона суттєво 
впливає на загальну економічну стратегію суб’єктів господарювання. Зміна ситуації на макрорівні й на 
фінансовому ринку зумовлює коригування як фінансової, так і загальної стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання [1, с. 97]. Фінансова стратегія суб’єктів господарювання спрямована на здійснення 
аналізу фінансового стану; оптимізацію складу основних і оборотних засобів, розподіл прибутку, 
безготівкових розрахунків, податкову і цінову політику, політику у сфері цінних паперів [10, с. 25]. Вона 
також охоплює методи та практику формування фінансових ресурсів, їхнє планування та 
забезпечення фінансової стійкості за ринкових умов господарювання [5, с. 433]. 

Поняття «фінансова стратегія» зустрічається в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених при 
дослідженні окремих проблем управління фінансами. У найбільш загальному вигляді фінансова 
стратегія суб’єктів господарювання представляє собою визначення економічної мети і результатів 
діяльності суб’єктів господарювання, обсягу ресурсів та забезпечення ними при заданій загальній 
стратегії суб’єктів господарювання [10, с. 24]. Підходи різних авторів до визначення сутності 
фінансової стратегії не завжди збігаються. Для наочності подано перелічені підходи у 
систематизованому викладі (табл. 1). 

З огляду на це, вважаємо доцільним запропонувати наступне визначення фінансової стратегії – 
це одна з найважливіших функціональних стратегій, яка є комплексом дій для досягнення фінансових 
цілей суб’єктів господарювання та ефективного використання їх ресурсів. 

Стратегія суб’єктів господарювання є узагальнюючою моделлю дій, необхідних для досягнення 
поставлених цілей шляхом координації і розподілу його ресурсів. Мета стратегії – домогтися 
довгострокових конкурентних переваг, що забезпечать суб’єктові господарювання високу 
рентабельність [10, с. 10].  

Основою для здійснення фінансового планування суб’єктом господарювання є місія, що 
характеризує його призначення, та забезпечення реалізації якого відображається загальною 
(корпоративною) стратегією. Місія представляє собою комплексну характеристику перспектив 
розвитку суб’єктів господарювання за такими основними напрямами: види діяльності, використання 
конкурентних переваг та ресурсів [4, с. 438]. 

 

                                                 
 Науковий керівник: Тесля С. М. – к.е.н., доцент 
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Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності фінансової стратегії 

 

Автор Визначення сутності фінансової стратегії 

М. Білик [10] 

Фінансова стратегія - це складна багатофакторно орієнтована модель дій і заходів, 
необхідних для досягнення поставлених перспективних цілей у загальній концепції розвитку 
в області формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу суб’єктів 
господарювання. 

З. Герасимчук, 
І. Вахович [2] 

Фінансова стратегія суб’єктів господарювання – це один з провідних видів його 
функціональних стратегій, що забезпечує усі основні напрями розвитку його фінансової 
діяльності і фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, 
вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямів 
формування і використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища.  

Н. Давиденко [3] 
Фінансова стратегія суб’єктів господарювання – це спосіб реалізації суб’єктом 
господарювання довгострокових цілей фінансової діяльності, усунення суперечності між 
потребою у фінансових ресурсах і можливостями їх формування. 

К. Редченко [6] 
Фінансова стратегія – це загальний план визначення фінансових результатів і фінансових 
потреб, а також альтернативного вибору джерел фінансування з метою мінімізації вартості 
капіталу та максимізації прибутку. 

І. Ткаченко [8] 
Фінансова стратегія суб’єктів господарювання – це формування системи довгострокових 
цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 

Джерело: узагальнено автором на основі вказаних джерел 

 
Стратегічні цілі управління фінансами можна розподілити у такий спосіб: 

 поліпшення фінансового стану, запобігання кризовому стану і банкрутству; 

 зростання обсягів виробництва і реалізації; 

 забезпечення високої конкурентоспроможності, що визначається високим (у порівнянні з 
конкурентами) показником рентабельності капіталу, тобто прибутку на одиницю капіталу; 

 максимізація ринкової вартості компанії [11, с. 17]. 
Виділяють такі вимоги до стратегічних фінансових цілей суб’єктів господарювання:  

 підпорядкованість головній цілі функціонування суб’єктів господарювання, тобто вони мають 
відповідати місії суб’єктів господарювання на ринку та не суперечити стратегічним цілям інших (окрім 
фінансової) видів діяльності; 

 орієнтація на високий результат фінансової діяльності, що стимулюватиме фінансових 
менеджерів до їх досягнення, активізує діяльність щодо більш повного використання фінансового 
потенціалу; 

 реальність (досяжність), що передбачає встановлення стратегічних цілей, яких суб’єктові 
господарювання досягти під силу; 

 вимірність, що вимагає встановлення конкретних показників, досягнення яких відповідає 
стратегічній меті розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 

 однозначність розуміння, що вимагає чіткості та зрозумілості при формуванні кількісних 
параметрів та термінів, призначенні відповідальних тощо; 

 наукова обґрунтованість, тобто врахування об’єктивних економічних законів, що визначають 
умови здійснення фінансової діяльності суб’єктів господарювання та її ефективність; 

 взаємопідтримка, що вимагає побудови дерева цілей фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання та виділення з них найбільш пріоритетних; 

 гнучкість, що передбачає можливість коригування стратегічних фінансових цілей під впливом 
зміни чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Стратегічні цілі формуються на тривалий період (від 3 до 5 і більше років), що передбачає певну 
невизначеність і відповідно вимагає застосування методів прогнозування, які б враховували 
ймовірність зміни тих чи інших чинників [2, с. 56].  

Система стратегічних цілей повинна забезпечити формування достатніх обсягів фінансових 
ресурсів та високорентабельне використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і 
капіталу; допустимий рівень фінансових ризиків у процесі реалізації майбутньої діяльності суб’єктів 
господарювання й таке інше. 

Конкретизація цільових показників фінансової стратегії здійснюється за періодами її реалізації. У 
процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представленої системи цільових стратегічних 
нормативів фінансової діяльності, а також їхня внутрішня та зовнішня синхронізація в часі. Зовнішня 
синхронізація передбачає узгодження в часі реалізації розроблених показників фінансової стратегії з 
показниками загальної стратегії розвитку суб’єктів господарювання, а також з прогнозними змінами 
кон’юнктури фінансового ринку. Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі усіх цільових 
стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою. 
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Головною метою формування стратегічних цілей фінансової діяльності є підвищення рівня 
добробуту суб’єктів господарювання і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна 
мета потребує конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного фінансового розвитку 
суб’єктів господарювання. 

Враховуючи мінливість кон’юнктури і тенденцій розвитку ринків, високий ступінь інноваційності 
фінансових інструментів, якими оперують суб’єкти господарювання, значну їхню залежність від 
векторів руху макроекономічних і соціально-політичних процесів у світовому співтоваристві, варто 
сформулювати напрями формування програм і проектів із реалізації фінансової стратегії. 

Серед них можна виділити: 
1) виокремлення пріоритетних для суб’єктів господарювання ринків і окремих цільових сегментів 

для діяльності на перспективу; 
2) аналіз і обґрунтування стабільних джерел фінансування; 
3) вибір фінансових інститутів як прийнятних партнерів і посередників, що можуть ефективно 

співпрацювати з суб’єктом господарювання у довгостроковому періоді (зокрема, по створенню 
стратегічних альянсів); 

4) розробка довгострокової інвестиційної програми, погодженої з пріоритетними напрямами 
розвитку суб’єктів господарювання, зумовленими загальною стратегією; 

5) використання фінансових механізмів майбутніх угод за проектом злиттів і поглинань, а також 
інших заходів щодо фінансової реструктуризації суб’єктів господарювання; 

6) створення умов на майбутнє щодо підтримки поступового зростання ринкової вартості 
суб’єктів господарювання і стабільних курсів випущених цінних паперів; 

7) формування й удосконалення в перспективі ефективних внутрішніх фінансових потоків 
суб’єктів господарювання, механізмів трансферного ціноутворення; 

8) побудова відповідно до стратегії програми ефективного централізованого управління 
фінансами в сполученні з обґрунтованою децентралізацією інших управлінських функцій у рамках 
великого диверсифікованого суб’єктів господарювання; 

9) прогнозні розрахунки фінансових показників при стратегічному плануванні діяльності суб’єктів 
господарювання [10, с. 29-30]. 

Реалізація фінансової стратегії суб’єктів господарювання забезпечує формування й ефективне 
використання фінансових ресурсів, виявлення найефективніших напрямів інвестування, відповідність 
фінансових дій економічному стану, визначення головної загрози з боку конкурентів та шляхів 
досягнення переваги над ними [1, с. 97]. 

Необхідність виокремлення фінансової стратегії в самостійну частину корпоративної стратегії 
суб’єктів господарювання зумовлена: 

 диверсифікованістю діяльності великих корпорацій через охоплення ними різних ринків, у тому 
числі фінансових; 

 потребами пошуку джерел фінансування стратегічних проектів; 

 наявністю єдиної для всіх суб’єктів господарювання кінцевої мети при виборі стратегічних 
орієнтирів і їхньої оцінки – максимізації фінансового ефекту; 

 розвитком міжнародних і національних фінансових ринків для запозичення фінансових 
ресурсів та прибуткового розміщення капіталу, що пов’язано з посиленням ролі фінансів у 
життєдіяльності суб’єктів господарювання [10, с. 23-24]. 

При формуванні фінансової стратегії суб’єктів господарювання треба виходити з таких 
положень: 

 фінансова стратегія суб’єктів господарювання повинна взаємоузгоджуватись із корпоративною 
стратегією, а не суперечити їй; 

 вибір фінансової стратегії має узгоджуватися з іншими функціональними стратегіями розвитку 
суб’єктів господарювання; 

 стратегічні фінансові цілі суб’єктів господарювання повинні відповідати його фінансовим 
можливостям та враховувати потенційні небезпеки; 

 фінансова стратегія має бути гнучкою, вчасно реагувати на зміну чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 

 процес реалізації фінансової стратегії повинен забезпечуватись найбільш ефективними з усієї 
багатоманітності засобами [2, с. 56]. 

Завданнями фінансової стратегії є: 

 визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових 
можливостей; 

 налагоджування перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, 
бюджетом, банками й іншими фінансовими інститутами; 

 фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу; 

 вивчення економічних і фінансових можливостей імовірних конкурентів; 
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 розробка і вжиття заходів із забезпечення фінансової стійкості; 

 розробка способів виходу з кризового стану та методів управління за умов кризового стану 
суб’єктів господарювання [9, с. 411]. 

Фінансова стратегія суб’єктів господарювання забезпечує: 

 формування й ефективне використання фінансових ресурсів; 

 виявлення найефективніших напрямів інвестування та зосередження фінансових ресурсів на 
цих напрямах; 

 відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям суб’єктів 
господарювання; 

 виявлення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямів фінансових дій і 
маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами [9, с. 412-413]. 

Як зазначає М. Білик, логіка побудови фінансової стратегії може бути двоякою: 1) ресурсною (що 
починається від ресурсів до їх реалізації) або 2) цільовою (від цілей до ресурсів для їхньої реалізації) і 
залежить від пріоритетів, прийнятих при формуванні загальної стратегій суб’єктів господарювання [10, 
с. 33]. 

Кожен суб’єкт господарювання повинен мати власну фінансову стратегію, яка залежить від його 
розміру, стадії розвитку, сфери діяльності, фінансового стану, обсягу та напрямів розміщення 
ресурсів. 

Фінансова стратегія характеризує різні відносини суб’єктів господарювання у виробничій, 
кредитній, інвестиційній та фінансовій сферах господарювання. Вона визначає поведінку суб’єктів 
господарювання на ринку, формування його ринкової позиції відповідно до стану, використання 
фінансових ресурсів, а також грошово-кредитних інструментів [10, с. 25-26]. 

Важливою умовою при визначенні періоду формування фінансової стратегії суб’єктів 
господарювання є можливість передбачити розвиток економіки в цілому, а горизонт планування 
складає в середньому в межах трьох років щодо кон’юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими 
пов’язана майбутня фінансова діяльність суб’єктів господарювання в умовах нинішньої нестабільності 
розвитку економіки країни. Умовами визначення періоду формування фінансової стратегії є також 
галузева належність суб’єктів господарювання, його розмір, стадії життєвого циклу тощо. 

Необхідно враховувати, що в реальних умовах фінансові стратегії суб’єктів господарювання, 
методи їхньої реалізації зумовлені інтенсифікацією процесу глобалізації світової економіки. Це 
визначає тенденції глобалізації всіх напрямів діяльності суб’єктів господарювання, і, насамперед, 
фінансових, у частині використання сучасних фінансових інструментів і операцій, трансформації 
інституціональних форм суб’єктів господарювання. 

Для фінансової стратегії, як і для загальної стратегії суб’єктів господарювання, характерні три 
основні відмінні риси: 1) незворотність, 2) перманентність і 3) довгостроковість наслідків. Тобто з 
реалізацією фінансової стратегії змінюється потенціал суб’єктів господарювання і стає майже 
неможливим повернення до колишнього стану, а в протилежному випадку, пов’язаний з втратами часу 
і значних ресурсів. Перманентний характер стратегії виявляється в тому, що суб’єкти господарювання 
постійно перебувають у стані розроблення, коригування та реалізації своєї стратегії. Перманентність 
стратегії визначається мінливістю навколишнього ділового середовища, партнерів, конкурентів, 
нестабільністю підприємницького клімату, ринкової ситуації тощо [10, с. 31]. 

Розробка фінансової стратегії суб’єктів господарювання безпосередньо пов’язана зі 
стратегічним фінансовим плануванням. Вона насамперед орієнтована на довгострокову перспективу 
або на вирішення ключового пріоритетного завдання в конкретному періоді часу [10, с. 26]. 

Розробка фінансової стратегії за найбільш важливими аспектами фінансової діяльності 
дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані з фінансовим розвитком суб’єктів 
господарювання [8, с. 21]. 

Успіх фінансової стратегії суб’єктів господарювання гарантується, коли фінансові стратегічні цілі 
відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям суб’єктів господарювання, коли чітко 
централізовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-
економічної ситуації [8, с. 246]. 

При формуванні фінансової стратегії суб’єктів господарювання необхідно оцінювати її 
ефективність, що ґрунтується на прогнозних розрахунках різних фінансових показників, а також на 
прогнозуванні динаміки нефінансових результатів реалізації розробленої стратегії (зростання ділової 
репутації суб’єктів господарювання, підвищення рівня управління фінансовою діяльністю його 
структурних підрозділів тощо) [9, с. 412]. 

Ефективна фінансова стратегія підтримує загальну стратегію суб’єктів господарювання і є 
сполучною ланкою між довгостроковою метою, напрямом руху капіталу й оперативним управлінням 
[10, с. 24]. Тобто, можемо стверджувати, що існує синергетичний ефект фінансової стратегії – це 
відповідність її цілей та завдань загальній (корпоративній або діловій, залежно від диверсифікованості 
суб’єктів господарювання) стратегії, наслідком чого є підвищення ефективності як фінансової, так і 
загальної стратегії суб’єктів господарювання. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

58 

Ефективність фінансової стратегії досягається за: 

 відповідності розробленої фінансової стратегії загальній стратегії суб’єктів господарювання, 
ступеню узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих стратегій; 

 узгодженості фінансової стратегії суб’єктів господарювання з прогнозованими змінами у 
зовнішньому підприємницькому середовищі; 

 реалізації розробленої суб’єктом господарювання фінансової стратегії щодо формування 
власних і залучених зовнішніх фінансових ресурсів тощо [8, с. 244].  

Без застосування ефективної стратегії суб’єкт господарювання не може бути 
конкурентоспроможним. Тільки на її основі можна досягти макроекономічної стабілізації та 
економічного зростання. Залежно від умов і обставин, що складаються, ця проблема розв’язується 
різними суб’єктами господарювання по-різному, але в її основі лежить складна і трудомістка робота із 
створення та реалізації конкурентних переваг. Домогтися конкурентних переваг на ринку, забезпечити 
нормальну роботу не тільки сьогодні, але й у перспективі може суб’єкт господарювання, який 
застосовує стратегічне управління, своєчасно адаптується до змін зовнішнього середовища, 
розробляє та втілює науково обґрунтовані стратегії розвитку [7, с. 3]. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження можемо зробити 
наступні висновки: фінансова стратегія суб’єкта господарювання відіграє вагому роль для визначення 
тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. Ефективність 
фінансової стратегії забезпечується якісно розробленою загальною стратегією розвитку суб’єктів 
господарювання (і, відповідно, фінансової стратегії як її складової) та постійним і своєчасним 
коригуванням відповідно до змін середовища господарювання, грамотним управлінням фінансовими 
ресурсами тощо. Завдяки ефективній фінансовій стратегії суб’єкти господарювання забезпечують собі 
конкурентні переваги на ринку та, як наслідок, зростання рентабельності та ринкової вартості. 
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Нестор О.Ю. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 

Мета – дослідити сутність, завдання та сучасні особливості формування фінансової стратегії суб’єктів 

господарювання України. 
Методика дослідження. Для розв’язання завдань, поставлених у дослідженні, використовувалися 

загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання: табличний метод (для наочного представлення 
результатів проведеного дослідження), методи індукції та дедукції (визначення сутності базових термінів), метод 
діалектичного пізнання (при дослідженні особливостей фінансової стратегії суб’єктів господарювання України), 
методи теоретичного узагальнення і системного аналізу (для систематизації підходів до фінансової стратегії). 

Результати. Обґрунтовано, що фінансова стратегія суб’єкта господарювання відіграє вагому роль для 

визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. Встановлено, 
що завдяки ефективній фінансовій стратегії суб’єкти господарювання забезпечують собі конкурентні переваги на 
ринку та, як наслідок, зростання рентабельності та ринкової вартості. 

Наукова новизна. Запропоновано наступні визначення: фінансова стратегія – це одна з найважливіших 

функціональних стратегій, яка є комплексом дій для досягнення фінансових цілей суб’єктів господарювання та 
ефективного використання їх ресурсів; синергетичний ефект фінансової стратегії – це відповідність її цілей та 
завдань загальній (корпоративній або діловій, залежно від диверсифікованості суб’єктів господарювання) 
стратегії, наслідком чого є підвищення ефективності як фінансової, так і загальної стратегії суб’єктів 
господарювання. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані науковцями та практиками для 

поглиблення розуміння сутності фінансової стратегії та її ефективності. 
Ключові слова: фінансова стратегія, стратегічне фінансове планування, стратегічні цілі, ефективність, 

суб’єкти господарювання, Україна. 
 
Nestor O.Yu. MODERN FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL STRATEGY OF UKRAINIAN 

ENTERPRISES 
Purpose is studied the nature, objectives and features of the modern development of the financial strategy of 

economic entities of Ukraine. 
Methodology of research. To solve the problems raised in the study used the general scientific and specific 

methods of scientific knowledge: tabular method (for visual presentation of the results of the study), methods of induction 
and deduction (definition of the nature of basic terms), the method of dialectical cognition (the study of financial strategy 
of Ukrainian enterprises), methods of theoretical generalization and system analysis (for systematization of approaches 
to financial strategy). 

Findings. It is proved that the financial strategy plays a key role in determining the trends of the enterprise’s 

financial status and their future financial opportunities. It is established that due to effective financial strategies entities 
provide a competitive advantage in the market and, consequently, increase profitability and market value. 

Originality. The following definitions are proposed: financial strategy is one of the most important functional 

strategies, which is a set of actions to achieve the financial goals of economic and efficient use of resources; synergistic 
effect of the financial strategy – the conformity of goals and objectives of the financial strategy with the general strategy 
of enterprises, and the result is improving both the financial and general strategy effectiveness. 

Practical value. Results of the study can be used by scientists and practitioners to deepen understanding of the 

nature of the financial strategy and its effectiveness. 
Key words: financial strategy, strategic financial planning, strategic objectives, effectiveness, enterprises, 

Ukraine. 
 

Нестор О.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ УКРАИНЫ 

Цель – исследовать сущность, задачи и современные особенности формирования финансовой стратеги 

субъектов хозяйствования Украины. 
Методика исследования. Для решения задач, поставленных в исследовании, использовались 

общенаучные и специфические методы научного познания: табличный метод (для наглядного представления 
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результатов проведенного исследования), методы индукции и дедукции (определение сущности базовых 
терминов), метод диалектического познания (при исследовании особенностей финансовой стратегии субъектов 
хозяйствования Украины), методы теоретического обобщения и системного анализа (для систематизации 
подходов к финансовой стратегии). 

Результаты. Обосновано, что финансовая стратегия субъектов хозяйствования играет важную роль для 

определения тенденций развития их финансового состояния и перспективных финансовых возможностей. 
Установлено, что благодаря эффективной финансовой стратегии субъекты хозяйствования обеспечивают себе 
конкурентные преимущества на рынке и, как следствие, рост рентабельности и рыночной стоимости. 

Научная новизна. Предложены следующие определения: финансовая стратегия – это одна из важнейших 

функциональных стратегий, которая представляет собой комплекс действий для достижения финансовых целей 
субъектов хозяйствования и использования их ресурсов; синергетический эффект финансовой стратегии – это 
соответствие ее целей и задач общей (корпоративной или деловой зависимости от диверсификации субъектов 
хозяйствования) стратегии, следствием чего является повышение эффективности как финансовой, так и общей 
стратегии субъектов хозяйствования. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы учеными и практиками 

для углубления понимания сущности финансовой стратегии и ее эффективности. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегическое финансовое планирование, стратегические 

цели, эффективность, субъекты хозяйствования, Украина. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ 
 
Постановка проблеми. Висока мінливість середовища, в якому функціонують підприємства 

готельно-туристичного бізнесу, актуалізують питання розвитку і управління персоналом. Від його 
професіоналізму та компетентностей залежить адаптація бізнесу до об’єктивних умов сучасності, 
перспективність розвитку бізнесу, конкурентоспроможність готельних та туристичних послуг на ринку, 
соціально-економічна ефективність виробництва певних видів послуг та просування туристичних й 
готельних продуктів до кінцевого споживача тощо. Успіх роботи туристичних фірм та готелів перш за 
все забезпечують їх працівники. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На розв’язання проблем управління персоналом та 
пошук механізмів ефективності такого управління звертають увагу в своїх дослідженнях як зарубіжні 
(І. Ансофф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескон, Ф. Хедоурі, С. Оддонел, Т. Пітерс, Г. Саймон), 
так і вітчизняні (С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, В. Данюк, А. Колот, І. Крижко, Н. Лук’янченко, 
В. Нижник, І. Петрова, М. Семикіна, Г. Щокін, О. Крушельницька, Л. Балабанова, О. Стельмашенко [2]) 
вчені. Проте, віддаючи належне вченим, вважаємо, що їх науковий доробок недостатньо адаптований 
до сучасних умов функціонування підприємств готельно-туристичного бізнесу, хоча у вказаному 
напрямку вже є певні напрацювання М. Бігдан, Ю. Карлика [3], М. Мальської, І. Жук, О. Бордун [6], 
О. Гарват [4] та ін. 

Постановка завдання. Мета статті - обґрунтувати необхідність розвитку персоналу та 
проаналізувати його вплив на конкурентоспроможність підприємств готельно-туристичного бізнесу в 
сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час туризм та готельний бізнес 
відносяться до тих сфер господарювання, що здатні швидко розвиватися і приносити великі прибутки. 
Цьому сприяє зміцнення і розширення суспільно-політичних, економічних, гуманітарних, науково-
технічних та культурних зв’язків між країнами. Та особливу лепту у розвиток готельно-туристичного 
бізнесу вносять висококваліфіковані кадри, потенціал яких формується завдяки ефективній системі 
управління персоналом у туристичних фірмах та засобах колективного розміщування. 

Різкі коливання у динаміці туристичних потоків (рис. 1), вказують на нестабільність та 
вразливість українського ринку туристичних послуг. За таких умов важно переоцінити значимість 
розв’язання проблем з організації управління персоналом і ефективності його використання, оскільки 
персонал є головним ресурсом підприємств туристичного бізнесу, від ефективності використання 
якого залежать результати їх діяльності й конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг. 

Слід зазначити, що в умовах скорочення туристичних потоків, пов’язаних із загостренням 
політичної ситуації та розгортанням економічної кризи в Україні, стає жорсткішою конкуренція на ринку 
готельних послуг. Так, у 2014 р. кількість колективних засобів розміщування скоротилась на 30%, що 
призвело до скорочення кількості місць у готелях на 24,3% та у спеціалізованих засобах розміщування 
на 33,6%. Відповідним чином й скоротилась кількість розміщених у них туристах. У 2015 р. ситуація 
дещо стабілізувалась, однак кількість готелів продовжувала скорочуватись (табл. 1). 
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Кількість громадян 
України, які виїжджали 
за кордон 
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Рис. 1. Структура кількості туристів, що обслуговувались суб’єктами туристичної 
діяльності України 

Джерело: побудовано автором за даними [8] 
 
 

Таблиця 1 
Колективні засоби розміщування 
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2011 5882 3162 2720 567,3 154,2 413,1 7426,9 4656,8 2770,1 

2012 6041 3144 2897 583,4 162,8 420,6 7887,4 4983,9 2903,5 

2013 6411 3582 2829 586,6 179,1 407,5 8303,1 5467,8 2835,3 

2014
1
 4572 2644 1928 406,0 135,5 270,5 5423,9 3814,2 1609,7 

2015
1
 4341 2478 1863 402,6 132,5 270,1 5779,9 4297,2 1482,7 

Темп зміни, % 

2012 102,7 99,4 106,5 102,8 105,6 101,8 106,2 107,0 104,8 

2013 106,1 113,9 97,7 100,5 110,0 96,9 105,3 109,7 97,7 

2014 71,3 73,8 68,2 69,2 75,7 66,4 65,3 69,8 56,8 

2015 94,9 93,7 96,6 99,2 97,8 99,9 106,6 112,7 92,1 
1
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело: побудовано та розраховано автором за даними [5] 
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Покращити ситуацію у готельній сфері знову ж таки можна завдяки виробленню нової концепції 
до управління персоналом, що базуватиметься на підтриманні його трудової активності, розвитку 
компетенцій та створенні умов для максимально повного виявлення особистих можливостей і 
здібностей. 

Важливою особливістю створення туристичного або готельного продукту, що відрізняє їх перш 
за все від промислових товарів, є велика частка участі людей у їх виробничому процесі. Від фаховості 
людей залежить якість таких товарів та послуг, їх просування на ринку та успішність функціонування 
туристичних фірм й готелів. Кількість та фаховість людей, діяльність яких пов’язана із готельно-
туристичною сферою, визначається процесами на ринку праці, результатами діяльності підприємств 
даної або суміжних галузей, що впливають на попит та пропозицію робочої сили відповідної 
кваліфікації, діяльністю закладів сфери освіти і рівнем підготовки випускників за відповідними 
спеціальностями, економічними процеси, що є результатом державної політики та підтримки сфери 
готельно-туристичних послуг. 

Робота з людьми в готельно-туристичній сфері вимагає від працівників певних якостей 
характеру, як от: тактовність, ввічливість, благородство, повага, коректність, стриманість, 
пунктуальність, а також високої культури спілкування. Все це дозволяє справити позитивне враження 
на клієнта та в кінцевому результаті сформувати хорошу думку про туристичну компанію чи готель 
(або засіб колективного розміщування). 

Адже якість обслуговування в туристичних організаціях чи в готелях залежить від вміння 
персоналу: 

− розпізнати і оцінити вимоги кожного клієнта до замовлення обслуговування; 
− оцінити сприйняття кожним клієнтом наданого йому обслуговування; 
− оперативно коригувати процес обслуговування, домагаючись задоволеності кожного клієнта. 
Сказане підтверджує те, що, окрім зазначених вище людських якостей, персонал туристичних 

фірм та готелів ще повинен мати відповідну психологічну підготовку, володіти питаннями 
міжособистісного спілкування. 

Створення для персоналу сприятливого робочого клімату дозволяє досягнути високого рівня 
трудової активності, що відображається в доходах готельних підприємств та туристичних організацій. 
Велике значення для формування сприятливого клімату має те, наскільки робота є для людини 
цікавою, різноманітною, творчою, чи відповідає вона її професійному рівню, чи дозволяє реалізувати 
творчий потенціал, професійно зростати. Тому до факторів створення сприятливого робочого клімату 
відносяться: 

− справедливий процес відбору і розстановки кадрів; 
− потреба у підвищенні кваліфікації працівників і можливість просування по службі; 
− періодичні перевірки роботи всього персоналу; 
− заохочення персоналу; 
− періодичне підвищення заробітної плати; 
− наявність системи пільг для працюючих; 
− обов’язковий розгляд адміністрацією трудових спорів; 
− оптимальне поєднання в колективі особистісних якостей працівників; 
− організація корпоративного відпочинку. 
Мета управління персоналом в готельно-туристичній сфері полягає в тому, щоб мотивувати 

персонал туристичних та готельних підприємств на надання клієнтам якісного обслуговування та 
продукування якісних туристичних й готельних послуг. При цьому, реалізація функції мотивації 
потребує усвідомлення того, що спонукає працівників до праці, а також розуміння того, як направити ці 
спонукання в русло досягнення цілей туристичної організації чи готелю. Визнання, подяку, заробітну 
плату, нагороди, повагу, довіру, задоволеність роботою, делегування відповідальності, просування по 
службі та багато іншого відносять до мотивації. 

Мотивація трудової діяльності не може бути дієвою без застосування сучасних форм і методів 
матеріального стимулювання персоналу. При цьому, система стимулювання персоналу повинна 
задовольняти наступним умовам: 

1) Система стимулювання повинна відповідати стратегії розвитку бізнесу і організації, а також 
прийнятій політиці стимулювання; 

2) Вибрані форми стимулювання мають бути адекватні мотиваційному профілю готельного чи 
туристичного підприємства; 

3) Застосування системи стимулювання має бути справедливим і носити неминучий характер; 
4) Система стимулювання має бути відома усім працівникам. 
До найважливіших засобів управління роботою з кадрами в туристичному підприємстві чи в 

готелі відноситься планування. У рамках кадрового планування визначаються: 
− потреба в певних категоріях працівників; 
− необхідність проведення скорочення або збільшення кадрів; 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

64 

− шляхи ефективного використання знань та умінь працівників для досягнення основних цілей 
діяльності, пов’язаної із наданням туристичних та готельних послуг; 

− методи сприяння розвитку персоналу для виконання кваліфікованих видів робіт; 
− витрати на утримання та розвиток персоналу. 
Потужний розвиток Інтернет-технологій висуває вимоги залучення в готельну-туристичну сферу 

фахівців, які впевнено володіють новітніми досягненнями, передовими технологіями, а також здібних 
впроваджувати й використовувати сучасні методи і прийоми у професійній діяльності. Тому 
цілеспрямований пошук таких фахівців на ринку праці та залучення їх до праці є актуальним 
завданням на сучасному етапі функціонування та розвитку ринку праці туристичної галузі й готельного 
господарства. 

З кожним роком зростає кількість багатофункціональних туристичних порталів 
(http://www.momondo.ua/, https://www.fireflies.com/, http://tourmania.com.ua/, http://countries.turistua.com/, 
http://www.tourua.com/, http://travel.org.ua/, http://www.nezabarom.ua/, http://www.turne.com.ua/ тощо) і 
навіть туристичних агентств, які функціонують виключно в режимі он-лайн. Туристичний бізнес в 
Інтернеті переживає стрімке зростання. Можливість самостійної купівлі авіа- і залізничних квитків он-
лайн, резервування номерів у готелях, бронювання круїзів або замовлення та оплати повного 
туристичного пакету – всі ці переваги Інтернет-середовища активно використовуються мільйонами 
споживачів. Тому кількість туристичних підприємств, що продають свої послуги через Інтернет, 
збільшується з кожним роком в декілька разів [1, с. 59-61]. 

В українських туристичних компаніях такий вид діяльності лише починає активно розвиватись, а 
тому існує потреба у спеціалістах, які не лише добре знають специфіку функціонування туристичної й 
готельної сфер, а й добре володіють Інтернет технологіями та вміють редагувати й наповнювати 
інформацією веб-сторінки. У більшості компаній через веб-сайти можна здійснювати пошук та 
бронювання турів, бронювання місць у готелях. Значно менше компаній поки-що пропонують послугу 
оплати туру за допомогою Інтернет. 

На сьогоднішній день такий функціонал є на веб-сайтах: 
1) Високі технології туризму - www.teztour.com/buyOnline.html 
2) Coral Travel online - Online.coraltravel.com.ua 
3) Туристичне агентство - www.travelonline.com.ua 
4) Туристичне агентство Bee Travel - www.beetravel.ua 
5) Формула подорожей - travel-formula.com.ua 
6) Агентство гарячих турів - hottours.in.ua 
7) Сервіс он-лайн платежів - https://www.ipay.ua/ua/bills/turism 
8) Misto Travel - http://misto.travel/index.php?mod=page&id=14827 
9) AnexTour - http://samo.anextour.com/default.php?page=search_tour 
10) Туроператор Join Up - http://online.joinup.ua/search_tour 
11) Pegas - http://pegast.com.ua/ru/agency/pegasys-external/search-tour 
12) TUI - http://agent.tui.ua/Search/ 
13) TPG - http://www.tpg.ua/ru/choosetour/ 
14) Mouzenidis Travel - http://www.mouzenidis.ua/search-

online?country=29&departfrom=218&datefrom=28-01-2017&dateto=28-01-
2017&adults=2&tabindex=1&tourtype=178,77,249 

15) Zeus Travel - http://www.zeus.travel/ 
16) IdrisKa tour - http://idriska-tour.com/ru/show/online 
17) Oasis - http://oasis.com.ua/master/toursearch 
18) Natalie Tours - https://www.natalie-tours.ua/kiev/ 
19) Orbita - http://samo.orbita.ua/search_tour 
20) Lyubosvit - http://online.lyubosvit.com.ua/search_tour? 
21) Tourist Club - http://tcc.com.ua/search/ 
22) Kandagar - http://www.kandagar.net/ 
Слід зазначити, що розвиток он-лайн туризму в Україні стримується через низку проблем, 

пов’язаних із:  
1. Комп’ютерною неграмотністю співробітників. Переважна кількість працівників туркомпаній має 

гуманітарну освіту і при цьому працює з комп’ютером та використовує Інтернет з певними 
труднощами. 

2. Незначним приділенням уваги вигляду та наповненню Web-сайтів, які виступають візитними 
картками фірми в Інтернеті та мають функціонувати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. 

3. Недовірою споживачів туристичних чи готельних послуг до віртуального обслуговування, 
оскільки звикли купувати в офісах та обслуговуватись менеджерами. 

Вирішення цих проблем призведе до розвитку туризму та готельного бізнесу завдяки мережі 
Інтернет. Важливість даного комунікаційного каналу поруч із традиційними ЗМІ (преса, радіо, 
телебачення і директ-маркетинг) повинні усвідомлювати як керівництвом, так і персоналом 
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туристичних компаній чи колективних засобів розміщування. Комп’ютерна грамотність повинна стати 
одним із напрямів управління персоналом в туристичних компаніях та готелях. При цьому, розвиток 
функціональних обов’язків персоналу повинен бути максимально спрямований до набуття навичок 
роботи з клієнтами через мережу Інтернет. 

Зазначимо, що надання туристичних чи готельних послуг через Інтернет має як свої переваги, 
так і недоліки. Перевагами для туристів є: економія часу; здешевлення послуги, за рахунок зменшення 
агентської винагороди агенції; неможливість туристичного агента впливати на вибір туриста; 
можливість вибору способу оплати. А недоліком - відповідальність за правильність внесення 
паспортних даних; можлива недовіра до нової послуги. В свою чергу, для туристичних агенцій така 
форма ведення бізнесу дає: збільшення рівня продажів; відповідальність за правильність внесення 
паспортних даних лежить на туристові; економія часу на обслуговування; покращення іміджу за 
рахунок використання сучасних технологій; вихід на нові ринки збуту. До недоліків можна віднести 
зменшення комісійної винагороди; великі першочергові витрати на рекламу; необхідність збільшення 
штату працівників. Для туристичних операторів та готелів перевагами будуть: розширення каналів 
збуту; збільшення рівня продажів; додаткова реклама [7, с. 54-58].  

В останні роки вимогою сьогодення для забезпечення ефективного управління персоналом є 
використання інструментів маркетингу, які дозволяють сформувати системний підхід до вивчення 
ринку праці, проводити модернізацію системи управління людськими ресурсами у сфері туризму і 
готельного обслуговування, у повній мірі задовольнити потребу в компетентних працівниках. 

Маркетинговий підхід до управління персоналом представляє собою діяльність, спрямовану на 
вивчення ринку праці, попиту на персонал, переваг і потреб роботодавців, планування та 
прогнозування потрібних на ринку професій, розробку заходів щодо задоволення попиту на робочу 
силу, виявлення потенційних потреб роботодавців у рідкісних або дефіцитних професіях, формування 
купівельних пріоритетів в пошуку персоналу вищої кваліфікації, співробітництво зі службами 
зайнятості, біржами праці, освітніми установами та іншими джерелами робочої сили, формування 
іміджу роботодавця. Реалізація поставлених завдань, таким чином, дозволить у довгостроковій 
перспективі забезпечити туристичну фірму чи готель не стільки людськими ресурсами, скільки 
сформувати стратегічний потенціал, за допомогою якого можливе вирішення конкретних цільових 
завдань [9]. 

У свою чергу, умови роботи в туристичній фірмі чи в готелі повинні бути привабливими для 
висококваліфікованих фахівців. Привабливість роботи залежить від того, наскільки її умови 
відповідають очікуванням співробітника і дозволяють реалізувати його інтереси, задовольнити 
потреби особистості. Зокрема в хороших умовах праці та гідній матеріальній винагороді; в спілкуванні 
і дружніх міжособистісних відносинах в колективі; в успіху, досягнення, визнання і особистому 
авторитеті, володінні владою і можливістю впливати на поведінку інших; в творчій та цікавій роботі, 
можливості професійного та особистісного розвитку, реалізації свого потенціалу. 

Висновки з проведеного дослідження. Туристичні компанії та засоби колективного 
розміщування, в яких на високому рівні побудована система управління персоналом, як правило, 
відрізняються більш високою ефективністю роботи, кращим становищем на ринку, більшим ступенем 
задоволення потреб споживачів у туристичних та готельних послугах. Прибутковість та 
перспективність готельно-туристичного бізнесу багато в чому визначаються професійним й 
кваліфікаційним складом працівників суб’єктів туристичної та готельної діяльності. Тому слід 
безперервно та методично проводити заходи щодо їх розвитку. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Авдан О.Г. Онлайн-сервисы как перспективное направление развития инсайд-брендинга / 

О.Г. Авдан // Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом : 
Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 
(м. Маріуполь, 25 вересня 2015 р.). – Маріуполь : МДУ, 2015. - С. 59-61. 

2. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства : [навч. посіб.] / 
Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. - 236 с. 

3. Бігдан М.Г. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління 
персоналом / М.Г. Бігдан, Ю.Ю. Карлик // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. - Випуск 
3 (74). – C. 179-182. 

4. Гарват О.А. Особливості управління персоналом туристичних компаній / О.А. Гарват // Вісник 
Хмельницького національного університету. - 2013. - № 6. - T. 2. – С. 239-242. 

5. Колективні засоби розміщування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html. 

6. Мальська М.П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : [навч. посіб.] / 
М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

66 

7. Наумік-Гладка К.Г. Онлайн супермаркет турів: розробка та впровадження / К.Г. Наумік-Гладка, 
Т.Л. Левенець // Комунальне господарство міст. – 2015. - Випуск 119. - С. 54-58. 

8. Туристичні потоки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm. 

9. Щербина А.М. Особливості управління персоналом на туристичних підприємствах / 
А.М. Щербина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=
1&Image_file_name=PDF/Modre_2013_1_32.pdf. 

 
References 

 
1. Avdan, O.G. (2015), “Online services as a promising area of insider-branding”, Suchasni tekhnolohii 

upravlinnia turystychnym ta hotelno-restorannym biznesom: [Modern control technology tourist, hotel and 
restaurant business], Materialy VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta 
molodykh vchenykh, [Materials VII Ukrainian scientific and practical conference students, graduate students 
and young scientists], (Mariupol, 25 September 2015), MDU, Mariupol, Ukraine, pp. 59-61. 

2. Balabanova, L.V. and Stelmashenko, O.V. (2011), Stratehichne upravlinnia personalom 
pidpryiemstva [Strategic management resources company], Znannia, Kyiv, Ukraine, 236 p. 

3. Bihdan, M.H. and Karlyk, Yu.Yu. (2012), “Direct dependence of the quality of tourist services on 
effective HR”, Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, Issue 3 (74), pp. 179-182. 

4. Harvat, O.A. (2013), “Features of the personnel management of tourism companies”, Visnyk 
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, Vol. 2, pp. 239-242. 

5. Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia [Collective arrangement of vehicles], available at: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html (access date December 10, 2016). 

6. Malska, M.P., Bordun, O.Yu. and Zhuk, I.Z. (2013), Upravlinnia personalom u turyzmi: teoriia ta 
praktyka [Personnel management in tourism: theory and practice], tutorial, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 
Ukraine, 234 p. 

7. Naumik-Hladka, K.H. and Levenets, T.L. (2015), “Online supermarket tours: development and 
implementation”, Komunalne hospodarstvo mist, Issue 119, pp. 54-58. 

8. Turystychni potoky [Tourist flows], available at: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (access date December 10, 
2016). 

9. Shcherbyna, A.M. “Features of personnel management in tourism enterprises”, available at: 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=
1&Image_file_name=PDF/Modre_2013_1_32.pdf (access date December 10, 2016). 

 
 
Орлова О.М. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
Мета - обґрунтувати необхідність розвитку персоналу та проаналізувати його вплив на 

конкурентоспроможність підприємств готельно-туристичного бізнесу в сучасних умовах господарювання. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано методи: індукції та 

дедукції, теоретичного узагальнення, системний підхід - для з’ясування економічної сутності управління 
персоналом на підприємствах готельно-туристичного бізнесу; табличний і графічний - для наочного зображення 
поданих даних; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та 
пропозицій. На основі методів аналізу та синтезу зроблено висновки щодо доцільності та можливості практичного 
використання результатів дослідження. 

Результати. Проаналізовано тенденції розвитку готельно-туристичного бізнесу в Україні. Доведено, що 

покращити ситуацію у готельній сфері можна завдяки виробленню нової концепції до управління персоналом, що 
базуватиметься на підтриманні його трудової активності, розвитку компетенцій та створенні умов для 
максимально повного виявлення особистих можливостей і здібностей. Обґрунтовано необхідність комп’ютерної 
грамотності персоналу та використання Інтернет технологій для надання готельно-туристичних послуг з метою 
задоволення потреб клієнтів у здешевленні послуг та економії часу на їх отримання. Доведено, що для належної 
праці персоналу туристичних фірм чи готелів має бути створений сприятливий робочий клімат. 

Наукова новизна. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління 

персоналом на підприємствах готельно-туристичного бізнесу. 
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 

рекомендацій можуть бути використані на підприємствах готельного-туристичного бізнесу для організації заходів 
ефективного управління персоналом. 

Ключові слова: управління персоналом, кадри, готельно-туристичний бізнес, готель, туризм, мотивація. 
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Orlova O.M. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS A FACTOR SUCCESSFUL ENTERPRISE OF HOTEL 
AND TOURISM BUSINESS 

Purpose - to justify the need for staff development and analyze its impact on the competitiveness of enterprises of 

hotel and tourist business in the current economic conditions. 
Methodology of research. To achieve this goal in the article used methods: induction and deduction, theoretical 

synthesis, systematic approach - to determine the nature of the economic management personnel at the enterprises of 
hotel and tourist business; tabular and graphic - for visual images submitted data; abstract-logic - to summarize the 
theoretical positions, formulated conclusions and proposals. Methods of analysis and synthesis of conclusions on the 
feasibility and possibility of practical use of research results. 

Findings. Analyzed trends in the development of hotel and tourism business in Ukraine. Proved that to improve 

the situation in the hotel industry can be due to the development of a new concept of personnel management, which will 
be based on maintaining its labor activity, competence development and creating conditions for the fullest possible 
detection capabilities and personal abilities. The necessity of computer literacy of staff and use of Internet technologies 
for the provision of hotel and tourism services to meet the needs of customers in reducing the cost of services and save 
time, to receive them. It is proved that for proper operation of the staff of travel companies and hotels a favorable working 
climate should be created. 

Originality consists in the development of practical recommendations for improving the system of personnel 

management at the enterprises of hotel and tourist business. 
Practical value lies in the fact that the main provisions of the study in the form of practical recommendations can 

be used at the enterprises of hotel and tourist businesses to organize activities of personnel management. 
Key words: personnel management, human resources, hotel and tourist business, hotel, tourism, motivation. 

 
Орлова Е.Н. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
Цель - обосновать необходимость развития персонала и проанализировать его влияние на 

конкурентоспособность предприятий гостинично-туристического бизнеса в современных условиях 
хозяйствования. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы методы: индукции и 

дедукции, теоретического обобщения, системный подход - для выяснения экономической сущности управления 
персоналом на предприятиях гостинично-туристического бизнеса; табличный и графический - для наглядного 
изображения представленных данных; абстрактно-логический - для обобщения теоретических положений, 
формирование выводов и предложений. На основе методов анализа и синтеза сделаны выводы о 
целесообразности и возможности практического использования результатов исследования. 

Результаты. Проанализированы тенденции развития гостинично-туристического бизнеса в Украине. 

Доказано, что улучшить ситуацию в гостиничной сфере можно благодаря выработке новой концепции 
управления персоналом, основанную на поддержании его трудовой активности, развития компетенций и 
создании условий для максимально полного выявления личных возможностей и способностей. Обосновано 
необходимость компьютерной грамотности персонала и использования Интернет технологий для 
предоставления гостинично-туристических услуг с целью удовлетворения потребностей клиентов в удешевлении 
услуг и экономии времени на их получение. Доказано, что для надлежащей работы персонала туристических 
фирм или гостиниц должен быть создан благоприятный рабочий климат. 

Научная новизна заключается в разработке практических рекомендаций по совершенствованию системы 

управления персоналом на предприятиях гостинично-туристического бизнеса.  
Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 

практических рекомендаций могут быть использованы на предприятиях гостинично-туристического бизнеса для 
организации мероприятий эффективного управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадры, гостинично-туристический бизнес, гостиница, туризм, 

мотивация. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Інноваційна модель розвитку національної економіки передбачає 

безперервну конвертацію сучасних досягнень науки і техніки в новітні технології, конкурентоспроможні 
товари і послуги. Для переходу на таку модель необхідно забезпечити визнання провідної ролі 
науково-технічної та освітньої сфер у суспільному розвитку, розробку і реалізацію заходів з 
концентрації національних ресурсів та зусиль на пріоритетних напрямках науково-технічного і 
господарського розвитку в умовах відкритої ринкової економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гострота проблеми інноваційного розвитку 
підприємств підтверджується значною кількістю досліджень як західних (П. Друкер, М. Хаммер, 
Дж. Чампі, К. Маркхем, Р. Каплан, Д. Нортон, І. Массакі та ін.), так й вітчизняних науковців (В. Геєць, 
М. Ільчук, С. Ілляшенко, В. Іванов, П. Музика, М. Йохна, Н. Чухрай та ін.). Водночас, у вітчизняній 
економічній науці та практиці функціонування агропромислових підприємств низка питань, пов’язаних 
з інноваційно-інвестиційною діяльністю агропромислових підприємств залишаються невирішеними. З 
цією метою важливо вдосконалювати регуляторну політику, запроваджувати для підприємництва 
стимули, адекватні рівню цього завдання, в тому числі для малого і середнього бізнесу, сприяти 
комерціалізації науково-технічних досліджень і впровадження їх результатів у виробництво – тобто 
має бути забезпечено постійний зв’язок науки з інноваційним ринком та з виробництвом, розвивати 
економіку на власній технологічній базі.  

Постановка завдання. Перехід до інноваційного типу розвитку відкриває не тільки великі 
перспективи, а й створює значні ризики для стабільності і збалансованості самого розвитку. Тому 
важливо забезпечити надійність роботи всіх суспільних механізмів інноваційного розвитку, безпечність 
функціонування всієї соціально-економічної системи.  

Метою статті є визначення напрямів та механізмів інноваційно-інвестиційного забезпечення 
розвитку агропромислових підприємств згідно пріоритетних напрямків науково-технічного і 
господарського розвитку в умовах відкритої ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна інноваційна політика – це комплекс 
цілей та методів впливу державних структур на економіку, пов’язаних з ініціюванням та підвищенням 
економічної та соціальної ефективності інноваційних процесів, а також комплекс організаційних 
заходів, спрямованих на створення сприятливих умов виникнення та нормального функціонування 
інноваційної інфраструктури [2]. 

Вчені виділяють три стратегічні моделі інноваційної політики: 1. «перенесення»; 
2. «запозичення»; 3. «нарощування» [4–7]. 

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно та соціально обґрунтовані 
напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається 
пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і 
науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, 
сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення [3]. 

Основні положення Стратегії розвитку аграрного сектору на період до 2020 року, які затверджені 
розпорядженням КМ України від 17 жовтня 2013 року № 806-р, узгоджуються з новим програмним 
періодом 2014-2020 рр. Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС у частині [8]: 

 пріоритету сільського розвитку шляхом орієнтації політики на: соціоекономічний розвиток 
громад; ефективного використання локальних ресурсів для збереження екосистем та попередження 
негативних ризиків зміни клімату; впровадження інновацій в сільській економіці; підвищення 
конкурентоспроможності фермерів та їх залучення до ланцюгів доданої вартості; 
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 стимулювання розвитку партнерських стосунків із переробними підприємствами та 
гарантування й захист прав сільськогосподарських виробників шляхом розвитку професійних та 
неурядових організацій; 

 сприяння диверсифікації зайнятості в сільській місцевості (аграрної і не аграрної), що 
забезпечуватиме зростання сільської економіки. 

Головним ідеологічним стрижнем Стратегії є місія аграрного сектора, яка полягає у стабільному 
забезпеченні населення країни якісними і доступними харчовими продуктами та активній участі у 
вирішенні світової проблеми голоду. 

Стратегія передбачає 7 напрямів:  
- забезпечення продовольчої безпеки держави як базової функції аграрного сектору; - 

удосконалення земельних відносин з метою формування системи прозорих ефективних та соціально 
справедливих умов та гарантування прав учасників; - формування довгострокової мотивації діяльності 
учасників аграрного ринку через удосконалення фіскальної політики та бюджетної підтримки; - 
дерегуляція господарської діяльності, розвиток саморегулювання ринків та адаптації технічного 
регулювання до міжнародних стандартів та вимог; - підвищення конкурентоспроможності продукції 
сільського господарства та продовольства; - підтримка багатоукладності для ефективно розвитку 
галузей аграрного сектору економіки з використанням переваг різних укладів (залежно від мотивації 
виробників); - раціональне використання природних ресурсів, залучених до господарського процесу в 
аграрному секторі. 

Пріоритети САП ЄС на плановий період 2014-2020 рр. 
Стратегія «Європа 2020» визначає три фактори зміцнення економіки: 
- розумне зростання – розвиток економіки, що базується на знаннях і інноваціях; 
- сталий розвиток – розвиток економіки, що базується на цілеспрямованому використанні 

ресурсів, екології і конкуренції; 
- всеосяжне зростання – сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення 

соціальної і територіальної згоди. 
Визначені основні 5 напрямів діяльності, якими слід керуватися європейським державам: - 

зайнятість,- дослідження й інновації, - зміна клімату і енергетика, - освіта, - боротьба з бідністю. 
Три цілі аграрної політики на 2014-2020 рр.: 
1) життєздатне виробництво продовольства, 
2)стале використання природних ресурсів і пом’якшення наслідків зміни клімату, 
3) збалансований сільський розвиток. 
Підтримка сільського розвитку: 
1. Сприяння передачі знань і інновацій у сільському і лісовому господарстві та у сільській 

місцевості конкурентоспроможності. 
2. Підвищення і життєздатності всіх видів господарювання. 
3. Сприяння організації продовольчого ланцюга постачання і управління ризиками у сільському 

господарстві. 
4. Відновлення, збереження і зміцнення екосистем, які залежать від сільського і лісового 

господарства. 
5. Стимулювання ефективного використання ресурсів і перехід до низьковуглецевої і стійкої до 

змін клімату економіки сільського господарства, продовольчого і лісового секторів. 
6. Сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному розвитку в сільських 

районах. 
Аналіз ситуації у сфері агроінноваційної діяльності в Україні значно ускладнений, в зв’язку з 

практичною відсутністю офіційної інформації щодо стану, характеру й особливостей такої діяльності 
[9]. Відповідно до рекомендацій Євростату та ОЕСР щодо збирання та аналізу даних про інновації, 
статистичні одиниці, в яких основним видом діяльності є сільське господарство, не обстежуються, 
через що блок важливої інформації щодо одного з найбільш перспективних секторів вітчизняної 
економіки відсутній [10]. Запровадження таких обстежень є необхідною умовою для встановлення 
основних причин, що стримують інноваційну діяльність вітчизняних аграрних підприємств та 
визначення перспектив її розвитку. 

В зв’язку з відсутністю повноцінної статистичної інформації щодо стану впровадження 
агроновацій сільгосппідприємствами країни, узагальнюючі висновки можна зробити лише на основі 
вибіркових даних. Результати проведеного обстеження засвідчили існування певних загальних 
тенденцій та перешкод для розвитку агроінноваційної діяльності.  

Отже, основними характеристиками нинішнього етапу інноваційного процесу в 
сільськогосподарських підприємствах є такі: 

 Достатньо високий рівень інноваційної активності підприємств (57% у рослинництві та 30% у 
тваринництві). 
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 Обмежене використання сільгосппідприємствами власних інноваційних розробок (як щодо 
ресурсів, так і технологій).  

 Взаємообумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та його прибутковості.  

 Диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних підприємств.  

 Абсолютне переважання власних коштів підприємств серед джерел фінансування інновацій.  

 Низький рівень використання сільськогосподарськими підприємствами інституційних джерел 
інформації щодо інноваційних розробок та можливостей їх впровадження. 

 Різноспрямованість інноваційної діяльності рослинницьких та тваринницьких підприємств за її 
видами, що включають навчання кадрів та вдосконалення організації управління. 

 Інновації для довкілля [1].  
Вітчизняні агровиробники нині переважно виступають користувачами або адаптують до власних 

умов розробки спеціалізованих організацій. При цьому найвагомішу частку як у рослинництві, так і в 
тваринництві займають зарубіжні розробки. Водночас необхідно врахувати, що підприємства з 
рослинницькою і тваринницькою спеціалізацією мають певні особливості розвитку інноваційної 
діяльності.  

Так, у рослинництві розподіл усіх підприємств на групи за обсягом виручки від реалізації 
продукції (чистого доходу) показав, що: 

 підприємства з чистим доходом 50 млн грн і вище мали найвищу ресурсовіддачу, а саме: на 1 
га сільськогосподарських угідь у них припадало 9,4 тис. грн чистого доходу (що є вдвічі вищим за 
середній показник по країні). Вони були найефективнішими і, відповідно, 64% їх проводили інноваційну 
діяльність; 

 підприємства з чистим доходом від 15 до 50 млн грн отримували 7,4 тис. грн чистого доходу на 
1 га сільськогосподарських угідь і 47% з них проводили інноваційну діяльність; 

 підприємства з чистим доходом менше 15 млн грн мали рівень ресурсовіддачі 4,6 тис. грн 
чистого доходу на 1 га сільськогосподарських угідь і 44% з них займалися інноваційною діяльністю. 

У тваринництві здійснення розподілу підприємств на групи за обсягом виручки від реалізації 
продукції було визнано недоцільним. Водночас можна зазначити, що їх чистий дохід становив від 
230 тис. грн до 63 млн грн. При цьому найвищий показник було отримано підприємствами, що 
спеціалізувалися на свинарстві, а найнижчий - на вівчарстві. 

У рослинництві впроваджувалися переважно такі види інноваційного продукту, як насіннєвий 
матеріал (83%); біопестициди, біодобрива (48%); спеціалізована техніка (70%). При цьому, якщо 
насіннєвий матеріал, біодобрива та біопестициди використовувалися як вітчизняні, так і зарубіжні 
(навіть з певною перевагою вітчизняних), то спеціалізована техніка переважно мала іноземне 
походження, що свідчить про низький рівень інноваційних розробок для сільського господарства саме 
у цій сфері. 

Нові технології впроваджували 77% інноваційно-активних рослинницьких підприємств (з яких 
85% запровадили новітні методи виробництва, 10% – покращили інфраструктуру чи розподіл вхідних 
ресурсів) та 50% таких підприємств – удосконалювали допоміжні види діяльності. 

В рослинницьких підприємствах переважно використовувалися такі інноваційні технології, як No-
till, Mini-till, точне, органічне землеробство; GPS-моніторинг сільськогосподарської техніки; крапельне 
зрошення; чизельна обробка ґрунту; механізоване збирання огірків, томатів, моркви, картоплі; 
використання обприскувача фенного типу при внесенні засобів захисту рослин. 

Серед інноваційно активних тваринницьких підприємств усі займалися тільки процесовими 
інноваціями. При цьому дві третини підприємств запровадили новітні методи виробництва (зарубіжні 
прогресивні технології виробництва молока та відгодівлі худоби, а також вітчизняні прогресивні 
системи забою та вирощування птиці), а третина підприємств вдосконалила допоміжні види 
діяльності. 

Основними цілями впровадження новацій досліджені підприємства визнають оновлення 
застарілих ресурсів або процесів, вихід на нові ринки чи збільшення частки ринку, зменшення витрат 
праці, матеріалів та енергії на одиницю продукції (понад 50% підприємств, що дали відповіді, оцінили 
ці стимули за найвищим рейтингом). Водночас підприємства значно менше цікавить зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище та розширення номенклатури товарів чи послуг. 

Стосовно організаційних і маркетингових інновації значна кількість підприємств такий стимул, як 
«поширення товарів на нові географічні ринки», відзначила як неважливий, що свідчить про суттєву 
обмеженість для більшості агровиробників можливостей виходу на зарубіжні ринки та необхідність 
створення виробникам умов для експорту власної продукції. 

Основними перешкодами розвитку інноваційної діяльності на вітчизняних 
сільгосппідприємствах: для рослинницьких підприємств - цінові чинники (і це при тому, що до 
обстеження були залучені лише успішні підприємства з чистим доходом від 315 тис. грн до 439 млн 
грн), а для тваринницьких - цінові й інформаційні.  
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Висновки з проведеного дослідження. Основними характеристиками інноваційного процесу 
на сільгосппідприємствах є такі: порівняно високий рівень інноваційної активності, 
взаємообумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та його прибутковості, 
диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних підприємств, превалювання імпортних 
зразків у структурі новітньої спецтехніки, абсолютне переважання власних коштів підприємств серед 
джерел фінансування інновацій, низький рівень використання підприємствами інституційних джерел 
інформації щодо інноваційних розробок, недостатня наявність позитивних ефектів для довкілля від 
впровадження агроновацій.  

Найвагомішими причинами гальмування процесу впровадження агроновацій є недостатній 
рівень фінансового забезпечення підприємств, низька доступність кредитів та державної підтримки 
для модернізації галузі, а також нерозвиненість системи інформаційного забезпечення інноваційного 
процесу й відсутність вмотивованості багатьох керівників агропідприємств (насамперед з числа малих 
і середніх) щодо впровадження новацій. Останнє є наслідком як їхньої недостатньої освіченості й 
відповідно відносно низької культури виробництва, так і пасивної позиції держави в питанні 
дотримання агровиробниками екологічних. 

Для насичення внутрішнього ринку країни високотехнологічною сільгосптехнікою вітчизняного 
виробництва, подолання існуючої високої залежності від низки імпортних матеріально-технічних 
ресурсів сільгоспвиробництва необхідно на державному рівні сприяти організації в країні спільних з 
іноземними партнерами виробництв новітніх зразків сільгосптехніки, насамперед ґрунтозберігаючої, а 
також хімічних засобів захисту рослин. 

Посилення інноваційної активності сільгоспвиробників можливе передусім за покращення їх 
загального фінансового стану, на що мають бути спрямовані першочергові заходи державної аграрної 
політики. Держава може забезпечити активізацію інноваційної діяльності в галузі також за умов: 
створення і підтримання об’єднань малих господарств і сімейних фермерів (зокрема кооперативів) як 
засобу розширення можливостей інвестування таких виробників, просування у їх середовищі науково-
технічних інновацій; активізації діяльності державних академічних і галузевих НДІ щодо співпраці з 
аграрними підприємствами та покращення поінформованості аграріїв у сфері поширення інновацій. 

В рослинництві впровадження новацій гальмується переважно унаслідок відсутності коштів у 
межах підприємства та фінансування з джерел за його межами, а також занадто високих витрат на 
інноваційну діяльність, а в тваринництві – через занадто високі витрати на інноваційну діяльність та 
відсутність інформації про ринки інноваційної продукції й фінансування з джерел за межами 
підприємства. 

Для реалізації інноваційної економіки в Україні головними напрямами діяльності мають стати: 
розбудова технологічного рівня економічної системи, підвищення рівня конкурентоспроможності 
країни, розбудова національної інноваційної системи, визначення пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності регіонів, створення мотиваційних механізмів для ефективного використання освітнього та 
наукового потенціалу. 

Модель інноваційного розвитку приваблива для сільськогосподарських областей України, де 
«ланцюжки приросту вартості» створюються з ініціативи самих агропереробних підприємств. Мотивом 
такого об’єднання має бути змога його учасників залучати сучасні агротехнології, що забезпечувало б 
конкурентоспроможність кінцевої продукції, що є дуже важливим для України. Якщо ж поширити такі 
ланцюжки «приросту вартості» й на інші галузі, то можна створити базу для технологічного поштовху, 
залучивши наукомісткі технології. 
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Волощук К.Б., Волощук В.Р. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета. Визначення напрямів та механізмів інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

агропромислових підприємств згідно пріоритетних напрямків науково-технічного і господарського розвитку в  
умовах відкритої ринкової економіки.  

Методика дослідження. Для дослідження використовувались методи: системний і структурний; 

діалектичний; конкретного і абстрактного оцінювання процесів – при окресленні основних характеристик 
нинішнього етапу інноваційного процесу в сільськогосподарських підприємствах та при визначенні видів 
інновацій, які впроваджуються і використовуються в агропромислових  підприємствах.  

Результати. Охарактеризовано інноваційний процес на сільгосппідприємствах, а також визначено причини 

гальмування процесу впровадження агроновацій. Окреслено основні характеристики нинішнього етапу 
інноваційного процесу в сільськогосподарських підприємствах та визначено види інновацій, які впроваджуються 
та використовуються в аграрних підприємствах. Обґрунтовано напрямки переходу на інноваційні моделі розвитку 
агропромислових підприємств в рамках реалізації інноваційної економіки в Україні. Встановлено, що для 
реалізації інноваційної економіки в Україні головними напрямами діяльності мають стати: розбудова 
технологічного рівня економічної системи, підвищення рівня конкурентоспроможності країни, розбудова 
національної інноваційної системи, визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонів, створення 
мотиваційних механізмів для ефективного використання освітнього та наукового потенціалу. 

Наукова новизна. Обґрунтовано науковий підхід щодо інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

агропромислових підприємств згідно пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу. 
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Практична значущість. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо посилення інноваційної 

активності сільгоспвиробників з метою покращення їх загального фінансово-економічного стану. 
Ключові слова: агропромислові підприємства, сталий розвиток, інновації, агроновації, стратегія, сільський 

розвиток, інноваційна діяльність. 
 
Voloshchuk K.B., Voloshchuk V.R. INNOVATIVE AND INVESTMENT ENSURING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Purpose. Definition of the directions and mechanisms of innovative and investment ensuring of development of 

the agro-industrial enterprises for the priority directions of scientific and technical and economic development in the 
conditions of open market economy. 

Methodology of research. For a research were used methods: systemic and structural; dialectical; concrete and 

abstract assessment processes – in defining the main characteristics of the current stage of the innovation process in 
agricultural enterprises and in determining the types of innovations that are implemented and used in agricultural 
enterprises. 

Findings. It was characterized innovation process on farms, and also the causes inhibition of the implementation 

process innovations of agriculture and the basic characteristics of the current stage of the innovation process in the 
agricultural enterprises and defined the types of innovations that are implemented and used in agricultural enterprises. It 
was outlined directions transition to an innovative model of agricultural enterprises in the implementation of innovative 
economy in Ukraine. It is established that for implementation of innovative economy in Ukraine the main directions of 
activity have to: development of technological level of economic system, increase in level of competitiveness of the 
country, development of national innovative system, definition of the priority directions of innovative activity of regions, 
creation of motivational mechanisms for effective use of educational and scientific potential. 

Originality. Scientific approach to innovative and investment to ensuring development of the agro-industrial 

enterprises for the priority directions of scientific and technical progress it was substantiated.  
Practical value. The scientific and practical recommendations to strengthen agricultural innovation activities in 

order to improve their overall financial standing have been developed. 
Key words: agroindustrial enterprises, sustainable development, innovations, innovations of agriculture, strategy, 

rural development, innovation activity. 
 

Волощук Е.Б., Волощук В.Р. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Определение направлений и механизмов инновационно-инвестиционного обеспечения развития 

агропромышленных предприятий по приоритетным направлениям научно-технического и хозяйственного 
развития в условиях открытой рыночной экономики. 

Методика исследования. Для исследования использовались методы: системный и структурный; 

диалектический; конкретного и абстрактного оценки процессов - при обрисовке основных характеристик 
нынешнего этапа инновационного процесса в сельскохозяйственных предприятиях и при определении видов 
инноваций, которые внедряются и используются в агропромышленных предприятиях. 

Результаты. Охарактеризовано инновационный процесс на сельхозпредприятиях, а также определены 

причины торможения процесса внедрения агроноваций. Определены основные характеристики нынешнего этапа 
инновационного процесса в сельскохозяйственных предприятиях и определены виды инноваций, которые 
внедряются и используются в аграрных предприятиях. Обоснованы направления перехода на инновационные 
модели развития агропромышленных предприятий в рамках реализации инновационной экономики в Украине. 
Установлено, что для реализации инновационной экономики в Украине главными направлениями деятельности 
должны стать: развитие технологического уровня экономической системы, повышение уровня 
конкурентоспособности страны, развитие национальной инновационной системы, определение приоритетных 
направлений инновационной деятельности регионов, создание мотивационных механизмов для эффективного 
использования образовательного и научного потенциала. 

Научная новизна. Обоснованно научный подход к инновационно-инвестиционному обеспечению 

развития агропромышленных предприятий по приоритетным направлениям научно-технического прогресса. 
Практическая значимость. Разработаны научно-практические рекомендации по усилению 

инновационной активности сельхозпроизводителей с целью улучшения их общего финансово-экономического 
состояния. 

Ключевые слова: агропромышленные предприятия, устойчивое развитие, инновации, агроновации, 

стратегия, сельское развитие, инновационная деятельность. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В 
КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Постановка проблеми. Ринкова спрямованість розвитку економіки нашої країни висуває 

щоразу нові вимоги до суб’єктів господарювання. Щоб досягти переваги у конкурентній боротьбі, 
підприємство мусить шукати шляхи та можливості інноваційного розвитку, важливе місце серед яких 
належить технологічному оновленню виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці техніко-технологічного оновлення 
виробництва присвячені праці О. Дмитрук [2], В. Зянька [1], М. Кареби [8], М. Крупки [13], С. Мочерного 
[7; 11], Г. Осовської [12], Л. Приходько [3], П. Пузирьової [4], Л. Струніної [6], Ж. Федорової [15] та ін. 
Однак, з огляду на потужний вплив технологічного оновлення виробництва на економічний розвиток і 
зростання не тільки господарюючого суб’єкта, але й економіки країни в цілому, важливого значення 
набуває науковий підхід до даного процесу. 

Постановка завдання. Метою дослідження є з’ясування суті поняття “технологічне оновлення 
виробництва” в конкурентному середовищі. Відповідно до мети дослідження визначено завдання – 
обґрунтувати важливість технологічного оновлення виробництва в сучасних умовах, розглянути та 
узагальнити існуючі в літературних джерелах визначення поняття “технологічне оновлення 
виробництва”, розкрити аспекти розгляду технологічного оновлення виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність технологічного оновлення 
виробництва зумовлена: 

– ринковими умовами господарювання, в яких здійснюється підприємницька діяльність; 
– суттю підприємницької діяльності. 
Стосовно першої позиції, слід зазначити, що за ринкових умов господарювання існує 

конкуренція між товаровиробниками. Це, у свою чергу, змушує суб’єктів господарювання рухатися 
шляхом інноваційного розвитку. Інноваційна орієнтація підприємницької діяльності, впровадження у 
виробництво новітніх досягнень науки й техніки забезпечують підприємствам конкурентні переваги, 
сприяють промисловому розвитку держав, підвищенню рівня та якості життя населення [1, c. 5], а “той, 
хто відстає у технологічному процесі, … врешті програватиме у конкурентній боротьбі” [1, с. 25]. Так, 
В. В. Зянько, посилаючись на історичний досвід, наголошує, що “наука, технології та інновації завжди 
були вирішальним фактором розвитку суспільства” [1, c. 5], а інноваційний шлях розвитку вбачає у 
“системному здійсненні структурних технологічних змін…” [1, c. 6].  

О .Я. Дмитрук, беручи до уваги успішний досвід країн, які пройшли трансформацію економічних 
відносин, зазначає, що “проведення техніко-технологічного оновлення промислових підприємств, 
стимулювання інноваційної активності є необхідними умовами для підвищення 
конкурентоспроможності виробництва та виходу економіки з депресії” [2, с. 97]. Л. М. Приходько 
вважає, що “рівень технологічного розвитку має інтегральний вплив на основні техніко-економічні, 
екологічні та соціальні параметри діяльності підприємства, рівень його конкурентоспроможності” 
[3, с. 4]. На думку П. В. Пузирьової, власні технології та новації створюють конкурентні переваги 
господарюючих суб’єктів та активізують їх у своїй галузі [4].  

Щодо другої позиції, яка визначає необхідність технологічного оновлення виробництва, то, 
відповідно до Господарського кодексу України, будь-яка підприємницька діяльність передбачає 
“самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів 
та одержання прибутку” [5], Тобто успішна підприємницька діяльність потребує творчої ініціативи у 
виробничому процесі, креативного підходу, прагнення до його оновлення та вдосконалення. 

Л. В. Струніна, для прикладу, наводить досвід більшості розвинених країн світу, де понад 80 % 
зростання ВВП забезпечується технологічними нововведеннями [6]. С. В. Мочерний зазначає, що 
понад 40 % факторів економічного зростання в промислово розвинутих країнах за останнє 
десятиріччя ХХ ст. становило використання наукових відкриттів, винаходів і досліджень, 
впровадження технічних інновацій; четверта частина належить прямим матеріальним вкладенням 
капіталу; третина – підвищенню кваліфікації робочої сили [7, с. 626]. 
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В економічній літературі часто зустрічаються поняття “технологічне оновлення виробництва”, 
“технологічне оновлення підприємства”, “технологічне оновлення комплексу”, що фактично становлять 
ієрархічну вертикаль – технологічне оновлення виробництв є складовою технологічного оновлення 
підприємства, а останнє, відповідно, – галузі, до якої воно належить. Тому в загальному розумінні, 
технологічне оновлення виробництва можна вважати складовою розвитку ринкової економіки країни.  

Дуже часто технологічне оновлення виробництва розглядають у взаємозв’язку з технічним 
оновленням – як техніко-технологічне оновлення виробництва. Так, М. І. Кареба та С. В. Тараненко 
вважають технічне переозброєння однією з форм оновлення техніко-технологічної бази виробництва 
[8, с. 1]. О. Я. Дмитрук розглядає технічне оновлення як складову розширеного відтворення 
підприємств [2, с. 98], а оновлення – “процесом раціонального розширення виробництва на новій 
технічній основі, яке передбачає впровадження досягнень науково-технічного прогресу з максимально 
можливим використанням … новітніх технологій та обладнання задля створення 
конкурентоспроможної інноваційної продукції та технологій виробництва” [2, с. 100]. 

З’ясування суті технологічного оновлення виробництва слід розпочинати із розкриття змісту 
таких понять, як: “технологія”, “виробництво”, “технологія виробництва”, “оновлення”. 

У Законі України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” 
наведено визначення технології та об’єкта технології. Відповідно до зазначеного Закону: 

– технологія – це результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових 
знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність 
виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг; 

– об’єкт технології – наукові та науково-прикладні результати, об’єкти права інтелектуальної 
власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп’ютерні 
програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність 
виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [9]. 

У “Великому тлумачному словнику сучасної української мови” знаходимо наступне трактування 
“технології”: 

– сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі 
виробництва чого-небудь; 

– навчальний предмет, що викладає зазначені вище знання;  
– сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, 

проведення різних виробничих операцій, надання послуг тощо [10, с. 1448].  
У згаданому джерелі поняття “технологічний” розглядається як такий, що “стосується до 

технології; пов’язаний із способами та методами промислової обробки матеріалів, виробів, з обробкою 
або переробкою матеріалів і виготовленням виробів за суворо встановленою технологією; який легко 
піддається обробці, придатний для обробки; якого можна виготовляти найпростішим та 
найекономнішим способом” [10, с. 1448]. 

В “Економічному енциклопедичному словнику” сутність технології також розкривається в кількох 
варіантах. Зокрема, увага зосереджується на взаємозв’язку людини з природою, чистій та втіленій 
технології [11, с. 442]. 

Визначення технології, наведене Г.В. Осовською в економічному словнику, узагальнює всі її 
перелічені основні характеристики й розглядається як “спосіб поєднання та застосування принципів, 
методів і технічних засобів для виконання роботи, операції, послуги, отримання фірмою кінцевого 
товару; сукупність засобів, процесів, операцій, методів, за допомогою яких вхідні у виробництво 
елементи перетворюються на вихідні; охоплює машини, механізми й інструменти, навички і знання; 
сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва 
чого-небудь” [12, с. 311]. 

В “Економічній енциклопедії” технологія ототожнюється з технологічним процесом і вважається 
“головною складовою виробничого процесу” [7, с 626].  

Відповідно до визначення, наведеного у “Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови”, технологічним процесом вважається процес обробки або переробки матеріалів і виготовлення 
виробів за суворо встановленою технологією [10, с. 1448], тобто технологія є основною частиною 
технологічного процесу.  

Технологія перебуває у взаємозв’язку з використовуваними засобами, матеріалами, 
устаткуванням, інструментами. Технологія обробки будь-якого предмета праці виражається у 
технологічному процесі – сукупності певних технологічних операцій та процесі фізичного, хімічного, 
механічного впливу знарядь на предмети праці [11, с. 443]. 

З огляду на визначення інновації як форми матеріалізації новаторської ідеї зі створення певної 
предметної субстанції – продукту, технології чи послуги з новими споживчими властивостями, яке 
пропонує В. В. Зянько [1, с. 46], розуміємо, що технологія є одним із результатів інновації. Такої думки 
дотримується і М. І. Крупка, розглядаючи заміну старої технології на нову як результат інноваційного 
процесу [13, с. 28]. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/143-16
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Очевидно, в науковій літературі представлено багатогранний підхід до трактування суті 
технології. Загальним для усіх авторів є її бачення як сукупності способів і методів виробництва чого-
небудь, однак кожен із них доповнює своє визначення особливими характеристиками, на яких 
акцентує увагу. У запропонованих визначеннях сутність технології зводиться до таких основних 
положень:  

– певний кінцевий результат науково-технічної діяльності; 
– система наукових знань про послідовність виробничих операцій і навики їх здійснення; 
– порядок здійснення певного процесу, що забезпечує виробництво (перетворення вхідних 

елементів на вихідні); 
– сукупність методів впливу (обробки, переробки) на певний об’єкт з метою його перетворення, 

методи виробництва товарів і послуг; 
– технічні об’єкти й виготовлена з їх використанням продукція; 
– вплив знарядь праці на предмети праці (взаємодія людини з природою); 
– технологічний процес, провідна складова виробничого процесу; 
– результат інновації. 
Виробництво є процесом перетворення вхідних елементів у вихідні; процесом взаємодії засобів 

праці та предметів праці з метою досягнення певного результату; впливу суб’єкта виробничого 
процесу за посередництвом засобів праці на об’єкт з метою зміни його первісного стану на заданий. 
Найчастіше процес виробництва зображується ланцюжком дій: вхід (матеріали, сировина), 
перетворення (технологія виробництва), вихід (кінцевий продукт). 

У “Словнику української мови” виробництво розглядається як виготовлення, вироблення 
предметів, матеріалів і т. ін.; процес, в ході якого люди, зв’язані між собою певними виробничими 
відносинами, створюють матеріальні блага, необхідні для суспільства; праця над безпосереднім 
виготовленням продукції [14, с. 474].  

У “Економічному енциклопедичному словнику” та “Економічній енциклопедії” технологія 
виробництва розглядається з двох позицій:  

– як наука, що вивчає технологічні процеси (механічні й механіко-технологічні) та способи і 
процеси отримання й переробки предметів праці (продуктів природи) у засоби виробництва та 
предмети споживання й відображає активне відношення людини до природи у процесі праці, техніко-
економічні відносини між людьми; 

– як найважливіша складова продуктивних сил, між якими існує тісний взаємозв’язок і яка 
відображає ступінь їх розвитку, органічно пов’язана з організаційно-економічними відносинами та 
відносинами економічної власності (з погляду економічної теорії) [7, с. 626; 11, с. 443]. 

Крім цього, у “Економічній енциклопедії” зазначено, що “основа будь-якої технології виробництва 
– технологічний процес, спрямований на зміну фізичних або хімічних параметрів вихідної сировини 
або напівфабрикатів з метою отримання готової продукції” [7, с. 626]. 

Таким чином, поняття технологія, технологічний процес, технологія виробництва є спорідненими 
категоріями й відображають взаємодію і перетворення засобів виробництва й предметів праці у певні 
результати (впливу суб’єкта виробничого процесу на об’єкт з метою зміни його стану до заданого 
результату). 

Відповідно до визначення, наведеного у “Великому тлумачному словнику” сучасної української 
мови, “оновлення” – це дія і стан у сенсі оновити, оновитися, обновлятися, що, у свою чергу, означає: 

– усуваючи пошкодження, руйнування і т. ін., надавати чому-небудь старому вигляду нового, 
оновляти; 

– змінюючись, поліпшувати що-небудь, робити кращим когось; відроджувати, оживляти; 
– замінювати новим що-небудь старе; змінювати внесенням нового, свіжого, поповнювати 

чимось іншим; вперше використовувати, застосовувати яку-небудь річ [10, с. 844]. 
Ж. О. Федорова трактує технологічне оновлення виробництва, використовуючи широкий підхід 

до понять “виробництво” й “технології”, та вважає його оновленням одиничних технологій і зв’язків між 
ними й технології у різних формах її прояву [15, с. 2–3]. Л. В. Струніна називає технологічне оновлення 
виробництва основою інноваційного розвитку підприємства [6]. Л. М. Приходько розглядає поняття 
управління технологічним розвитком підприємства як “пріоритет стратегічного менеджменту, 
спрямованого на довгострокову перспективу” [3, с. 5], а технічний, організаційний та соціальний 
розвиток в сучасних прогресивних економічних системах – як похідний від технологічного [3, с. 4].  

Таким чином, у економічних джерелах зустрічаємо різноманітні погляди щодо трактування суті 
та ролі технологічного оновлення виробництва у широкому і вузькому розуміннях. На наш погляд, 
технологічне оновлення виробництва є складовою інноваційного розвитку підприємства і полягає у 
процесі заміни технології виробництва на нову, досконалішу, що, у свою чергу, зумовлює зміну інших 
елементів виробничого процесу. 

На основі проведеного дослідження суті технологічного оновлення виробництва, вважаємо за 
доцільне виокремити такі аспекти його розгляду, як: соціальний, економічний, екологічний та науково-
технічний. 
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Соціальний аспект технологічного оновлення виробництва передбачає, що даний процес 
спрямовується на підвищення якості продукції і виявляється у задоволенні запитів споживачів та 
позитивній репутації для підприємства. 

Економічний аспект проявляється у тому, що технологічне оновлення виробництва має 
забезпечувати можливість отримання більшого прибутку підприємством та цінову привабливість 
продукції для споживачів. 

Екологічний аспект технологічного оновлення виробництва означає, що нові, прогресивні 
технології повинні спрямовуватись на виробництво екологічно чистої, якісної продукції, яка буде 
відповідати не тільки державним, але й міжнародним стандартам якості. 

Розгляд технологічного оновлення виробництва з науково-технічної точки зору полягає у тому, 
що будь-яка інновація має елемент новизни і їй передує тривала науково-дослідна й дослідно-
технічна діяльність. 

Висновки з проведеного дослідження. З огляду на зазначене вище, технологічне оновлення 
виробництва слід вважати невід’ємною складовою політики інноваційного оновлення та розвитку 
підприємства поряд з людським (інтелектуальним) розвитком, інформаційними технологіями, 
матеріально-технічним оновленням; складовою управління підприємством; основу 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Визначальною метою технологічного оновлення 
виробництва є досягнення економічної ефективності підприємства та соціальної й екологічної вигоди 
суспільства (споживачів). 
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Сас Л.С. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Метою дослідження є з’ясування суті поняття “технологічне оновлення виробництва” в конкурентному 

середовищі. Відповідно до мети дослідження визначено завдання – обґрунтувати важливість технологічного 
оновлення виробництва в сучасних умовах, розглянути та узагальнити існуючі в літературних джерелах 
визначення поняття “технологічне оновлення виробництва”, розкрити аспекти розгляду технологічного оновлення 
виробництва. 

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою наукового дослідження є фундаментальні 

положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних вчених з питань інновацій та технологічного оновлення 
виробництва. 

У процесі дослідження використано загальнонаукові методи – узагальнення, систематизації, аналогії, 
аналізу, синтезу для з’ясування суті технологічного оновлення виробництва та розкриття можливих підходів до 
його розгляду.  

Результати. У процесі дослідження розкрито сутність понять “технологія”, “виробництво”, “технологія 

виробництва”, “оновлення”. Визначено, що технологічне оновлення виробництва є складовою інноваційного 
розвитку підприємства і полягає у процесі заміни технології виробництва на нову, досконалішу, що, у свою чергу, 
зумовлює зміну інших елементів виробничого процесу. 

Встановлено, що технологічне оновлення виробництва слід вважати невід’ємною складовою політики 
інноваційного оновлення та розвитку підприємства поряд з людським (інтелектуальним) розвитком, 
інформаційними технологіями, матеріально-технічним оновленням; складовою управління підприємством; основу 
конкурентоспроможності підприємства на ринку.  
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Обґрунтовано, що визначальною метою технологічного оновлення виробництва є досягнення економічної 
ефективності підприємства та соціальної й екологічної  вигоди суспільства (споживачів). 

Наукова новизна. Виокремлено та розкрито соціальний, економічний, екологічний та науково-технічний 

аспекти розгляду технологічного оновлення виробництва. Зокрема встановлено, що: соціальний аспект 
передбачає підвищення якості продукції і виявляється у задоволенні запитів споживачів та позитивній репутації 
для підприємства; економічний аспект проявляється у забезпеченні можливості отримання більшого прибутку 
підприємством та цінову привабливість продукції для споживачів; екологічний аспект технологічного оновлення 
виробництва означає, що нові, прогресивні технології спрямовуються на виробництво екологічно чистої, якісної 
продукції, яка буде відповідати не тільки державним, але й міжнародним стандартам якості.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження підтверджують важливість та необхідність 

технологічного оновлення виробництва для ефективного функціонування суб’єктів господарювання та розвитку 
економіки країни в цілому. 

Ключові слова: технологія, виробництво, оновлення, технологія виробництва, технологічний процес, 

підприємство.  
 
Sas L.S. TECHNOLOGICAL RENEWAL OF PRODUCTION IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 
Purpose. The study aims to clarify the essence of the concept of "technological renovation of production" in a 

competitive environment. According to the research objectives are defined – to justify the importance of technological 
renewal of production in modern conditions, to consider and synthesize the definitions of the term "technological 
renovation of production" existing in scientific reference sources, to reveal the aspects of consideration of technological 
renewal of production. 

Methodology of research. General scientific methods are used – generalization, systematization, analogy, 

analysis, synthesis – aimng at ascertaining the nature of the technological renovation of production and disclosure of 
possible approaches to its consideration. Theoretical and methodological basis of scientific research are fundamental 
tenets of economic theory, scientific works of local scientists on innovation and technological renewal of production. 

Findings. The study reveals the essence of concepts "technology", "production", "production technology", 

"update". It is determined that the technological renovation of production is a part of innovative development of the 
company and consists in the process of replacement of production technology to a new, more perfect one, which in its 
turn leads to the change other elements of the production process. 

It is found that technological renovation of production must be considered an integral part of innovation policy of 
renewal and development of the company alongside with human (intellectual) development, information technologies, 
logistics updating; a component of management; the basis for economical competitiveness in the market.  

It is substantiated that the defining purpose of technological renovation of production is achievement of economic 
efficiency of enterprises as well as of social and environmental benefits of society (consumers). 

Originality. Social, economic, environmental, scientific and technical aspects of consideration of technological 

renewal of production were allocated and revealed. In particular it established that the social aspect suggests the product 
quality improvement and is manifested in customer satisfaction and positive reputation of the company. The economic 
aspect is manifested in that technological renovation of production must provide any enterprise with the possibility of 
more income and assure consumers of products price attractiveness. The environmental aspect of the technological 
renovation of production means new, advanced technologies will be directed to the production of clean, high-quality 
products which will meet not only national but also international quality standards.  

Practical value. The obtained results of the study confirm the importance and necessity for technological 

renovation of production for the effective functioning of economic entities and the development of the national economy 
as a whole. 

Key words: technology, manufacturing, renewal, production technology, process, enterprise. 

 
Сас Л.С. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
Цель. Целью исследования является выяснение сути понятия "технологическое обновление 

производства" в конкурентной среде. В целях исследования определены задачи – обосновать важность 
технологического обновления производства в современных условиях, рассмотреть и обобщить существующие в 
литературных источниках определения понятия "технологическое обновление производства", раскрыть аспекты 
рассмотрения технологического обновления производства. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы – обобщение, 

систематизация, аналогия, анализ, синтез с целью выяснения сути технологического обновления производства и 
раскрытие возможных подходов к его рассмотрению. Теоретико-методологической основой научного 
исследования являются фундаментальные положения экономической теории, научные труды отечественных 
ученых по вопросам инноваций и технологического обновления производства. 

Результаты. В процессе исследования раскрыта сущность понятий "технология", "производство", 

"технология производства", "обновление". Определено, что технологическое обновление производства является 
составной инновационного развития предприятия и заключается в процессе замены технологии производства на 
новую, более совершенную, что, в свою очередь, приводит к изменению других элементов производственного 
процесса. 

Установлено, что технологическое обновление производства следует считать неотъемлемой 
составляющей политики инновационного обновления и развития предприятия наряду с человеческим 
(интеллектуальным) развитием, информационными технологиями, материально-техническим обновлением; 
составной частью управления предприятием; основу конкурентоспособности предприятия на рынке.  

Обосновано, что определяющей целью технологического обновления производства является достижение 
экономической эффективности предприятия и социальной и экологической выгоды общества (потребителей). 
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Научная новизна. Выделены и раскрыты социальный, экономический, экологический и научно-

технический аспекты рассмотрения технологического обновления производства. В частности установлено, что: 
социальный аспект предполагает повышение качества продукции и проявляется в удовлетворении запросов 
потребителей и положительной репутации для предприятия; экономический аспект проявляется в том, что 
технологическое обновление производства должно обеспечивать возможность получения большей прибыли 
предприятием и ценовую привлекательность продукции для потребителей; экологический аспект 
технологического обновления производства означает, что новые, прогрессивные технологии должны 
направляться на производство экологически чистой, качественной продукции, которая будет соответствовать не 
только государственным, но и международным стандартам качества.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования подтверждают важность и 

необходимость технологического обновления производства для эффективного функционирования субъектов 
хозяйствования и развития экономики страны в целом. 

Ключевые слова: технология, производство, обновления, технология производства, технологический 

процесс, предприятие. 
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ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ 
 

Постановка проблеми. Сільські території є важливим фактором економічного зростання як 
країни в цілому, так і окремих її регіонів. До характерних ознак їх сучасного стану сільських територій 
можна віднести: високий рівень безробіття, низьку якість та доступність соціальних послуг, 
недостатній рівень благоустрою, а також економічні проблеми, які проявляються у недостатніх 
можливостях розвитку територій як господарських систем, а саме: старіння та відсутність інноваційної 
матеріально-технічної бази та виробничих потужностей, нерозвиненість виробничої інфраструктури, 
недостатній рівень диверсифікації економіки. Очевидно, що досягнення сталості сільських територій 
може бути забезпеченим на основі активізації інвестиційної діяльності та її цілеспрямованого 
розвитку, що вимагає обґрунтування складових системи управління інвестиційними процесами, де 
окрім розробки заходів стимулювання та оптимізації інвестиційних ресурсів важливе місце посідають 
питання обґрунтування принципів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток сучасних методик оцінки 
ефективності інвестиційних проектів зробили зарубіжні вчені: В. Беренс, В. Бочаров, Г. Бірман, 
П. Віленський, В. Ковальов, В. Лівшиць, Я. Мелкумов, Д. Норткотт, С. Смоляк та інші. Питання оцінки 
ефективності інвестиційних проектів стали предметом досліджень українських економістів: Л. Бакаєва, 
І. Бланка, Я. Єлейко, А. Пересади, С. Реверчука, В. Федоренка, Г. Тарасюк та інших. Незважаючи на 
проведення глибоких і обґрунтованих досліджень з інвестиційної тематики, необхідним є 
обґрунтування принципів та формування комплексної системи оцінювання ефективності інноваційно-
інвестиційних проектів розвитку сільських територій. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування принципів оцінки ефективності 
інноваційно-інвестиційних проектів розвитку сільських територій на засадах сталості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, оцінка інвестиційних проектів може 
відрізнятися за видами ефективності, за набором та ступенем достовірності вихідних даних та 
детальності їх опису, однак, незважаючи на істотні відмінності між типами проектів та 
багатоваріантністю умов їх реалізації, оцінка ефективності проектів та їх експертиза повинна 
проводитися за єдиною методикою, на основі урахування обґрунтованих принципів. Ці вимоги 
відносяться й до реалізації проектів розвитку сільських територій.  
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Очевидно, що принципові підходи до оцінки проекту мають багато спільного, однак можуть мати 
відмінності у способах реалізації загальних принципів залежно від основної цілі, на досягнення якої 
вони зорієнтовані. У системі принципів оцінки можна виділити такі їх види: методологічні принципи – 
найбільш загальні, які відносяться до концепції оцінки ефективності проекту та практично не залежать 
від його специфіки; методичні принципи, які безпосередньо пов’язані із даним проектом, його 
специфікою, економічною та фінансовою привабливістю; операційні принципи, що сприяють уніфікації 
та оперативному розрахунку основних показників ефективності проекту. 

Узагальнюючи наукові розробки зарубіжних та вітчизняних науковців, вважаємо, що при оцінці 
інноваційно-інвестиційних проектів розвитку сільських територій за умов дотримання вимог сталого 
розвитку доцільно у якості методологічних принципів розрахунку ефективності використовувати 
наступні: оцінку ефективності проводити протягом усього життєвого циклу проекту; враховувати 
фактор часу та найбільш істотні наслідки реалізації проекту в аспекті економічного, соціального та 
екологічного розвитку; принцип позитивного чистого грошового потоку та досягнення максимуму 
ефекту; співставність умов порівняння різних проектів; урахування впливу невизначеності та ризиків, 
що супроводжують реалізацію проекту [1; 2]. 

Якщо перелічені вище принципи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів (ІП) 
досить глибоко вивчені науковцями, то принцип урахування всіх найбільш істотних результатів його 
реалізації не одержав необхідного вивчення. Так, ще Дж. Кейнс довів, що інвестиційні вкладення 
приносять мультиплікативний ефект, тобто вкладення в одну галузь зумовлюють за собою ріст і в 
інших сферах економіки [3]. Нині вже сформувалося думка про те, що одним із фундаментальних 
принципів оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів є необхідність урахування наслідків 
його реалізації у суміжних та супутніх галузях економіки. Зокрема, приріст таких показників, як 
внутрішній регіональний продукт, податкові надходження та створення робочих місць у окремих 
працях пропонується розраховувати через мультиплікатор, який передбачає кратне збільшення 
приросту доходу, зайнятості та споживання відносно приросту інвестицій. 

Важливе місце мультиплікатору відводили Дж.М. Кейнс, С. Фішер [4], Р. Кан [5], а також його 
економічний зміст розглядав І. Ансофф [6]. Вітчизняні економісти також наголошують на врахуванні 
мультиплікатора для оцінки наслідків інвестування у конкретній галузі або сфері. Так, О. Б. Сливінська 
пропонує систему оцінювання ефектів інноваційно-інвестиційної діяльності у зерновиробництві [7, c. 
23]; В.Ф. Гамалій, В.С. Сотніков запропонували підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
через інтегральний показник, що враховує мультиплікативний ефект [8, c. 16]. Дерій Ж.В. розмежував 
підходи до оцінювання ефектів від інвестування у формування людського капіталу на рівні 
підприємства та загальнонаціональному масштабі [9, c. 19]. Отже, мультиплікатор може стати одним 
із критеріїв ефективності при прийнятті рішень щодо реалізації інноваційно-інвестиційних проектів у 
забезпеченні розвитку сільських територій. 

Нині сільська місцевість розглядається як складна природно-господарська територіальна 
система, розвиток якої визначається в основному рівнем досконалості внутрісистемних інтеграційних 
зв’язків природного, економічного, соціального середовища та органів управління [10, с. 40]. На нашу 
думку, сталий розвиток сільської території – це цілеспрямований комплексний розвиток, який 
здійснюється всіма суб’єктами управління території та базується на ефективному використанні 
власного потенціалу, зорієнтованого на інтереси та задоволення потреб теперішніх та майбутніх 
потреб населення, а також сприятиме забезпеченню оптимального поєднання динамічного, 
стабільного та збалансованого функціонування і гармонізації соціальної, економічної та екологічної 
підсистем. При здійснення інноваційно-інвестиційних проектів по досягненню сталого розвитку 
сільських територій необхідно враховувати, що сільська територія – це самосійна складна соціально-
економічна система, яка складається із економічної, екологічної та соціальної підсистем, і одночасно є 
підсистемою більш високого ієрархічного рівня (частини країни, агломерації та ін.). Сталість сільської 
території залежить від збалансованості її внутрішніх підсистем (окремих елементів) та стійкості систем 
більш високого порядку, що необхідно враховувати при оцінці ефективності ІП. Дотримання 
системного підходу при оцінці ефективності реалізації ІП забезпечує всебічну оцінку впливу інвестицій 
на соціальні, екологічні, виробничі, економічні та інші види складових економічної системи «сільська 
територія», а також дозволяє одержати сукупний синергетичний результат, тобто передбачає 
безпосереднє урахування усіх факторів та високу точність оцінки. 

Отже, з метою розвитку сільських територій, у т.ч. й відновлення територій, що перебувають у 
кризовій ситуації, подолання негативних соціально-еколого-економічних тенденцій, необхідним є 
вкладення інвестицій, форми та напрями яких повинні відповідати вимогам сталого розвитку. Нині 
процеси інвестування у розвиток сільських територій стримується такими чинниками: багатогалузеві 
сільськогосподарські підприємства є низькорентабельними, на відміну від високоспеціалізованих 
структур холдингового типу, зорієнтованих переважно на виробництво продукції рослинництва; прояв 
диспаритету цін в аграрному виробництві; низька привабливість сільської території для проживання 
(відсутність об’єктів соціальної інфраструктури, недостатність та неналежний стан житлового фонду 
та ін.); відсутність комплексної та системної політики інвестування у розвиток сільських територій. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 82 

Перелічені вище стримуючі чинники перешкоджають реалізації процесів вкладення 
інвестиційних ресурсів у розвиток сільських територій, однак інвестиційний процес на принципах 
сталості може бути забезпеченим за наступними напрямами: економічний напрям – розвиток 
виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (модернізація існуючих та освоєння нових 
виробництв, диверсифікація економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції та 
сільськогосподарських товаровиробників та ін.); соціальний напрям – забезпечення нормальних умов 
для життєдіяльності населення та створення нових робочих місць (розвиток інженерної та соціальної 
інфраструктури, розвиток мережі доріг, здійснення будівництва, проведення капітального ремонту 
житлового фонду і ін.); екологічний напрям – відновлення, підтримка та збереження родючості 
сільськогосподарських земель, охорона та відновлення об’єктів та складових навколишнього 
природного середовища, підтримка екологічної рівноваги. Усі ці напрями інвестування тісно пов’язані 
між собою, причому розвиток кожного із них передбачає й вплив на вектор розвитку інших, а 
пріоритетність кожного із напрямів у процесах вкладень інвестиційних ресурсів визначається 
специфікою території та досягнутим рівнем збалансованості розвитку економічної, екологічної та 
соціальної підсистем. 

Так, на вході системи оцінки ефективності ІП розвитку сільської території надходить інформація 
про поточні та капітальні витрати, терміни реалізації проекту, виконавців, критерії ефективності 
проекту, а на виході – рішення про фінансування проекту. За умови обмеження фінансових ресурсів, 
обґрунтування управлінських рішень про вибір пріоритетних напрямів інвестування є першочерговим 
завданням (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система оцінки ефективності інноваційно-інвестиційного проекту розвитку 
сільської території 

Джерело: розроблено авторами 

 
Отже, економічна система «сільська територія» взаємодіє із факторами зовнішнього 

середовища: агробізнесом, суспільством, державою, які переслідують реалізацію власних інтересів та 
цілей та можуть бути оціненими за допомогою певних нормативів (споживання основних видів 
продовольства, рівня середньорічного доходу та структури його розподілу й ін.).  

Інвестиційний проект розвитку сільської території нами розглядається як єдність трьох 
підсистем: економічної, екологічної та соціальної. У межах кожної системи вирішуються власні цілі: 
економічні завдання включають зниження собівартості виробництва продукції; ресурсозбереження, 
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підвищення доходів; підвищення ефективності виробництва та ін.; екологічні завдання можна 
представити як зниження рівня забрудненості природного середовища, зниження рівня екологічного 
ризику та ін.; соціальні завдання характеризуються зниженням рівня захворюваності та смертності 
населення, підвищенням якості життя та ін. Очевидно, що зазначені вище завдання повинні бути 
покладені як засади процесу оцінювання ефективності ІП сільської території. 

Вважаємо, що реалізація ІП, орієнтованих на сталий розвиток сільських територій, повинна 
базуватися на наступних принципах: оптимальність спеціалізації території – при виборі стратегії у 
рамках цієї системи необхідно чітко визначити найбільш ефективні та рентабельні галузі для цієї 
місцевості із урахуванням сформованого потенціалу, ринкових умов, регіональної специфіки, а також 
пріоритетів інвесторів; неперервність і довгостроковість – дії у рамках системи повинні мати 
неперервний і довгостроковий характер та здійснюватися в рамках стратегії розвитку; 
багатосуб’єктність – у процесах управління сталим розвитком сільських територій повинні брати 
участь не лише органи влади та інвестори, але й представники сільських громад, у тому числі з метою 
контролю та оцінки; багатооб’єктність – інвестиційні процеси повинні бути зорієнтованими як мінімум 
на декілька складових сталого розвитку сільських територій (наприклад, на виробництво та соціальну 
інфраструктуру; виробництво та мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище і т.д.); 
черговість та комбінування – необхідно визначити послідовність розвитку складових сталого розвитку 
сільських територій внаслідок обмеження ресурсів; ефективність та мінімізація – необхідно досягати 
максимальної ефективності використання інвестиційних ресурсів (як державних, так й приватних). 
Таким чином, дотримання вищезазначених принципів при оцінці ефективності інвестицій розвитку 
сільських територій дозволить врахувати специфічні особливості, у т. ч. потенціал та проблеми 
сільських територій; сформувати стратегію та пріоритети розвитку сільських територій; визначити коло 
інвесторів та узгодити їх інтереси із інтересами території; обґрунтувати механізми взаємодії та 
координації між суб’єктами системи; оптимізувати інвестиційний процес. 

Розглянемо взаємозв’язок та взаємозалежність цілей та завдань у розвитку трьох підсистем, які 
необхідно врахувати при ідентифікації ефектів, що виникають при реалізації ІП, зокрема завдання 
підвищення якості життя сільського населення як макроекономічного показника, що характеризує 
сукупність соціальних, культурних та моральних цінностей. З точки зору економічного зростання 
«якість життя» включає у себе наступні складові: стан природного та соціального середовища 
проживання людини; стан умов праці та побуту; доступ до культурних цінностей; рівень задоволення 
потреб з охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення; правовий захист особистості. Зв’язок 
економічного росту та якості життя є неоднозначним та може бути дослідженим за двома напрямами 
при оцінці ІП. Вектор позитивного зв’язку є очевидним, оскільки економічний ріст орієнтується на 
підвищення рівня якості життя, однак негативний зв’язок простежується у процесах забруднення 
навколишнього середовища, підвищенні ресурсомісткості та «природомісткості» економічних процесів. 
Отже, принципи оцінки ефективності ІП розвитку сільських територій необхідно ідентифікувати в 
аспекті позитивного та негативного впливу як три складові підсистеми. 

Відомо, що залежно від об’єкту оцінки розрізняють ефективність економічну (співвідношення 
затрат і ефекту проекту та його відповідність цілям і інтересам учасників, у грошовій формі); соціальну 
(співвідношення затрат та соціальних результатів проекту); екологічну (співвідношення затрат та 
екологічних результатів) [11]. Окремі науковці виділяють також фінансову та бюджетну ефективності, 
які також доцільно розглядати при оцінюванні ІП розвитку сільських територій [12].  

Важливим завданням реалізації ІП у сільському господарстві є забезпечення раціонального 
природокористування, що розглядається нами як сукупність принципів, форм і засобів організації 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, збереження навколишнього 
середовища з метою забезпечення екологічної безпеки. Отже, досягнення раціонального 
природокористування на рівні реалізації ІП буде проявлятися у виконанні вимог і норм, які обмежують 
шкідливий вплив на навколишнє середовище; у забезпеченні раціонального використання природних 
ресурсів, їх відновленні, очистці води та шкідливих викидів в атмосферу; створенні високоточних 
засобів контролю та якості охорони навколишнього середовища.  

При відборі ІП розвитку сільських територій обов’язковим є проведення оцінки їх впливу на 
навколишнє середовище. Із цією метою на початкових етапах розробки проекту доцільно розглянути 
питання, що пов’язані із охороною навколишнього середовища та природних ресурсів, вибрати 
альтернативні рішення. При розробці проектів до складу групи розробників необхідно включати 
фахівців різних профілів, що дозволить оцінити вплив економічних, соціальних та природоохоронних 
факторів. Це пояснюється тим, що один фахівець не спроможний провести комплексну оцінку 
економічних та екологічних наслідків впливу проекту, що вимагає об’єднання зусиль спеціалістів. 

Складним залишається питання щодо вибору методу оцінки збитків, які зумовлюються 
реалізацією ІП. Спочатку необхідно систематизувати позитивні та негативні прояви впливу проекту на 
навколишнє середовище, потім проаналізувати зміни у продуктивності чи якості навколишнього 
середовища. Фактори, що зумовлюють підвищення продуктивності, нескладно оцінити, однак зміни 
якості навколишнього середовища піддаються оцінці складно. Вважаємо, що нематеріальні наслідки 
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реалізації ІП на стан навколишнього середовища сільської території, доцільно оцінювати за 
допомогою опитування експертів. 

Процес вкладення інвестицій у розвиток сільської території повинен забезпечувати задоволення 
потреб учасників інвестиційного процесу (інвесторів – в ефективності інвестицій, підрядників – в 
доході у вигляді прибутку, держави – у розвитку економічної системи) і, в кінцевому результаті, нести 
позитивний вплив на соціально-еколого-економічну ситуацію регіону і країни, де вони здійснюються. У 
зв’язку з цим вважаємо, що ефективність інвестицій повинна оцінюватися спеціальною комплексною 
системою показників. Так, ефективність інвестицій у розвиток сільських територій повинна 
ґрунтуватися на порівнянні фактично досягнутих результатів із показниками поставлених цілей.  

Зазначимо, що розрахунок ефективності інвестицій доцільно проводити із урахування ефектів, 
що зумовлюються у економічній, соціальній та економічній підсистемах сільської території на основі 
використання вартісних і натуральних показників, а також інтегрального показника, який в динаміці 
зможе охарактеризувати досягнутий ефект від інвестиційної діяльності. 

Дослідження ефективності інвестицій у розвиток сільської території ускладнені нестачею 
статистичної інформації. У зв’язку із цим система показників ефективності інвестицій може складатись 
із груп показників, які характеризують її вплив на різні складові сталого розвитку, вони будуть 
численними та залежати від цілей, напрямів здійснення інвестицій. Так, наприклад чисті інвестиції в 
розрахунку на одиницю площі сільської території та мультиплікатор їх дії вказують безпосередньо на 
ефективність процесів здійснення модернізації та інноваційний розвиток, враховують напрями 
диверсифікації їх реалізації та отриманням більшого доходу. 

Якщо проводити оцінку ефективності ІП у сільськогосподарському виробництві, то серед 
показників економічної ефективності доцільно виділити фондовіддачу та рентабельність засобів 
виробництва, які характеризують процеси відтворення. Продуктивність праці та оплата працівників 
сільського господарства свідчать про ефективність використання трудових ресурсів. Валова продукція 
у розрахунку на 100 га посівної площі визначає ефективність використання землі, що знаходиться у 
господарському обороті.  

Заробітна плата працівників, показник співвідношення чисельності працівників до обсягу 
інвестицій в основний капітал, трудозабезпеченість (в умовах нестачі робочої сили на селі), коефіцієнт 
відношення заробітної плати до продуктивності праці та ін. дозволять оцінити соціальну ефективність. 
У ролі інтегрального показника даної групи пропонується використовувати середнє арифметичне між 
базисними темпами зростання показників групи. 

Зазначимо, що відношення суми податків до обсягу інвестицій в основний капітал, відношення 
обсягу надходжень до бюджету в результаті інвестиційної діяльності до суми бюджетних коштів та 
наданих субсидій, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів, буде характеризувати бюджетну 
ефективність ІП у розвитку сільських територій. 

Внаслідок нестачі статистичної інформації щодо оцінки екологічної ефективності інвестицій, 
необхідно проводити уточнення обсягу тих інвестицій в основні засоби, використання яких сприяє 
охороні та раціональному використанню водних ресурсів, охороні атмосфери, раціональному 
використанню земель. Тоді інтегральний показник ефективності інвестиційної діяльності може бути 
розрахований як корінь n-го ступеня із добутку базисних темпів зростання показників різних видів 
ефективності. 

Необхідно зазначити, що нормативи, які сьогодні застосовуються під час екологічної експертизи 
інвестиційних проектів, лише побічно стосуються екології. Для прийняття рішення про розміщення 
об’єкта на певній території на практиці застосовується набір незв’язаних між собою нормативів, які не 
враховують комплексний вплив на навколишнє середовище. Загалом використовуються санітарно-
гігієнічні нормативи - гранично допустимі концентрації, гранично допустимі викиди або дози шкідливих 
речовин. Слід зазначити, що вони не повною мірою відповідають вимогам екологічного нормування, а 
отже не можуть служити основою для захисту природних компонентів. По-перше, не для всіх джерел 
забруднення встановлені гранично допустимі концентрації. По-друге, відсутні ГДК для великої 
кількості поєднань різноманітних речовин. По-третє, ГДК одних і тих же речовин для рослин і тварин 
можуть бути істотно меншими, ніж для людини. 

Сучасний стан розвитку економіки вимагає встановлення та беззаперечного дотримання 
екологічних обмежень і регламентів. Тому для ефективної реалізації інвестиційних проектів одночасно 
зі збалансованим розвитком території його розміщення крім гігієнічних норм повинні 
використовуватися екологічні нормативи, які мають комплексний характер, передбачають допустимі 
рівні впливу не тільки для людини, але і для екосистем і їх компонентів. Основною умовою реалізації 
даного постулату повинен стати принцип неперевищення техногенного навантаження на територію 
самовідновлювального потенціалу природного комплексу цієї території. 

Кількісним критерієм ступеня збалансованості природного і виробничого потенціалів є показник 
екологічної техноємності території, що може бути виражений масою речовини, стандартизованої за 
небезпекою (токсичності) та представленої в енергетичному або грошовому вираженні. Екологічна 
техноємність окремої території об’єктивно дорівнює гранично допустимому техногенному 
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навантаженню, оскільки враховує біомасу і первинну продуктивність екосистем, ступінь пошкодження 
природного середовища, розподіл біомаси, енергетичне навантаження на територію і її соціальні 
характеристики, завдяки чому вона має стати основою для вимірювання асиміляційного потенціалу.  

Показник екологічної техноємності території має бути законодавчо затверджений як норматив, 
що буде включатися до системи екологічного супроводу реалізації інвестиційних проектів. Такий підхід 
дозволить прогнозувати подальший розвиток інвестиційних проектів і розробляти заходи щодо 
запобігання деградації природного середовища під час їх реалізації. 

Виходячи з викладеного вище, представляється доцільним застосовувати інтегральні екологічні 
нормативи, розроблені на основі енергетичного підходу, такі як екологічна техноємність території. 
Розрахунок екологічних нормативів необхідно здійснювати одночасно з санітарно-гігієнічними 
показниками на передпроектній стадії реалізації інвестиційного проекту. Для застосування 
територіальних екологічних нормативів необхідно створити інституційну базу та надійний 
інструментарій, що дозволить ефективно їх застосовувати. Методику визначення показника 
екологічної техноємності території необхідно включити в зведені методичні рекомендації по розробці 
природоохоронних розділів проектної документації. 

Висновки з проведеного дослідження. Для повноцінного застосування і розрахунку 
інтегральних показників важливо проводити стратегічний аналіз території розміщення інвестиційних 
проектів і ранжувати її за показниками асиміляційного потенціалу. Така оцінка стане основою для 
співвідношення впливу від запланованої діяльності і можливостей природного комплексу до 
самовідтворення без виникнення незворотних змін в екосистемі. Це дозволить регламентувати 
діяльність з реалізації інвестиційних проектів і побудувати систему прийняття інвестиційних рішень на 
основі принципів сталого розвитку. 
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Шаціло Н.І., Ткаченко К.В. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ 
Мета - обґрунтування принципів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів розвитку сільських 

територій на засадах сталості. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи для 

вирішення поставлених завдань і отримання відповідних результатів, зокрема: метод логічного аналізу – при 
визначенні факторів впливу на ефективність інвестиційних проектів; систематизації та узагальнення – при 
узагальненні сучасних методичних підходів до оцінки інноваційно-інвестиційних проектів розвитку сільських 
територій; абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формулювання висновків дослідження. 

Результати. Узагальнено принципи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. Визначено 

стримуючі чинники, що перешкоджають реалізації процесів вкладення інвестиційних ресурсів у розвиток сільських 
територій. Обґрунтовано принципи реалізації інвестиційних проектів, орієнтованих на сталий розвиток. Доведено 
необхідність використання інтегральних екологічних нормативів при оцінці інвестиційних проектів розвитку 
сільських територій, розроблених на основі енергетичного підходу. 

Наукова новизна. Обґрунтовано механізм оцінки ефективності інноваційно-інвестиційного проекту 

розвитку сільської території. 
Практична значущість. Запропонований механізм оцінки інвестиційних проектів розвитку сільських 

територій стане основою для співвідношення впливу від запланованої діяльності і можливостей природного 
комплексу до самовідтворення без виникнення незворотних змін в екосистемі. Це дозволить регламентувати 
діяльність з реалізації інвестиційних проектів і побудувати систему прийняття інвестиційних рішень на основі 
принципів сталого розвитку. 

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний проект, ефективність інвестиційних проектів, сталий розвиток 

сільських територій. 
 
Shatsilo N.I., Tkachenko K.V. PRINCIPLES OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS INNOVATIVE AND 

INVESTMENT PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES ON THE PRINCIPLES OF 
SUSTAINABILITY 

Purpose. The aim of the article is the substantiation of the principles for assessing the effectiveness of innovation 

and investment projects for the development rural territories on the principles of sustainability. 
Methodology of research. General scientific and special methods are used during the study to solve the 

problems and get relevant results, in particular: the method of logical analysis – in determining the factors of influencing 
the efficiency of investment projects; systematization and generalization – in a synthesis of modern methodical 
approaches to evaluation of innovation and investment projects of rural development; abstract and logical – for 
theoretical generalizations and drawing conclusions of the study. 

Findings. The principles of assessing the effectiveness of innovation and investment projects are generalized. 

Constraints that hinder investment processes realization of investment resources in rural development are defined. The 
principles of implementation of investment projects aimed at sustainable development are substantiated. The necessity 
of the use of integrated environmental standards in assessing investment projects of rural development, developed 
based on energy approach is revealed. 

Originality. The mechanism for assessing the effectiveness of innovation and investment project of rural 

development is substantiated. 
Practical value. The proposed mechanism for evaluation of investment projects for the development of rural 

territories will form the basis for the ratio of the impact of planned activity and possibilities to reproduce natural complex 
without incurring irreversible changes in the ecosystem. It will allow regulating the activity on the implementation of 
investment projects and creating a system of making investment decisions based on the principles of sustainable 
development. 

Key words: innovative and investment project, efficiency of investment projects, sustainable development of rural 

territories. 
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Шацило Н.И., Ткаченко Е.В. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

Цель - обоснование принципов оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов развития 

сельских территорий на базе устойчивости. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

для решения поставленных задач и получения соответствующих результатов, в частности: метод логического 
анализа - при определении факторов влияния на эффективность инвестиционных проектов; систематизации и 
обобщения - при обобщении современных методических подходов к оценке инновационно-инвестиционных 
проектов развития сельских территорий; абстрактно-логический - для теоретических обобщений и 
формулирования выводов исследования. 

Результаты. Обобщены принципы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. 

Определены сдерживающие факторы, препятствующие реализации процессов вложения инвестиционных 
ресурсов в развитие сельских территорий. Обоснованы принципы реализации инвестиционных проектов, 
ориентированных на устойчивое развитие. Доказана необходимость использования интегральных экологических 
нормативов при оценке инвестиционных проектов развития сельских территорий, разработанных на основе 
энергетического подхода. 

Научная новизна. Обоснован механизм оценки эффективности инновационно-инвестиционного проекта 

развития сельской территории. 
Практическая значимость. Предложенный механизм оценки инвестиционных проектов развития 

сельских территорий станет основой для соотношения влияния запланированной деятельности и возможностей 
природного комплекса к самовоспроизведению без возникновения необратимых изменений в экосистеме. Это 
позволит регламентировать деятельность по реализации инвестиционных проектов и построить систему 
принятия инвестиционных решений на основе принципов устойчивого развития. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, эффективность инвестиционных проектов, 

устойчивое развитие сельских территорий. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА  

 
Постановка проблеми. Реалізація інноваційного потенціалу агропромислового виробництва 

має сприяти досягненню продовольчої безпеки, розширенню експортного потенціалу аграрної сфери, 
зростанню ресурсної ефективності, зниженню ступеня навантаження на ті природні ресурси, які 
використовує галузь. Дані цілі сприятимуть і розвитку національної економіки, екологічній сфері та 
незалежності держави. В національній економіці й науковому співтоваристві відсутній 
загальноприйнятий комплексний підхід до формування показників ефективності використання 
інноваційного потенціалу, ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності чи визначення стану 
інноваційного розвитку. Більшість вчених віддають перевагу ресурсному підходу, який визначає 
інноваційний потенціал в якості сукупності необхідних матеріальних, інтелектуальних, інформаційних, 
науково-технічних, фінансових та інших ресурсів для здійснення інноваційної діяльності. Безсумнівно, 
ресурси це основа формування інноваційного потенціалу, але ресурсний підхід, на наш погляд, не 
відбиває його змістовну сутність, адже в такому трактуванні він визначається тільки їх наявністю і не 
залежить від способу їх використання. Вважаємо, що на сучасному етапі розвитку інноваційної теорії 
та з огляду на нагальні потреби інноваційного розвитку агропромислового виробництва розглядати 
сутність й структуру інноваційного потенціалу необхідно з позицій системного підходу. Представлення 
інноваційного потенціалу у вигляді системи дозволяє поглиблено виявити його сутність, структуру, а 
також взаємодію й взаємообумовленість структурних елементів, що сприяє розвитку інноваційного 
потенціалу та можливостей підприємств галузі у інноваційній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи до трактування інноваційного потенціалу 
вирізняються контекстом дослідження, методологією, рівнем формування й використання потенціалу 
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(макро- , мезо-, мікро) та методами його оцінки. Дослідженнями інноваційних засад розвитку 
агропромислового виробництва та формування інноваційного потенціалу в сфері аграрного 
виробництва займаються відомі вчені-дослідники: П. Саблук, М. Малік, О. Мельник, С. Тивончук, 
Л. Федулова, О. Шпикуляк [3; 4; 6; 7]. Дослідженню питань інноваційного розвитку та визначенню 
напрямів активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві присвятили наукові 
дослідження видатні вітчизняні вчені: А. Балян, О. Дацій, Л. Курило, О. Шубравська [1; 8; 9]. В той же 
час, низька активність інноваційного процесу в агропромисловому виробництві, необхідність 
визначення концептуальних положень формування інноваційного розвитку та дискусійність підходів до 
оцінки складових інноваційного потенціалу аграрної сфери зумовлює подальше вивчення проблем, 
що стосуються методології й методики оцінки інноваційного потенціалу агропромислового 
виробництва та особливостей модернізаційних трансформацій в аграрному секторі економіки. 

Постановка завдання. Метою даної статті є оцінка ресурсного забезпечення інноваційного 
потенціалу агропромислового виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення наукових праць з проблем 
інноваційного розвитку і функціонування економічних систем свідчить про надзвичайно високу роль 
інноваційного потенціалу, як каталізатора, прискорюючого їх інноваційний розвиток і визначає 
спроможність до переходу на новий рівень функціонування. У той же час виробнича діяльність в 
аграрній сфері має конкретну спрямованість на забезпечення населення продовольством, підвищення 
рівня життя сільського населення і зростання ефективності агропромислового виробництва, що 
визначає специфіку даної категорії в галузі. Аналіз підходів до визначення даного поняття, а також 
урахування специфіки аграрної сфери дозволяє розглядати інноваційний потенціал як  сукупність 
взаємопов’язаних засобів і можливостей галузей агропромислового виробництва і підприємств, що 
дозволяють при заданих господарських умовах здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на 
модернізацію аграрної сфери.  

Ресурси виступають об’єктивною складовою інноваційного потенціалу. В той же час, 
використання ресурсів залежить й від суб’єктивних чинників і способу поєднання з працею, досвідом, 
здатністю, мотивацією, технологією, кваліфікацією, енергією. Зазначені чинники є суб’єктивною 
складовою, яка формує особливі виробничі й управлінські знання, компетенції персоналу, 
креативність, мотивацію до інноваційних перетворень, інноваційну культуру. Ефективне поєднання 
об’єктивної й суб’єктивної складових сприятиме досягненню цілей інноваційного розвитку. 

Реалізація інноваційного потенціалу забезпечує зростання інноваційної активності 
товаровиробників, збільшення частки інноваційної продукції, технологічне оновлення і модернізацію 
матеріально-технічних ресурсів. Для оцінки ресурсної складової інноваційного потенціалу 
агропромислового виробництва проаналізуємо основні показники, які характеризують стан 
використання матеріально-технічної складової аграрної сфери. Відсутність офіційних звітних даних 
про інноваційну активність в аграрному секторі змушує звертатись до опосередкованих показників, які 
вказують на інноваційний розвиток аграрних підприємств та використання інноваційного потенціалу 
аграрної сфери. Чинниками, які свідчать про активізацію інноваційних процесів в аграрній сфері та 
реалізацію її інноваційного потенціалу є підвищення фондовіддачі, енергозабезпеченості, 
продуктивності праці, матеріаловіддачі, зростання обсягів виробництва та інвестиційного 
забезпечення інноваційного процесу.   

Так збільшення інвестицій на 100 грн сільськогосподарської продукції та на 1 га 
сільськогосподарських угідь мало б забезпечити зростання фондовіддачі і матеріаловіддачі продукції 
галузі. Разом з тим, як свідчать дані рисунку 1, за період 2008–2015 рр. інвестиції перманентно 
зростали. Найбільші періоди зростання відносяться до 2009–2012 рр., але й 2014-2015 рр. 
характеризуються незначною позитивною тенденцією зростання інвестицій на 100 грн. 
сільськогосподарської продукції та на 1 га сільськогосподарських угідь. 

Разом з тим, за висновками експертів, сучасний рівень інвестицій в аграрному секторі є майже 
найнижчим у національній економіці, а інвестиції до основного капіталу галузі за період 1990-2000 рр. 
скоротилися у 25 разів і на період 2014 р. сільське господарство змогло відновити обсяги інвестування 
тільки на 24% [9]. Доволі низькою є й питома вага сільськогосподарського виробництва у структурі 
прямих іноземних інвестицій. Попри повільне зростання інвестицій в аграрній сфері наявна тенденція 
до скорочення фондовіддачі й матеріаловіддачі (рис. 2).  

Як свідчить дані рис. 2, фондовіддача на 100 грн. середньорічних виробничих фондів знизилась 
з 181 грн. у 2008 р. до 99 грн. у 2015 р., тобто майже вдвічі. В той же час матеріаловіддача на 100 грн. 
матеріальних витрат за аналізований період знижувалась з вищими темпами: з 260 грн у 2008 р. до 
86 грн у 2015 р. (скорочення майже у 3 рази). 
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Інвестиції у основний капітал (у поточних цінах) на 100 грн. с.-г. продукції, грн.

 Рис. 1. Динаміка інвестиції у основний капітал (на 100 грн с.- г. продукції)  
в агропромисловому виробництві 

Джерело: дані державного комітету статистики України [2] 

 
 

 
Рис. 2. Динаміка показників фондовіддачі і матеріаловіддачі в агропромисловому 

виробництві України 
Джерело: дані державного комітету статистики України [2; 5] 

 
Показники енергозабезпеченості на 100 га посівних площ поступово скорочувались, 

починаючи з 2008 р. (рис. 3) і несуттєво зросли за даними 2012 та 2013 рр., а у 2014 та 2015 рр. 
тенденція до скорочення енергозабезпеченості аграрної галузі відновилась. Зрозуміло, що наявний 
фінансовий стан сільськогосподарського виробництва вплинув і на його забезпеченість матеріально-
технічними ресурсами. Так, за висновками експертів, фондоозброєність у аграрній галузі майже в 10 
разів менша за середню по національній економіці, а за потужністю двигунів тракторного парку у 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 90 

розрахунку на 100 га ріллі та наявністю зернозбиральних комбайнів, що припадають на 1000 га 
посівної площі наша країна поступається Німеччині всемеро, Франції понад уп’ятеро та вчетверо 
відповідно. За оцінками фахівців, Україні не вистачає 25 тис. комбайнів. Нестача техніки обумовлює 
значні втрати урожаїв, які в останні роки становлять 10-11%. Окрім того, при потенційній здатності 
українських земель до продовольчого забезпечення у межах 150-500 млн осіб, родючість ґрунтів в 
країні постійно знижується: через водну та вітрову ерозію втрачається від 450 до 600 млн т родючого 
шару ґрунту щорічно [9, с. 72-73]. 

 
Рис. 3. Динаміка показників енергозабезпеченості на 100 га посівних площ 

Джерело: дані державного комітету статистики України [2] 

 
Можна констатувати, що зростання технічної оснащеності агропромислового виробництва не 

відбулось, навіть при незначному зростанні інвестицій в основний капітал та повільному зростанні 
показників продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах. 

Сільське господарство можна віднести до майже унікальної галузі національної економіки, адже 
навіть за умов кризи вона зберігає достатньо високі темпи зростання або нижчі порівняно з іншими 
сферами рівні падіння. Так темпи зростання у середньому за 2011-2014 рр. склали 7,5%, сільське 
господарство формує 12% ВДВ національної економіки та 31% експортних надходжень (за даними 
2014 р.), а рентабельність виробництва у 2006-2014 рр. в середньому склала майже 17% [9, с. 72]. В 
даному аспекті майже парадоксальним виглядає зростання обсягів виробленої продукції на 1 га 
сільськогосподарських угідь на 33 % до показника 2008 року.  

Охарактеризовані тенденції в агропромисловому виробництві визначились за умов  серйозних 
проблем у сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення галузі. Потенціал такого 
розвитку із спиранням переважно на природні чинники не є безмежним і в останні роки демонструє 
ознаки вичерпування. У 2015 р. відбулося падіння сільськогосподарського виробництва, значно зросли 
виробничі витрати товаровиробників за умов звуження внутрішнього продовольчого ринку (через 
скорочення купівельного попиту та зростання цін). 

Відтак фінансові, матеріально-технічні ресурси сільськогосподарського  виробництва, існуючий 
стан екологічної сфери села не сприяють ефективному функціонуванню галузі та переходу на 
інноваційні засади розвитку, що мало б забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
національних товарів, сприяти поширенню новітніх технологій та нових виробництв. В даному 
контексті варто зазначити, що інноваційний шлях розвитку є єдиною альтернативою для розв’язання 
проблем, які існують в аграрній сфері та досягнення стратегічних пріоритетів розвитку. Для 
ефективного використання інноваційного потенціалу важливим є цілісність й нерозривність стадій 
інноваційного процесу, який в сучасних вітчизняних реаліях відбувається за лінійно-послідовною 
схемою (рис. 4) і є залежним від обсягу державного фінансування наукових досліджень в аграрній 
сфері.  
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Рис. 4. Структурно-логічна схема лінійно-послідовної моделі інноваційного процесу в 
агропромисловому виробництві України 

Джерело: розроблено автором 

 
Ефективність і перспективи інноваційного розвитку агропромислового виробництва в значній 

мірі визначаються результатами інноваційної агровиробників та відповідних умов, які створені 
державою для реалізації інноваційного процесу на всіх етапах – від розробки ідеї до впровадження і 
комерціалізації агроінновації. Сучасний стан розвитку та слабкість інноваційного процесу в 
агропромисловому виробництві не відповідають очікуванням становлення потенційно 
конкурентоспроможної сфери. В агропромисловому виробництві сформувалась неоптимальна 
структура різних форм господарювання, співвідношення між тваринництвом і рослинництвом, 
посівними площами окремих сільськогосподарських культур, між джерелами фінансового 
забезпечення ресурсів виробництва, імпортними і вітчизняними ресурсами.  

Спостерігається значна залежність вітчизняного сільськогосподарського виробництва від 
імпорту матеріально-технічних ресурсів. На даний час в національній економіці та її аграрній сфері 
переважають квазіінновації, тобто ті інновації, які є новими лише для певного підприємства, але ці 
новації іноді належать до попередніх технологічних укладів і по суті не є інноваціями. В Україні 
інноваційну активність демонструють переважно великі вертикально інтегровані структури, яким 
доступні: елітний посадковий матеріал, племінні тварини, новітні взірці агротехніки, передові 
технології виробництва. Разом з тим для таких підприємств використання агроінновацій відбувається з 
метою, яка не завжди відповідає національним пріоритетам розвитку, а впровадження новацій 
здійснюється переважно для нарощування за будь-яких умов обсягів випуску (без врахування 
екологічного і соціального наслідків звуження спеціалізації, зростання концентрації виробництва).  

Наявні ресурсні, організаційно-правові, інфраструктурні проблеми в агропромисловому 
виробництву не сприяють нарощуванню та реалізації його інноваційного потенціалу. Першочергового 
розв’язання потребує проблема зміни моделі організації інноваційного процесу, в якому були б 
враховані запити споживачів інновацій або зворотні зв’язки із споживачами інноваційного продукту, а 
сам процес забезпечував би нерозривність стадій процесу: створення, поширення, впровадження 
інновацій та отримання ефекту від їх освоєння. В національній економіці створені практично всі 
використовувані в світі організаційні форми підтримки інновацій. Разом з тим, етапи створення 
інноваційної продукції в країні розімкнуті: фундаментальні дослідження не переходять в прикладні, а 
прикладні - в дослідно-конструкторські, останні - в аграрну продукцію. Можемо констатувати 
відсутність в аграрній сфері цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу. 
Елементи інноваційної інфраструктури слабо розвинені, а наявні правові механізми формування 
інноваційних структур не ефективні.  

Висновки з проведеного дослідження. У вітчизняних реаліях сформувалась висока 
залежність рівня інноваційного потенціалу від рівня концентрації виробництва й капіталу в аграрній 
сфері, що обумовило значне коливання в показниках ефективності використання матеріально-
технічних ресурсів товаровиробниками. Найсуттєвішим фактором, який впливає на результати 
реалізації інноваційного потенціалу є рівень інвестиційного забезпечення агровиробництва. Низький 
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або майже відсутній інноваційний розвиток агровиробництва в національній економіці потребує дієвих 
заходів у сфері інституціонального регулювання з метою стимулювання більш ефективного 
використання інноваційного потенціалу.  

Проведений аналіз використання ресурсної складової інноваційного потенціалу 
агропромислового виробництва України доводить, що проблеми інноваційного розвитку галузі і 
реалізації її інноваційного потенціалу знаходяться не тільки в площині забезпечення ресурсами. В 
сучасних реаліях суттєво зросла роль нормативно-правового, організаційно-економічного й 
інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери, тобто  прийнятих 
формальних норм і створених умов, які регулюють і координують інноваційну діяльність 
агровиробників, стимулюють їх до впровадження інновацій та визначають особливості реалізації 
стадій інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. 

В агропромисловому виробництві не створено дієвої управлінської вертикалі, слабкі комунікації 
між рівнями управління, в обмеженій формі використовується програмно-цільовий підхід. Не стали 
поширеними середньострокові чи довгострокові програми інноваційного розвитку галузі, не прийнято 
стратегію інноваційного розвитку. Низька ефективність управління галузевим розвитком обумовила 
повільність модернізаційних змін  і непослідовність прийнятих управлінських рішень, що не дозволило 
реалізувати інноваційний потенціал агропромислового виробництва. 
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Бібен О.І. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА  

Мета. Дослідити методичні підходи та оцінити ресурсне забезпечення інноваційного потенціалу 

агропромислового виробництва. 
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення 

проблем формування інноваційного потенціалу та оцінки його ресурсної складової. В процесі дослідження 
використано загальні і спеціальні методи для встановлення залежності рівня інноваційного потенціалу від 
концентрації виробництва й капіталу в аграрній сфері, а також для визначення факторів впливу на результати 
реалізації інноваційного потенціалу. 

Результати дослідження. Встановлено високу залежність рівня інноваційного потенціалу від концентрації 

виробництва й капіталу в аграрній сфері, що обумовило значне коливання в показниках ефективності 
використання матеріально-технічних ресурсів товаровиробниками. Визначено, що найсуттєвішим фактором, який 
впливає на результати реалізації інноваційного потенціалу є рівень інвестиційного забезпечення 
агровиробництва. Виявлено, що наявні ресурсні, організаційно-правові, інфраструктурні проблеми в 
агропромисловому виробництву не сприяють нарощуванню та реалізації його інноваційного потенціалу. 
Обґрунтовано, що першочергового розв’язання потребує проблема зміни моделі організації інноваційного 
процесу, в якому були б враховані запити споживачів інновацій або зворотні зв’язки із споживачами інноваційного 
продукту, а сам процес забезпечував би нерозривність стадій процесу: створення, поширення, впровадження 
інновацій та отримання ефекту від їх освоєння.  

Наукова новизна. Визначено інноваційний потенціал як сукупність взаємопов’язаних засобів і 

можливостей галузей агропромислового виробництва і підприємств, що дозволяють при заданих господарських 
умовах здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на модернізацію аграрної сфери.  

Обґрунтовано чинники, які свідчать про активізацію інноваційних процесів в аграрній сфері та реалізацію її 
інноваційного потенціалу, зокрема: підвищення фондовіддачі, енергозабезпеченості, продуктивності праці, 
матеріаловіддачі, зростання обсягів виробництва та інвестиційного забезпечення інноваційного процесу. 
Аргументовано необхідність забезпечення цілісності й нерозривності стадій інноваційного процесу для 
ефективного використання інноваційного потенціалу.  

Практична значущість. Теоретико-методичні положення поглиблюють практику інституціонального 

регулювання інноваційного розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу в 
агропромисловому виробництві. 

Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика, 

інноваційний потенціал. 
 
Biben O.I. RESOURCE PROVISION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION 
Purpose. The aim of the article is to explore methodological approaches and evaluate resource providing of 

innovation potential of the agricultural production. 
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to 

studying the problems of formation of innovative potential and evaluation of its resource component. The general and 
special methods for installation of innovative capacity, depending on the concentration of production and capital in 
agriculture, and to determine the factors influencing the results of the innovation potential realization are used during the 
study. 

Findings. The high dependence of the level of the innovative capacity from the concentration of production and 

capital in agriculture that led to significant variations in terms of efficiency of material and technical resources by 
producers is established. 

It is determined that the most significant factor that affects the results of the innovative potential realization is the 
level of investment support of agricultural production. It is revealed that the available resource, organizational and legal, 
infrastructural problems in agricultural production did not contribute to the building and implementation of its innovative 
potential.  

It is substantiated that the primary problem of changing the model of the innovation process organization requires 
solution, which would take into account requests of consumer innovations or backward linkages with customers of 
innovative product, but the process would ensure the continuity of the process stages: creation, distribution, 
implementation of innovations and getting the effect from their development. 

Originality. Innovative capacity as a set of interrelated means and capabilities of agro-industrial production 

industries and enterprises, allowing to implement innovate activity for modernization of the agricultural sector in the given 
economic conditions, is determined. 

The factors that indicate the activation of innovative processes in agriculture and the implementation of its 
innovative potential, including: increasing in fund recoil, energy supply, productivity of labor, material recoil, growth in 
production volumes and investment support of the innovation process, are substantiated. The necessity of ensuring the 
integrity and continuity of stages of the innovation process for the effective use of innovative potential is argued. 

Practical value. Theoretical and methodological provisions deepen the practice of institutional regulation of 

innovative development and provide the opportunity to enhance the innovation process in agricultural production.  
Key words: agricultural production, innovation, innovative development, innovative policy, innovative potential. 
 
Бибен Е.И. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Цель. Исследовать методические подходы и оценить ресурсное обеспечение инновационного потенциала 

агропромышленного производства. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования является системный 

подход к изучению проблем формирования инновационного потенциала и оценки его ресурсной составляющей. 
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В процессе исследования использованы общие и специальные методы для установления зависимости уровня 
инновационного потенциала от концентрации производства и капитала в аграрной сфере, а также для 
определения факторов влияния на результаты реализации инновационного потенциала. 

Результаты. Установлена высокая зависимость уровня инновационного потенциала от концентрации 

производства и капитала в аграрной сфере, что обусловило значительное колебание в показателях 
эффективности использования материально-технических ресурсов товаропроизводителями. Определено, что 
наиболее существенным фактором, который влияет на результаты реализации инновационного потенциала 
является уровень инвестиционного обеспечения агропроизводства. Выявлено, что имеющиеся ресурсные, 
организационно-правовые, инфраструктурные проблемы в агропромышленном производстве не способствуют 
наращиванию и реализации его инновационного потенциала. Обосновано, что первоочередного решения 
требует проблема изменения модели организации инновационного процесса, в котором были бы учтены запросы 
потребителей инноваций или обратные связи с потребителями инновационного продукта, а сам процесс 
обеспечивал бы неразрывность стадий процесса: создание, распространение, внедрение инноваций и получение 
эффекта от их освоения. 

Научная новизна. Определен инновационный потенциал как совокупность взаимосвязанных средств и 

возможностей отраслей агропромышленного производства и предприятий, которые позволяют при заданных 
хозяйственных условиях осуществлять инновационную деятельность, направленную на модернизацию аграрной 
сферы. 

Обоснованно факторы, свидетельствующие об активизации инновационных процессов в аграрной сфере 
и реализации ее инновационного потенциала, в частности: повышение фондоотдачи, энергообеспеченности, 
производительности труда, материалоотдачи, рост объемов производства и инвестиционного обеспечения 
инновационного процесса. 

Аргументирована необходимость обеспечения целостности и неразрывности стадий инновационного 
процесса для эффективного использования инновационного потенциала. 

Практическая значимость. Теоретико-методические положения углубляют практику институционального 

регулирования инновационного развития и обеспечивают возможность активизации инновационного процесса в 
агропромышленном производстве. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновация, инновационное развитие, 

инновационная политика, инновационный потенциал. 
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІНИ СТРОКУ КОРИСНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Постановка проблеми. Організація діяльності кожного без виключення підприємства 

передбачає наявність основних засобів, які є головним елементом матеріально -технічної бази. Вони 
виступають важливим об’єктом функціонування підприємства, що характеризує його інвестиційну 
привабливість, економічний потенціал та майновий стан. Отже, будь-які управлінські рішення щодо 
основних засобів та потреби їх відновлення мають бути достатньо виваженими.  

Вагому роль у прийнятті управлінських рішень щодо відновлення основних засобів в умовах 
інвестиційної кризи, спаду виробництва та інфляції відіграє амортизаційна політика. Амортизаційна 
політика є політикою управління процесом відтворення основного капіталу, направлена на 
підвищення технічного рівня виробництва, запобігання надмірного зносу його активної частини, 
вдосконалення видової, технологічної і вікової структури основного капіталу, нарощування 
основного капіталу і обсягу випуску продукції, підвищення продуктивності праці і зниження 
собівартості продукції, максимізацію прибутку та активізацію інвестиційної діяльності підприємств [7, 
с. 66]. 

Одним із найвагоміших елементів амортизаційної політики підприємства в прийнятті 
управлінських рішень щодо відновлення основних засобів (ОЗ) є строк корисного використання , 
інформація щодо якого є надзвичайно важливою, оскільки передбачає встановлення строку 
корисності ОЗ з урахуванням цілого ряду внутрішніх і зовнішніх факторів. Отже, питання 
правильності визначення строку корисного використання об’єктів основних засобів є ключовим при 
прийнятті рішень щодо відновлення ОЗ і не втрачають своєї актуальності до тепер.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці науково-методичних засад управління 
процесом відтворення основних засобів та з’ясуванню ролі амортизаційної політики у його 
фінансовому забезпеченні присвячені роботи багатьох вчених-економістів, таких як: А. А. Безуглого, 
З. Н. Борисенко, В. О. Вишневського, Н. Г. Виговської, Т. М. Власюк, В. І. Гринчуцького, В. Є. Козак, 
М. І. Крупки, О. Є. Кузьміна, Н. М. Левченко, О. О. Орлова, Л. В. Овод, Н. І. Омельянчик, 
Є. І. Помилуйко, Н. Ю. Потапова-Сінько, Ю. М. Стадницького та ін. Проте питання оптимізації 
амортизаційної політики підприємства в переважній більшості зводяться лише до вибору тих чи 
інших методів нарахування амортизації. Втім, питання щодо розробки чіткої методики визначення 
строку корисного використання основних засобів та його перегляду у разі виявлення ознак 
зменшення корисності залишаються до тепер поза увагою. Незважаючи на свою десятирічну 
історію, норми П(С)БО 28 так і не знайшли відображення в діяльності бухгалтерів-практиків, що 
насамперед пов’язано з відсутністю чіткого алгоритму дій, методичного забезпечення процедури 
зменшення корисності в рамках облікового процесу, а тому потребують уточнення і подальшого 
вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення існуючої методики визначення строку 
корисності основних засобів, встановлення її недоліків та здійснення пошуку шляхів удосконалення 
з метою створення умов більш повної реалізації відтворювальної функції амортизації, забезпечення 
ефективного відновлення основних засобів та сталого функціонування підприємства в цілому.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відновлення основних засобів є безперервним 
процесом їх відтворення шляхом придбання нових, реконструкції, технічного переозброєння, 
модернізації та капітального ремонту вже діючих. Основні цілі цього процесу – відшкодування 
зношених основних засобів, забезпечення у відповідності з виробничою програмою та потребами 
господарської діяльності, підтримання в робочому стані [11, с. 5]. 

Процес відновлення основних засобів включає наступні стадії (рис. 1): 
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Рис. 1. Процес відновлення основних засобів 
Джерело: розробка авторів 

 
Важливим джерелом фінансування відновлення основних засобів загальновизнано 

амортизаційні відрахування. Порядок нарахування амортизації та її облік регулюється П(С)БО 7 
«Основні засоби».  

Згідно П(С)БО 7 амортизація - систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка 
амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, 
природних ресурсів і капітальних інвестицій) [4]. 

Відповідно до п.138.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розрахунок амортизації 
основних засобів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених 
підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, підпунктами 138 .3.2-138.3.4 [6]. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) 
об’єкта. Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого 
необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде 
виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг) [4].  

Практика свідчить, що строк корисного використання об’єкта ОЗ супроводжується тільки 
суб’єктивними оцінками. Ні податкове, ні бухгалтерське законодавство не містить алгоритмів 
визначення цього строку. А отже, визначення строку корисного використання об’єкта залишається 
прерогативою виключно підприємства. І це є об’єктивним, адже той самий об’єкт основних засобів 
може на різних підприємствах мати різний строк корисного використання, що може бути пояснено 
різним набором факторів, які враховуватиме підприємство при розрахунках.  

У пункті 138.3 ПКУ визначено основні фактори впливу, які необхідно ураховувати при 
визначенні строку корисного використання (експлуатації), зокрема - очікуване використання об’єкта 
підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності. Методика ж встановлення строку 
корисного використання залишилась поза увагою. З цієї причини серед практиків до тепер ведуться 
активні дискусії щодо варіантів його встановлення [6]. 

Зокрема, перший варіант визначення очікуваного терміну корисного використання, що 
пропонується науковцями, ґрунтується на накопиченому досвіді підприємства при експлуатації 
подібних активів. 

Другий варіант – ґрунтується на визначенні терміну корисного використання згідно з 
технічними документами, що додаються до придбаного об’єкта основних засобів (якщо такі дані в 
них містяться). Однак і цей варіант не є ідеальним, оскільки він не враховує специфіку експлуатації 
одного і того ж об’єкта в різних умовах. 

Третій варіант – ґрунтується на визначенні терміну корисного використання з урахуванням 
галузевих особливостей шляхом розробки класифікатора із глибокою деталізацією об ’єктів ОЗ [5]. 

Останній - ґрунтується на визначенні терміну корисного використання у відповідності до пункту 
138.3.3 статті 138 ПКУ за умови, що визначені мінімально допустимі строки амортизації основних 
засобів та інших необоротних активів будуть використовуватись з урахуванням наступного:  

 у разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в 
бухгалтерському обліку менші, ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та 
інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки,  встановлені 
цим підпунктом; 

 у разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в 
бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для 
розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта 
основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку [6].  

Цей варіант здавалось би є найпростішим, однак, незважаючи на простоту, подібні терміни не 
можуть враховувати специфіку окремого об’єкта основних засобів, не кажучи вже про умови його 
використання і моральний знос. До того ж допустимі строки корисного використання основних 
засобів, зазначені у ПКУ, варто визнати скоріше не мінімальними, а середніми або навіть значними, 
оскільки враховують лише фізичний знос і упускають моральний, який в умовах бурхливого науково-
технічного розвитку стає все більшим [9, с. 98]. 
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Зазначимо, що проблема визначення терміну корисного використання основних засобів не 
нова і полягає не стільки в чисто технічному способі його визначення, скільки в науковій 
(економічній) обґрунтованості. Оскільки чим коротший термін служби, тим вища норма амортизації - 
необхідно швидше відтворювати основні засоби і тому більшу частину їх вартості у вигляді 
амортизації слід включати до собівартості продукції, що призводить до її збільшення. Чим 
триваліший термін, тим нижча норма амортизації, більший період відшкодування зносу і, отже, 
менше можливостей для своєчасного використання новітніх технічних досягнень. А це, звичайно, 
збільшує масштаби морального знецінення основних засобів. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, фізично можливий термін служби ОЗ не може бути 
основою для визначення терміну корисного використання і, відповідно, норм амортизації. Він 
повинен визначатися, виходячи з економічно доцільного терміну служби, який може бути менше 
фізично можливого [8, с. 299], але в будь-якому випадку не бути менше від мінімального 
допустимого строку, чітко регламентованого для кожної групи ОЗ пунктом 138.3.3 статті 138 ПКУ. 
Тож, вважаємо за необхідне перелік чинників визначення терміну корисного використання, поданий 
в П(С)БО 7, доповнити наступним чинником - економічно доцільним терміном служби ОЗ. 

Економічно доцільний термін служби ОЗ має визначатись з урахуванням очікуваних 
економічних вигід та зменшенням з часом корисності ОЗ. Щодо розуміння поняття «економічних 
вигід», то слід наголосити, що ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р за № 996-XIV чітко визначено, що економічні вигоди – це потенційна можливість 
отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Щодо розуміння сутності 
поняття «зменшення корисності», варто акцентувати увагу, що у чинних нормативних актах 
визначення даного поняття відсутнє. Зокрема, у тексті МСБО 36 (в офіційному українському 
перекладі) є визначення терміну «збиток від зменшення корисності» та немає тлумачення терміну 
«корисність активів». Водночас у національному П(С)БО 28, в свою чергу, надано визначення 
термінів «втрати від зменшення корисності» та «вигоди від відновлення корисності», але також не 
розкрито значення терміну «корисність активів» [2]. В П(С)БО 7 також мова йде про зменшення 
корисності, як втрату економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою 
очікуваного відшкодування, проте визначення терміну «корисності» відсутнє. За такої ситуації 
виникає потреба перейти до вивчення генезису даного поняття.  

Термін «корисність» ввів англійський вчений Ієремія Бейтам. Проте його твердження щодо 
даного поняття мало певну невідповідність, тому економісти тривалий час намагаються змінити 
його. Відомий російський економіст М. Х. Бунге пропонував використовувати термін «годность» 
(придатність). Французький економіст Ш. Жид пропонував термін «бажаність». Термін «бажаність» 
підтримував також відомий американський економіст і статистик І. Фішер. Він вказував на перевагу 
антоніма «небажаність» порівняно з «безкорисністю» чи ще гірше - з «антикорисністю». Однак 
термін «корисність» пережив своїх критиків і використовується до нині [3].  

На нашу думку, під «корисністю активів» слід розуміти сукупність матеріальних благ чи 
економічних вигід, отриманих внаслідок використання тих чи інших активів. Оскільки ключовим 
критерієм визначення корисності є очікування майбутніх економічних вигід, то у міжнародних і 
національних стандартах термін «зменшення корисності активів» доречно замінити на термін 
«зменшення економічної вигоди». 

До того ж, як наголошує Яцунська О. С., якщо звернутись до англомовного оригіналу 
міжнародного стандарту IAS 36 «Impairment of Assets» [1], назва якого українською мовою, з точки 
зору автора цієї публікації, перекладається як «погіршення активів», а «impairment loss» – як «збиток 
від погіршення». Іншими словами, в міжнародному англомовному тексті немає словосполучення 
«зменшення корисності активів» та терміну «корисність» – вони існують лише в українському 
офіційному перекладі (до речі, російською мовою IAS 36 «Impairment of Assets» перекладено як 
МСБУ 36 «Обесценение активов»). Отже, в міжнародному стандарті йдеться про погіршення 
активів, яке призвело до зменшення майбутніх економічних вигод від їх використання [10, с.  81], що 
це раз підкреслює правильність розуміння під «корисністю активів» сукупності матеріальних благ чи 
економічної вигоди, отриманих внаслідок використання тих чи інших активів.  

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його 
очікуваного відшкодування. Перевірка на зменшення корисності згідно П(С)БО 28 та МСБО 36 може 
здійснюватись у кінці кожного звітного періоду (під час щорічної інвентаризації) або ж будь-коли 
протягом річного періоду за умови, що вона щорічно проводитиметься в той самий час.  

Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитися, суб’єкт 
господарювання має брати до уваги як мінімум наступні показники (рис. 2) . 
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Рис. 2. Показники визнання наявності ознаки зменшення корисності активів 
Джерело: розробка авторів за [1] 

 
За умови існування хоча б однієї з поданих на рис. 2 ознак зменшення корисності, строк 

корисного використання може переглядатись за наступним алгоритмом (рис. 3). При цьому 
нарахування амортизації за новою ставкою при зміні строку корисного використання починається з 
місяця, наступного за місяцем такої зміни. Оскільки строк корисного використання (експлуатації), 
відповідно до вимог п. 138 ПКУ, встановлюється наказом по підприємству, то зміни строку також має 
бути внесені до облікової політики підприємства. 

Окрім того, у разі, якщо в результаті аналізу з’ясується, що очікуваний строк корисного 
використання об’єкта основних засобів істотно відрізняється від попередніх оцінок, необхідно 
скоригувати їх балансову вартість, оскільки згідно вимог МСБО 36, суб’єкти господарювання 
зобов’язані обліковувати свої активи за балансовою вартістю (carrying amount), яка не перевищує суму 
їх очікуваного відшкодування (recoverable amount) внаслідок використання чи продажу. 

Сума очікуваного відшкодування активу – це більша з двох величин: його вартості при 
використанні (value in use) та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж (fair value less 
costs to sell). При цьому вартістю при використанні визнається теперішня вартість оцінених майбутніх 
грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або від одиниці, що генерує грошові 
потоки. Справедлива ж вартість мінус витрати на продаж - сума, яку можна отримати від продажу 
активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, в операції між обізнаними, зацікавленими та 
незалежними сторонами, мінус витрати на продаж [1]. 

За умови, якщо сума очікуваного відшкодування активів є меншою за їх балансову вартість, ці 
активи визнаються такими, корисність яких зменшилась. При цьому, відповідно до П(С)БО 28 та 
МСБО 36, втрати від зменшення корисності визнаються з «одночасним зменшенням його балансової 
(залишкової) вартості», а негативна різниця між балансовою вартістю та сумою очікуваного 
відшкодування визнається збитком від зменшення корисності. 

 
 
 
 

Показники зменшення корисності активів 

Зовнішні Внутрішні 

протягом періоду ринкова вартість активу 
зменшилася значно більше, ніж могла б 
зменшитися, за очікуванням, внаслідок плину часу 
або звичайного використання 

протягом періоду відбулися зміни зі значним 
негативним впливом на суб’єкт господарювання 
або вони відбудуться найближчим часом у 
технологічному, ринковому, економічному або 
правовому оточенні, в якому діє суб’єкт 
господарювання, чи на ринку, для якого 
призначений актив 

ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки 
доходу від інвестицій збільшилися протягом 
періоду, і це збільшення, ймовірно, вплине на 
ставку дисконту, застосовану при обчисленні 
вартості активу при використанні, і суттєво 
зменшить суму очікуваного відшкодування активу 

балансова вартість чистих активів суб’єкта 
господарювання, що звітує, є більшою, ніж його 
ринкова капіталізація 

є свідчення застарівання або фізичного 
пошкодження активу 

наявні свідчення з даних внутрішньої 
звітності, які вказують, що економічна 
ефективність активу є або буде гіршою, ніж 
очікувана 

протягом періоду відбулися суттєві зміни, 
які негативно вплинуть на суб’єкт 
господарювання, або очікується, що вони 
відбудуться у близькому майбутньому та 
змінять інтенсивність або спосіб нинішнього 
чи запланованого використання активу. Ці 
зміни включають плани припинити 
використання активу, припинити або 
реструктуризувати господарську одиницю, 
до якої належить цей актив, продати його 
раніше від попередньо очікуваної дати і 
повторно оцінити строк корисної 
експлуатації цього активу, цього разу як 
визначений 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 

 

 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм визначення та перегляду строку корисного використання ОЗ у разі виявлення 
ознак зменшення корисності 

Джерело: авторська розробка  

 

необов’язкове точне визначення суми 
очікуваного відшкодування активів 

Здійснюються записи у фінансовій звітності: 
- ф.1 Баланс; 
- ф.2 Звіт про фінансові результати; 
- ф.5 Примітки до фінансової звітності 

строк корисного використання  
не переглядається 

- переглядається строк корисного використання; 
- вносяться зміни до облікової політики 

За критеріями визначеними обліковою політикою 
(якщо їх перелік ширше ніж у П(С)БО 28 чи МСБО 36) 

За критеріями визначеними 
П(С)БО 28 чи МСБО 36 

Визначення корисності під час інвентаризації 

         За ступенем корисності За нормами ПКУ 

Створення комісії з числа професіоналів Професійним оцінювачем 

           Самостійно підприємством  За технічним паспортом  чи нормативами 

За технічним паспортом чи 
нормативними технічними нормами 

експлуатації  

Визначення строку корисного використання 

обов’язкове точне визначення суми очікуваного 
відшкодування активів 

 

розраховується справедлива вартість ОЗ за 
мінусом витрат на продаж 

розраховується вартість основних засобів 
при використанні 

 у разі наявності такої можливості у разі відсутності такої можливості 

   у разі наявності такої можливості 

 

      у разі відсутності такої можливості 
 

у разі виявлення ознак зменшення корисності у разі відсутності ознак зменшення 
корисності 

 

за умови, якщо є надійні докази відсутності у 
активів ознак знецінення 

за умови, якщо не має надійних доказів 
відсутності у активів ознак знецінення 

 

або 
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Отже, зменшення корисності супроводжуються зміною балансової вартості основних засобів, що 
потребує внесення відповідних змін до ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства)» та ф. 5 
«Примітки до фінансової звітності», а також зміною фінансового результату до оподаткування, що 
потребує відповідного відображення у ф. 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 
Так, згідно п. 138.1 ст. 138 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки 
та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат 
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, та згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ зменшується на суму 
дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах 
попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження приходимо до висновку, 
що ігнорування практиками П(С)БО 28 та МСБО 36 (як свідчить досвід) є необґрунтованим, оскільки 
відображення в обліку зменшення корисності основних засобів забезпечує: 

 дотримання принципу обачності до визнання можливих втрат при складанні фінансовій 
звітності; 

 відображення у фінансовій звітності достовірних даних щодо реального стану основних 
засобів; 

 можливість перегляд строку корисного використання; 

 оптимізацію амортизації; 

 ефективне управління процесами відновлення основних засобів та економічного розвитку 
підприємства. 
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Левченко Н.М., Нікітченко М.В. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Мета - вивчення існуючої методики визначення строку корисності основних засобів, встановлення її 

недоліків та здійснення пошуку шляхів удосконалення для створення умов більш повної реалізації 
відтворювальної функції амортизації, забезпечення ефективного відновлення основних засобів та сталого 
функціонування підприємства в цілому. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні та спеціальні методи дослідження, 

зокрема: метод теоретичного узагальнення та порівняння, який став підґрунтям вивчення методики визначення 
строку корисного використання основних засобів підприємства у відповідності до П(С)БО 28 та МСБО 36; логічний 
метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення взаємозв’язку 
амортизаційної політики та строку корисного використання основних засобів підприємства; графічний метод 
використано при побудові алгоритму визначення та зміни строку корисного використання основних засобів; 
монографічний - при обґрунтуванні результатів дослідження. 

Результати. Встановлено взаємозв’язок амортизаційної політики зі строком корисного використання 

основних засобів, що дозволило розробити алгоритм визначення та зміни строку корисного використання 
основних засобів,і таким чином забезпечити оптимізацію амортизаційної політики суб’єктів господарювання. 

Наукова новизна полягає у розробці алгоритму визначення та зміни строку корисного використання 

основних засобів, що сприятиме створенню умов більш повної реалізації відтворювальної функції амортизації, 
забезпеченню ефективного та сталого розвитку підприємства. 

Практична значущість. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних 

рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при визначенні чи зміні строку корисного 
використання основних засобів. 

Ключові слова: амортизація, знос, амортизаційна політика, очікуваний термін корисного використання, 

зменшення корисності основних засобів. 
 
Levchenko N.M., Nikitchenko M.V. ALGORITHM FOR DETERMINING OF THE USEFUL LIFE OF FIXED 

ASSETS 
Purpose is study of existing methodology for determining of the term usefulness of fixed assets, establish its flaws 

and searching for ways to improve in order to create conditions for a full realization of reproductive function amortization, 
ensure effective recovery of fixed and stable functioning of the enterprise as a whole. 

Methodology of research. In research process used the general and specific methods of investigation, including: 

the method of theoretical generalization and comparison study which was the basis for the methodology for determining 
the useful life of fixed assets according to R(S) 28 and IAS 36; the logical method, methods of induction and deduction, 
grouping and summarizing made the basis of proof of the relationship and depreciation policy term useful lives of fixed 
assets of the enterprise; graphical method used in constructing the algorithm for determining and changing life of the 
fixed assets and monographic -in the presentation of research results. 

Findings. The relationship depreciation policy with useful life of fixed assets was established, which allowed to 

develop an algorithm for determining and changing the useful life of fixed assets and thus ensure the optimization 
depreciation policy entities. 

Originality is the development of algorithm for determining and changing the useful life of fixed assets, which will 

help create conditions for a full realization of reproductive function amortization, ensure effective and sustainable 
enterprise development. 

Practical value. The main provisions of this research in the form of proposals and guidelines can be used by 

business entities in determining or changing the useful life of the assets. 
Key words: amortization, depreciation, amortization policy, expected useful life, impairment of usefulness of fixed 

assets. 
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Левченко Н.М., Никитченко М.В. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Цель - изучение существующей методики определения срока полезности основных средств, установления 

ее недостатков и осуществление поиска путей усовершенствования для создания условий более полной 
реализации воспроизводственной функции амортизации, обеспечения эффективного обновления основных 
средств и устойчивого функционирования предприятия в целом. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные методы 

исследования, в частности: метод теоретического обобщения и сравнения, который стал основой изучения 
методики определения срока полезного использования основных средств предприятия в соответствии с П(С)БУ 
28 и МСБУ 36; логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой 
доказательства взаимосвязи амортизационной политики и срока полезного использования основных средств 
предприятия; графический метод использован при построении алгоритма определения и изменения срока 
полезного использования основных средств, а монографический - при изложении результатов исследования. 

Результаты. Установлено взаимосвязь амортизационной политики со сроком полезного использования 

основных средств, что позволило разработать алгоритм определения и изменения срока полезного 
использования основных средств, и таким образом обеспечить оптимизацию амортизационной политики 
субъектов хозяйствования. 

Научная новизна состоит в разработке алгоритма определения и изменения срока полезного 

использования основных средств, что послужит созданию условий более полной реализации 
воспроизводственной функции амортизации, обеспечению эффективного и устойчивого развития предприятия. 

Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений и 

методических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования при определении или 
изменении срока полезного использования основных средств. 

Ключевые слова: амортизация, износ, амортизационная политика, ожидаемый срок полезного 

использования, обесценение основных средств. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОБЛІКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена в 
системі фінансового менеджменту підприємства. Водночас економічна сутність та еволюція цієї 
категорії свідчить про те, що вона була відома ще задовго до зародження механізму управління 
фінансами підприємств. Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку 
підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Процес інвестування 
власного капіталу та залучення позикових коштів для отримання прибутку лежить в основі фінансової 
діяльності усіх суб’єктів підприємництва. Структура та ефективність використання власного капіталу 
підприємства безпосередньо впливають на формування добробуту його власників. Адже власний 
капітал підприємства є головним вимірювачем його ринкової вартості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми власного капіталу завжди були в центрі 
уваги економістів. Дослідженням його сутності як економічної категорії в теоретичному і практичному 
аспектах, його формуванням та використанням на підприємстві займалися вітчизняні та зарубіжні 
вчені в різні часи економічного розвитку країн. У сучасних умовах найбільш відомими розробками, 
присвяченими проблемам власного капіталу підприємства, є праці І. Бланка, Ю. Брігхема, 
Ю. Воробйова, О. Єфимової, В. Ковальова, В. Савчука, О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та 
інших учених-економістів. Однак ряд питань вимагають нового осмислення та вирішення в теорії і 
практиці фінансового менеджменту. Внаслідок цього дослідження теоретичних і практичних аспектів 
економічної сутності й особливостей формування власного капіталу підприємства та його структури 
стало метою наукової статті. 
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Постановка завдання. Мета дослідження – визначити сутність власного капіталу у сучасних 
ринкових відносинах України та запропонувати власне визначення поняття «власний капітал». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення і нормальне функціонування 
підприємств будь-якої форми власності неможливе без формування достатнього обсягу власного 
капіталу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні. При 
цьому, створюючи капітал підприємства, власник частково втрачає прямий зв’язок з капіталом, і він 
фактично стає власним капіталом підприємства, а не власника [1]. 

Підсумовуючи та аналізуючи результати досліджень вченими економічної сутності капіталу, з 
точки зору історичної еволюції можна виділити три основні підходи до його формування: 

1. Капітал як грошовий фактор – гроші є основним чинником виробництва, фундаментом 
економічного прогнозування і головним інструментом економічної політики держави. Найвідоміші 
прихильники цієї концепції – Т. Мен, Ф. Кене, У. Стаффорд, А. Монкретьєн, В. Мірабо [2]. 

2. Капітал як матеріально-речовинний ресурс. Відповідно до цього підходу, капітал – це цінності 
та послуги, за допомогою яких створюється новий дохід. Макроекономічна природа капіталу 
проявляється у вигляді фінансово-грошового сектора економіки. В основі концепції лежать погляди 
А. Сміта, Д. Рікардо, С. Мілля, Ж.-Б. Сея, А. Маршала, Р. Хікса, Дж. Кейнса. 

3. Капітал як виробничі відносини. Капітал визначається як відносини, які витікають з 
монополізації власності на засоби виробництва в руках підприємців і відсутність таких у робітників. 
Здійснювалось виділення ролі різних частин капіталу. До прихильників цього підходу можна віднести 
К. Маркса, Ф. Енгельса, М. Фрідмена, П. Лоффера, Е. Хансена, Дж. Робінсона. 

Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації і 
фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, 
його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний 
капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів [3]. 

Авторське бачення сутності поняття «власний капітал» зводиться до наступного: власний 
капітал показує частку майна, яка фінансується за допомогою коштів власників, тобто це власні кошти 
підприємства, які були внесені його засновниками з оподаткованого прибутку. 

Власний капітал підприємств України включає такі елементи: статутний капітал, пайовий капітал, 
додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Такий склад власного капіталу 
відображає наявність його частини, інвестованої засновниками у момент створення підприємства, та 
частини, одержаної в результаті ефективної діяльності, насамперед нерозподіленого прибутку, суми 
дооцінки необоротних активів, а також додаткового вкладеного капіталу [6]. 

Особливості формування окремих складових власного капіталу підприємств зумовлюються 
нормами законодавства щодо організаційно-правових форм підприємств та форм їх власності, а 
також щодо порядку формування і руху власного капіталу [4]. 

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною сутністю. Укрупнено 
можна виділити оперативну, захисну та регулятивну функції власного капіталу, які спрямовані 
відповідно на забезпечення безперервної діяльності підприємства, відшкодування в разі необхідності 
великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо здійснення фінансової діяльності. 

Утворюється власний капітал двома шляхами: 

 внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів; 

 нагромадженням суми доходу, що залишається на підприємстві. 
За формами власний капітал поділяється на дві категорії: 

 інвестований (вкладений або сплачений капітал) – сума простих та привілейованих акцій за 
їхньою номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може 
бути поділений за джерелами утворення; 

 нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що не була розподілена між 
акціонерами. 

Власний капітал за рівнем відповідальності поділяють на: 

 статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій 
реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць; 

 додатковий капітал (не реєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та 
нерозподілений прибуток [5]. 

Основу власного капіталу деяких підприємств (споживчих товариств, колективних 
сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок тощо) 
становить пайовий капітал. Він формується за рахунок пайових внесків. На відміну від статутного 
капіталу, розмір пайового капіталу не фіксується в статуті підприємства. 

Додатковий вкладений капітал відображає наявність і рух в акціонерних підприємствах так 
званого емісійного доходу, тобто різниці між продажною і номінальною вартістю випущених акцій [7]. 
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Використання коштів додаткового капіталу відбувається, якщо сума дооцінки основних засобів, 
інших не обігових матеріальних активів і нематеріальних активів переноситься до статутного капіталу 
або якщо прийнято рішення про перереєстрацію статутного капіталу і він збільшується за рахунок 
будь-яких активів, вартість яких відображена в додатковому капіталі. 

Резервний капітал утворюється на підприємствах завдяки чистому нерозподіленому прибутку на 
умовах, зафіксованих в установчих документах. Ці кошти використовують у тому разі, коли потрібні 
витрати не покриваються наявним нерозподіленим прибутком, а також на покриття різниці між 
номінальною і продажною ціною випущених акцій. За рахунок резервного капіталу підприємство може 
покрити збитки від своєї господарської діяльності, а також збільшити статутний капітал. 

Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (акціонерів, учасників) господарських 
товариств будь-якого типу за внесками до статутного капіталу. Ця сума вираховується при визначенні 
підсумку власного капіталу; її динаміка характеризує покриття статутного капіталу підприємства 
реальними фінансовими ресурсами, які надійшли від власників[8]. 

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, доцільно відзначити його основні 
характеристики, які вказують на вагоме значення капіталу у виробничо-господарській діяльності 
підприємства (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Місце власного капіталу в господарській діяльності підприємства 
Джерело: [12, с. 152] 

 
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності власного капіталу 

підприємства регламентується: Господарським кодексом України; Цивільним кодексом України; 
Законом України «Про господарські товариства»; Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», прийнятим Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996-XIV, зі 
змінами і доповненнями; Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 
№ 73, зі змінами і доповненнями; Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової 
звітності, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433, зі 
змінами і доповненнями [2] та іншими нормативно-правовими актами, положеннями та інструкціями, 
затвердженими законодавством України. 

Статутний капітал, облік якого ведеться на субрахунку 401 «Статутний капітал», відображає 
величину зареєстрованого статутного капіталу товариств, державних і комунальних підприємств. 
Пайовий капітал, облік якого ведеться на субрахунку 402 «Пайовий капітал», відображає суми пайових 
внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-
будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими 
документами. Зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних, формування якого 
передбачено в установчих документах, відображається на субрахунку 403 «Інший зареєстрований 
капітал» [9]. 

У відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств і організацій [10], при відображенні зареєстрованого капіталу на 
субрахунку 404 «Внески у незареєстрований статутний капітал» показується сума незареєстрованого 
статутного капіталу. Однак, якщо підприємству відмовили у реєстрації такого статутного капіталу, він 
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підлягає поверненню власникам, тому такий капітал нелогічно відносити до зареєстрованого капіталу і 
відображати на рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». Внески до незареєстрованого 
статутного капіталу доцільно відображати на окремому рахунку і лише після реєстрації відображати на 
субрахунку 401 «Статутний капітал». Інший вкладений капітал включає в себе додаткові внески 
засновників на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку підприємства. Рішення про 
додаткові внески приймається загальними зборами колективу. Додаткові внески не збільшують суму 
зареєстрованого капіталу, не порушують співвідношення часток у статутному капіталі і не 
реєструються в державних органах. В обліку такий вид капіталу відображається на субрахунку 422 
«Інший вкладений капітал». У процесі господарської діяльності підприємства можуть накопичувати 
власний капітал в результаті різних господарських операцій. Так, на підприємстві може формуватись 
капітал в дооцінках за рахунок проведення дооцінок необоротних активів та фінансових 
інструментів [10]. 

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, 
якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 
об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт [11].  

Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», підприємство може здійснювати переоцінку за 
справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. 
У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, 
до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку) [12].  

Згідно П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», облік хеджування грошових потоків здійснюється з 
урахуванням коефіцієнта ефективності хеджування. При значенні коефіцієнта ефективності 
хеджування грошових потоків у межах 0,8-1,25 зміна балансової вартості об’єкта хеджування 
відображається в іншому сукупному доході з одночасною зміною власного капіталу (в частині 
переоцінки фінансових інструментів) [13]. 

Якщо на підприємство надходять необоротні активи від інших осіб безоплатно, то вони 
відображаються як збільшення додаткового капіталу підприємства. При цьому використовується 
субрахунок 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Залишок додаткового капіталу на цьому 
рахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно 
одержаних об’єктів необоротних активів і при вибутті таких активів. 

Також у додатковому капіталі виділяють інший додатковий капітал, зокрема, капітал у сумі 
вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів, що 
відображається на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал».  

Резервний капітал – це вид капіталу, притаманний всім типам підприємств. Він представляє 
собою суму резервів, утворених згідно з чинним законодавством або установчими документами за 
рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Його облік ведеться на рахунку 43 «Резервний 
капітал».  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це вид накопиченого капіталу, який представляє 
собою фінансовий результат діяльності підприємства після виплати доходів власникам та 
формування резервного капіталу. Його облік ведеться на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)». У ньому виділені субрахунки для відображення суми нерозподіленого прибутку 
– 441, непокритого збитку – 442, а також прибутку, використаного у звітному періоді – 443.  

Крім вкладеного і накопиченого капіталів, в бухгалтерському обліку виділяють також 
«неоплачений» та «вилучений» капітал. Так, вилучений капітал відображає фактичну собівартість 
акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників. Для його 
обліку використовується рахунок 45 «Вилучений капітал». Неоплачений капітал показує 
заборгованість засновників господарського товариства за внесками до статутного капіталу 
підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Капітал є однією з фундаментальних економічних 
категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Власний капітал – це 
основа для початку і продовження господарської діяльності підприємства, він є одним із найістотніших 
і найважливіших показників, який характеризує фінансовий стан підприємства. Між тим, на сьогодні в 
Україні існує низка невирішених проблем та питань, пов’язаних з чітким правовим регулюванням 
обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, зокрема власного капіталу, останнім часом 
законодавчо-нормативне регулювання зазнає значних змін з метою удосконалення усіх систем. 
Враховуючи, що «…найважливішою складовою управління рухом авансованого капіталу є облікова 
інформація, на підставі якої визначаються межі формування, розподілу та подальшого відтворення 
індивідуального капіталу» [13, с. 5], підприємствам необхідно ретельно відслідковувати усі 
законодавчо-нормативні зміни щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності власного капіталу з метою запобігання правопорушенням через невідповідність обліку та 
звітності законодавчим вимогам. 
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Гуня В.О., Ковальчук Т.І. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

ОБЛІКУ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ 
Мета – визначити сутність власного капіталу у сучасних ринкових відносинах України та запропонувати 

власне визначення поняття «власний капітал». 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання, зокрема: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні змісту поняття 
«власний капітал»); метод системного вивчення господарських процесів (при розробці практичних рекомендацій 
щодо удосконалення обліку власного капіталу); абстрактно-логічний метод (при узагальненні теоретичних 
положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій). 

Результати. Сформовано уявлення про власний капітал підприємства, наведено визначення науковцями 

поняття «власний капітал» та запропоновано власне його визначення. Проаналізовано запропоновані науковцями 
визначення та методики обліку власного капіталу. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації по 
удосконаленню обліку власного капіталу на підприємствах за допомогою деталізації на підприємствах плану 
рахунків для власного капіталу та введення субрахунків другого порядку. 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні методичних положень щодо застосування на підприємствах 

субрахунків другого та третього порядків для обліку та аналізу власного капіталу, зокрема пропонується 
використовувати у діяльності підприємств оновлений або складений у відповідності до своїх вимог план рахунків. 

Практична значущість. Використання на практиці результатів дослідження дасть можливість поліпшити 

організацію та методологію бухгалтерського обліку та аналізу власного капіталу, ефективності та інтенсивності 
його використання на підприємствах акціонерної форми власності, що забезпечить економічну обґрунтованість 
прийняття рішень. 

Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, 

нерозподілений прибуток, вилучений капітал, неоплачений капітал. 
 

Hunіa V.O., Kovalchuk T.I. DEFINING THE ESSENCE OF EQUITY AND ESPECIALLY ITS RECORD IN THE 
MODERN MARKET ECONOMY 

Purpose – to determine the nature of equity in the modern market relations of Ukraine and to offer their own 

definition of "equity". 
Methodology of research. In the process of research both scientific and specific methods of cognition were 

used: methods of logic analysis, synthesis, induction and deduction (at clarification of maintenance of concept "property 
asset"); method of system study of economic processes (at development of practical recommendations in relation to the 
improvement of account of property asset); abstractly-logical method (at generalization of theoretical positions, 
establishing connections and forming of conclusions and suggestions). 

Findings. An idea is formed about the property asset of enterprise, determination over of concept "property asset" 

is brought scientists and his determination is offered actually. The determinations and methodologies of account of 
property asset offered by scientists are analysed. Scientifically-methodical recommendations are reasonable on the 
improvement of account of property asset on enterprises by means of working out in detail on the enterprises of card of 
accounts for a property asset and introduction of sub-accounts of the second order. 

Originality consists in a substantiation of methodical positions on the application in enterprises sub second and 

third order for the recording and analysis of equity, including proposed use in the enterprise renewed or drawn up in 
accordance with the requirements of their plan accounts. 

Practical value. The use in practice of research results will give an opportunity to improve organization and 

methodology of record-keeping and analysis of property asset, efficiency and intensity of his use on the enterprises of 
joint-stock pattern of ownership that will provide economic validity of making decision. 

Key words: equity, share capital, reserve capital, additional capital, retained earnings, removed capital, unpaid 

capital. 
 

Гуня В.А., Ковальчук Т.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Цель – определить сущности собственного капитала в современных рыночных отношениях Украины и 

предложить собственноѐ определение понятия «собственный капитал». 
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 

методы познания, в частности: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении 
содержания понятия «собственный капитал»); метод системного изучения хозяйственных процессов (при 
разработке практических рекомендаций относительно усовершенствования учета собственного капитала); 
абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, установлении причинно-следственных 
связей и формировании выводов и предложений). 

Результаты. Сформировано представление о собственном капитале предприятия, приведено 

определение учеными понятия «собственный капитал» и предложено собственное его определение. 
Проанализированы предложенные учеными определения и методики учета собственного капитала. Обоснованы 
научно-методические рекомендации по усовершенствованию учета собственного капитала на предприятиях с 
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помощью детализации на предприятиях плана счетов для собственного капитала и введения субсчетов второго 
порядка. 

Научная новизна заключается в обосновании методических положений относительно применения на 

предприятиях субсчетов второго и третьего порядков для учета и анализа собственного капитала, в частности 
предлагается использовать в деятельности предприятий обновленный или составленный в соответствии со 
своими требованиями план счетов. 

Практическая значимость. Использование на практике результатов исследования даст возможность 

улучшить организацию и методологию бухгалтерского учета и анализа собственного капитала, эффективности и 
интенсивности его использования на предприятиях акционерной формы собственности, которая обеспечит 
экономическую обоснованность принятия решений. 

Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, резервный капитал, дополнительный капитал, 

нераспределенная прибыль, изъятый капитал, неоплаченный капитал. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Необхідність забезпечення конкуренції на ринку збуту актуалізує 

потребу застосування у господарській діяльності реклами, а отже розвитку рекламної діяльності 
підприємства. 

Не зважаючи на актуалізацію розвитку рекламної діяльності, в Україні дотепер відсутня чітка 
регламентація обліку витрат рекламної діяльності. Це пояснюється тим, що здебільшого підприємства 
робили акцент на збуті продукції, через який визначається кінцевий результат діяльності суб’єкта 
господарювання. Проте необхідно зауважити, що перехід ринку покупця до ринку споживача вимагає 
активного проведення певних заходів з належного нормативно-правового та обліково-інформаційного 
забезпечення здійснення рекламної діяльності в сучасних умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію обліку рекламної діяльності у своїх 
працях досліджували такі вчені: Артеменко Т. В., Власова І. О., Гавришко Н. В., Гудзенко Н. М., 
Єрмошенко М. М., Лук’янець Т. І., Лукан А. М., Овчиннікова Н. М., Скрипник М. І., Шиманська А. В. та 
інші. Однак, незважаючи на важливі напрацювання вчених, організації обліку рекламної діяльності 
дотепер належної уваги не надавалося, а саме вивченню питань створення належного обліково-
інформаційного забезпечення процесу управління витратами рекламної діяльності, яке б забезпечило 
внутрішніх та зовнішніх користувачів достовірною, оперативною та повною інформацією. 

Постановка завдання. Метою статті є удосконалення організації обліку витрат рекламної 
діяльності в частині формування обліково-інформаційного забезпечення процесу управління 
витратами рекламної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рекламна діяльність представляє собою 
комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, спрямованих на створення й підтримку 
необхідного рівня продажів, швидке реагування на зміну ринкової кон’юнктури та вживання необхідних 
заходів для нейтралізації діяльності конкурентів. Рекламна діяльність – це складний, 
багатоступінчастий процес, що потребує значних витрат фінансових, матеріальних та інтелектуальних 
ресурсів. Водночас витрати на рекламу – це ризиковані інвестиції, які можуть і не принести бажаної 
віддачі. Ймовірність такого ризику і визначається в рамках обліку витрат рекламної діяльності 
підприємства [4, с. 9]. 

Перш ніж почати говорити про організацію обліку витрат рекламної діяльності, слід чітко 
з’ясувати сутність зазначених витрат. Переважна більшість науковців під витратами рекламної 
діяльності розуміє грошове вираження суми витрачених ресурсів на просування реклами як складової 
процесу реалізації продукції. 

В ефективному здійсненні діяльності підприємства значну роль відіграє інформаційне 
забезпечення. Інформаційний потік тягне за собою витрати на рекламну діяльність. Витрати на 
рекламну діяльність – це витрати підприємства, які пов’язані з процесом поширення цілеспрямованої 
інформації про переваги конкретної продукції (товарів, робіт, послуг), сповіщення споживачів, 
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створення популярності та попиту на продукцію (товари, роботи, послуги) для більш оперативного її 
просування на ринках збуту. Тобто це витрати, які пов’язані із поширенням інформації та відомостей 
про продукцію (товари, роботи, послуги), стимулювання споживчого попиту на продукцію. 

Виходячи з сутності витрат рекламної діяльності підприємства, вважаємо, що організація обліку 
витрат рекламної діяльності має складатись з кількох етапів: 1) формування нормативних документів з 
обліку витрат рекламної діяльності (розробка Положення з обліку витрат рекламної діяльності, 
визначення ознак класифікації витрат, побудова Робочого плану рахунків з обліку витрат, розробка 
норм витрат, вибір методів обліку витрат); 2) організація документального відображення обліку 
витрат; 3) організація аналітичного та синтетичного обліку витрат (організація аналітичного та 
синтетичного обліку витрат); 4) організація калькулювання собівартості продукції (визначення переліку 
та складу статей калькулювання, об’єктів калькулювання, регістрів аналітичного обліку); 
5) особливості організації роботи облікового апарату (розробка посадових інструкцій та індивідуальних 
графіків роботи співробітників відділу збуту бухгалтерії). 

Витрати рекламної діяльності за економічним змістом представляють собою одну зі складових 
витрат на збут. 

Метою організації обліку витрат на збут є доставка товарної продукції та своєчасне отримання 
доходу у вигляді виручки, а її здійснення залежить від впливу контрольованих і неконтрольованих 
факторів, що зумовлюють високий рівень ризику та невизначеності ринку,  а також своєчасне 
відображення даних операцій у первинних документах та регістрах синтетичного обліку. Завдяки 
перевірці первинних документів та облікових регістрів можна отримати дані про витрати на збут. В 
обліку процес витрат розділений на частини з окремим відображенням доходу, собівартості товарної 
продукції та фінансових результатів збуту [2]. 

Для відображення витрат на збут в обліку застосовується рахунок 93 «Витрати на збут». На 
рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться облік витрат, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції 
(товарів, робіт, послуг): 

 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової 
продукції; 

 витрати на ремонт тари; 

 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, 
що забезпечують збут; 

 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

 витрати на передпродажну підготовку товарів; 

 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних 
зі збутом продукції, товарів, робіт,послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення, охорона); 

 витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-
експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов 
договору (базису) поставки; 

 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

 витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що 
зберігається на складі підприємства; 

 витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, 
представництв) підприємства; 

 інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [1].  
За дебетом рахунку 93 «Витрати на збут» відображається сума визнаних витрат на збут, за 

кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові результати» [5]. 
Для узагальненого обліку витрат на збут використовують журнал 5 при журнальній формі обліку, 

а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М. 
Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат та за 

економічними елементами. При організації обліку за центрами витрат відповідні регістри ведуть в 
розрізі складів і служб, пов’язаних зі збутом готової продукції. 

Первинними документами при відображенні накопичення витрат на збут є накладна, рахунок, 
видатковий касовий ордер, розрахунок бухгалтерії тощо. 

Облік витрат на збут на сьогоднішній день вимагає нових підходів до вибору ознак і класифікації, 
які дозволяють організувати систему управління витратами [7]. 

Проте, пункт 19 П(С)БО 16 «Витрати» не містить чіткого розмежування витрат на збут та витрат 
на рекламну діяльність. Він визначає збутові витрати, як «витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) 
продукції», в той час, коли визначення «витрат на рекламну діяльність» взагалі відсутнє [1]. 

Звідси можна сказати, що витрати рекламної діяльності спрямовані на дослідження ринку, його 
кон’юнктури, вивчення зміни попиту на товарну продукцію, а витрати на збут мають обмежений 
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характер і спрямовуються переважно на задоволення потреб споживачів при реалізації продукції. Їх 
розмір і структура визначаються умовами ринку, специфікою товарної продукції, запитами споживачів, 
стратегічними цілями підприємства [3]. 

Тому серед проблем обліку витрат рекламної діяльності слід виокремити наступні: недостатньо 
чітку класифікацію статей витрат рекламної діяльності; відсутність розмежувань понять «збут» і 
«рекламна діяльність», а також рекламних та збутових витрат; суперечності нормативного 
законодавства щодо обліку витрат рекламної діяльності на рахунку 93 «Витрати на збут», яка свідчить 
про те, що збут є підсистемою рекламної діяльності. 

Витрати на рекламну діяльність подаються лише частково як елемент витрат на збут, 
дослідження ринку. Вважається, що доцільно було б замінити цей елемент на «витрати на рекламну 
діяльність», який включав би в себе витрати на рекламні дослідження, витрати на розроблення та 
впровадження, витрати на формування попиту та стимулювання збуту, інші витрати на рекламну 
діяльність. 

Відсутність окремого елемента «витрати на рекламну діяльність» у складі витрат на збут не 
надає можливості оцінити ефективність рекламної діяльності, як напрямку діяльності підприємства; 
вплив витрат на збут на обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), на кінцевий фінансовий 
результат тощо. 

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо вдосконалити чинне нормативне законодавство 
шляхом введення поняття «збут» як підсистеми рекламної діяльності; чіткого обґрунтування 
комплексу рекламної діяльності, до якого відносять товарну, цінову, комунікаційну та збутову політику 
підприємства, а також визначення статей витрат, які слід відносити до витрат розроблення товару, 
ведення цінової політики, комунікаційних заходів і системи збуту [6]. З огляду на це, поняття «витрати 
на збут» необхідно перейменувати на «витрати на рекламну діяльність» та визначити номенклатуру 
статей цих витрат. 

Практика свідчить, що рахунок 93 «Витрати на збут» не надає розгорнутої інформації стосовно 
витрат, понесених на проведення рекламних заходів. Таким чином, необхідно посилити аналітичність 
бухгалтерського обліку шляхом відкриття спеціальних субрахунків, на яких будуть відображатися 
окремі види витрат рекламної діяльності, що сприятиме адекватності та достатній аналітичності 
формування інформаційної бази для врегулювання питань управління підприємством [8]. 

В умовах сьогодення існує нагальна потреба в посиленні аналітичності обліку витрат рекламної 
діяльності. Вважаємо за доцільне аналітичність обліку зазначених витрат посилити шляхом відкриття 
спеціальних субрахунків, призначених для відображення витрат з окремих видів рекламних заходів, 
що сприятиме адекватності та достатній аналітичності формування інформаційної бази для 
врегулювання питань з управління витратами рекламної діяльності підприємства (табл. 1): 

Таблиця 1 
Структура робочого Плану рахунків у частині відображення витрат  

рекламної діяльності підприємства 
 

931 Витрати на виробництво реклами 

          931.1 Презентаційна реклама 

          931.2 Інтернет реклама 

          931.3 Поліграфічна реклама 

          931.4 Медіа реклама 

932 Витрати на розміщення реклами 

          932.1 Реклама у ЗМІ 

          932.2 Зовнішня реклама 

          932.3 Реклама на транспорті 

933 Витрати на укладання договорів (підготовка зразків, презентацій) 

934 Витрати на надання консультаційних послуг 

935 Витрати на надання інших послуг 

Джерело: власна розробка 

 
Представлена структура робочого Плану рахунків у частині субрахунків, призначених для 

відображення витрат рекламної діяльності підприємства, дозволить сформувати розгалужену систему 
аналітичних рахунків відповідно до спеціалізації та сфери рекламних послуг. Проте слід наголосити, 
що динамічність реклами та швидка адаптація до сфер господарської діяльності обумовлюють 
постійні зміни в її характері, формі, змісті, а отже і в сукупності понесених витрат на її виготовлення, 
що потребує постійного пошуку шляхів удосконалення методики організації обліку витрат на рекламну 
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діяльність підприємств і постійний перегляд рахунків у Робочому плані рахунків, призначених для 
обліку витрат рекламної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами дослідження 
приходимо до висновку, що організація обліку витрат рекламної діяльності підприємства значною 
мірою залежить від спрямованості реклами, її характеру, форми та змісту, тобто іншими словами 
характеризується мінливістю, що вимагає постійного вивчення даного питання та подальшого пошуку 
шляхів його вирішення. 
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Візіренко С.В., Єрмакова О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ РЕКЛАМНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета – удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності в частині формування обліково-

інформаційного забезпечення процесу управління витратами рекламної діяльності. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання. У роботі використовувалися: аналітико-монографічний метод – при вивченні літературних 
джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів з 
питань організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства; абстрактно-логічний метод – для 
узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій. 

Результати. Розглянуто та удосконалено організацію обліку витрат рекламної діяльності підприємства. 

Запропонована структура робочого Плану рахунків у частині субрахунків, призначених для відображення витрат з 
окремих видів рекламних заходів, що сприятиме адекватності та достатній аналітичності формування 
інформаційної бази для врегулювання питань з управління витратами рекламної діяльності підприємства. 

Наукова новизна результатів полягає в розробці аналітичних субрахунків, призначених для відображення 

витрат рекламної діяльності підприємства, що дозволить сформувати розгалужену систему аналітичних рахунків 
відповідно до спеціалізації та сфери рекламних послуг.  

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 

рекомендацій можуть бути використані підприємствами при організації обліку витрат рекламної діяльності. 
Ключові слова: рекламна діяльність, витрати на рекламну діяльність, організація обліку витрат рекламної 

діяльності, структура робочого Плану рахунків. 
 
Vizirenko S.V., Yermakova O.O. IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION OF COSTS OF 

ADVERTISING ACTIVITIES AT THE ENTERPRISE 
Purpose is improvement the organization of cost accounting of promotional activities in the formation of 

accounting and informational support of the process of cost management of promotional activities. 
Methodology of research.The study used as a general scientific and specific methods of learning. We used: 

analitiko-monographic method – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or 
other normatively legal acts on questionsthe organization of cost accounting of promotional activities the enterprise; 
abstractly logical method – for generalization of theoretical positions, forming of conclusions and suggestions. 

Findings. Examined and improved the organization of cost accounting of promotional activities of the enterprise. 

The proposed structure of the working chart of accounts in terms of subaccounts is designed to reflect the costs of 
certain types of promotional activities that will promote adequate and sufficient analyticity of formation of information 
base to address issues of cost management of advertising activity of the enterprise. 

Originality got results consists in development of the analytical sub-accounts, is designed to reflect the costs of 

promotional activities of the enterprise, which will form an extensive system of analytical accounts according to 
specialization and scope of advertising services. 

Practical value is that the main provisions of this research in the form of practical recommendations can be used 

by enterprises at the organization of cost accounting of promotional activities. 
Key words: promotional activities, the spending on advertising activities, organization of cost accounting of 

promotional activities, the structure of the working chart of accounts. 
 
Визиренко С.В., Ермакова Е.О. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – усовершенствование организации учета затрат рекламной деятельности в части формирования 

учетно-информационного обеспечения процесса управления затратами рекламной деятельности. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 

методы познания. В работе использовались: аналитико-монографический – при изучении литературных 
источников; системно аналитический метод – при исследовании законодательных или других нормативно 
правовых актов по вопросам организации учета затрат рекламной деятельности предприятия; абстрактно 
логический метод – для обобщения теоретических положений, формирования выводов и предложений. 

Результаты. Рассмотрена и усовершенствована организация учета затрат рекламной деятельности 

предприятия. Предложена структура рабочего Плана счетов в части субсчетов, предназначенных для отражения 
затрат с отдельных видов рекламных мероприятий, что будет способствовать адекватности и достаточной 
аналитичности формирования информационной базы для урегулирования вопросов из управления затрат 
рекламной деятельности предприятия. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке аналитических субсчетов, 

предназначенных для отражения затрат рекламной деятельности предприятия, что позволит сформировать 
разветвленную систему аналитических счетов согласно специализации и сферы рекламных услуг. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 

практических рекомендаций могут быть использованы предприятиями при организации учета затрат рекламной 
деятельности. 

Ключевые слова: рекламная деятельность, затраты на рекламную деятельность, организация учета 

затрат рекламной деятельности, структура рабочего Плана счетов. 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE 
MANAGEMENT PROCESS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF 

ENTERPRISE’S ACTIVITY  
 

Setting the problem. The presence of a large number of threats for the sustainable and effective 
functioning of every enterprise needs improving information support of the process of economic activity 
management. 

The core of the information support should be the accounting and analytical support, which implies the 
formation of accounting and analytical information about the internal and external environment in order to 
develop on its basis tactical and strategic objectives of management of  the performance of enterprise ’s 
activity. This causes the necessity of further detailed study of the system of formation of accounting and 
information support for the management process of financial performance of enterprise’s activity. 

Analysis of recent research and publications. The works of many domestic scholars are devoted to 
the research of formation system of accounting and analytical supporting of the management process of the 
financial results of the enterprises. Among them are such scholars as: F.F. Butynets, T.V. Davydiuk, 
H.H. Kireitsev, N.M. Levchenko, V.S. Laziness, S.F. Lehenchuk, N.M. Maliuha and others. This fact once 
again confirms the relevance of this question against the background of current needs for effective 
management of sustainable development of enterprises. 

However, despite the significant achievements of scientists making system of accounting and 
analytical support of the management of the financial performance of the company is characterized by a 
number of deficiencies, including, in particular, the lack of consolidation of the legislation categorical 
certainty, the lack of clear methodology development and criteria for quality of accounting and analytical 
support, etc. 

However, despite the significant achievements of scientists, the formation system of accounting and 
analytical supporting of the management process of the financial results of the enterprises is characterized 
by a number of disadvantages, including, in particular, the lack of consolidation of the legislation categorical 
certainty, the lack of clear methodology of formation and criteria for determination of quality of accounting 
and analytical support, etc. 

This indicates that there are many unresolved issues among the problems regarding the formation 
system of accounting and analytical supporting of the management process of the financial results of the 
enterprises that need further research and detailed study. 

Setting the objectives. The purpose of research is to examine the system of accounting and 
analytical supporting of the management process of the financial results of the enterprises and search of 
ways for its improvement in order to ensure making the effective management decisions. 

The main material of research. In the current economic conditions information is a driving force of 
any business. It helps us assess the conditions of business environment, understand and establish goals 
and objectives for future activities, and take effective management decisions. Information is the decisive 
factor that reflects the level of business safety. High awareness of directors and managers about business 
processes and threats allows minimizing risks and maximizing profits [12, p. 158]. 

In the enterprise information system the biggest part is accounting and analytical support. The key 
word in the phrase “accounting and analytical support” is the word “support”. Dictionaries state that it is 
derived from the word “to ensure” and it means the supply of something in sufficient quantity, satisfaction of 
somebody / something of any needs. The second meaning is the creation of safe conditions for conducting 
something; guaranteeing something [3]. The Large Explanatory Dictionary of modern Ukrainian language 
provides a definition of “information support” as ensuring the necessary information. Hence the term 
“support” in the context of analytical accounting should be viewed as guaranteeing the timely formation and 
transmission of high-quality accounting and analytical information within the system of the enterprise 
management and for external users. 

The content of the notion “accounting and analytical support” is proposed in the Table 1. 
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Table 1 
The content of the notion “accounting and analytical support” 

 

The author The content of the notion 

Bezrodna T.M. [1] 
Accounting and analytical support is a process of preparing accounting and analytical 
information, ensuring its quality and quantity in the management system of an enterprise. 

Voloshchuk L.O. [5] 

Accounting and analytical support is the unity of subsystems of accounting, auditing and 
analysis, interacting through information flows in the process of formation and transmission 
of operational and quality accounting and analytical information to ensure the validity and 
effectiveness of decision-making in enterprise management system.  

Holiachuk N. [6] 

Accounting and analytical support is a component of information support of the enterprise 
management that allows solving functional management tasks, providing management with 
complete and accurate information about the economic processes and relationships with the 
environment.  

Ivakhnenkov S.V. [8] 
Accounting and analytical support is a collection, processing and assessment of all types of 
information used for making management decisions at the micro and macro levels 

Len V.S. [10] 
Accounting and analytical support for management is a set of processed accounting and 
non-accounting information intended for the enterprise (organization) management, areas of 
its activity or its separate objects 

Shtanhret A.M. [16] 

Accounting and analytical support is a gathering of information, methods of its generalization 
and analysis, and technologies of providing direct users for assessing the level and condition 
of economic security of their own enterprise or its partners and (or) competitors whose 
activities may affect the economic development of the enterprise 

Source: Summarized by the authors 

 
Based on the content of the concept of “accounting and analytical support”, we conclude that the 

accounting and analytical support has the features of the system, namely: integrity, multidimensionality (the 
set of system elements), the presence of forward and backward linkages, structure, hierarchy, emergence, 
the relationship with the environment and so on.  

Starting to develop an accounting policy concerning an accounting of the financial results of the 
enterprise, first and foremost it is advisable to decide on a list of transactions that should be documented in 
the enterprise, then on a list of documents that each type of transactions will be registered with, the number 
of copies of each document and their purpose and the procedure of drawing up each document. 

 Properly planned circulation of documents, i.e. document flow in accounting process from the moment 
of their creation to the transfer to the archive, plays an important role. The document flow must be 
coordinated in advance process of movement of documents from one responsible person to another 
according to the developed and approved schedule of documents circulation. 

The document flow must be coordinated in advance process of movement of documents from one 
responsible person to another according to the developed and approved schedule of documents circulation. 

The input flow of accounting and analytical support is information about economic facts recorded in the 
primary documents and reflected in the accounts by using the elements of accounting methods. Through the 
forms of accounting, registers and reporting it is transmitted to the subsystem of analysis and internal control, 
as a result in the output the information, necessary to meet the needs of management must be formed [15, 
p. 123]. Thus, the scheme for constructing system of accounting and analytical supporting of the 
management process of the financial results of the enterprise activity should take the following form (Fig. 1). 

Thus, synergistic effect of functioning of the system of accounting and analytical support is achieved in 
such aggregate and the relationship between the elements. Its manifestation has to be quality information, 
which corresponds to the following requirements as timeliness, efficiency of receipt and use of information in 
the process of control, completeness, details, clarity, analyticity, relevance, cost information and its 
systematization [11, p. 170]. In view of the above mentioned, the goal is to organize a system of accounting 
and analysis before business owners, which will provide their with reliable, timely, useful information on 
financial and economic activity and help you to make informed financial and management decisions aimed at 
ensuring economic viability of the enterprise [7, p. 77]. 

Update of accounting organization of financial results, first of all, must start with defining rules and 
accounting methods in accounting policies, because accounting policy ensures the development of various 
methods for processing of accounting information. 

Starting to develop an accounting policy concerning an accounting of the financial results of the 
enterprise, first and foremost it is advisable to decide on a list of transactions that should be documented in 
the enterprise, then on a list of documents that each type of transactions will be registered with, the number 
of copies of each document and their purpose and the procedure of drawing up each document. Properly 
planned circulation of documents, i.e. document flow in accounting process from the moment of their 
creation to the transfer to the archive, plays an important role. The document flow must be coordinated in 
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advance process of movement of documents from one responsible person to another according to the 
developed and approved schedule of documents circulation [17, p. 264]. 

 

 
 

Fig. 1. The proposed scheme for construction of the formation system of accounting and analytical 
supporting of the management process of the financial results of the enterprise activity 

Source: author’s own development 

 
When determining the basic elements of accounting policy concerning the formation of internal 

reporting on the financial results of the enterprise activity we believe that special attention should be given to 
the coverage of (except the methods of conducting management accounting of revenues, expenses and 
financial results) the method of accounting of marginal income.  

The following several factors should be taken into account in order to ensure rationality of the 
organization process for accounting of marginal income:  

– determination of classification criteria of marginal income in order to use them in the system of 
analytical accounting; 

– classification of expenses for planning their size, rational organization of accounting, conducting the 
analysis of the level and behavior of expenses;  

– determination items of calculation in order to ensure planning, accounting and economic analysis for 
the determination of reserves to minimize costs;  

– implementation of predictive calculation of financial results by type of activity. 
Consideration of the impact of these factors will increase the effectiveness, validity of the received 

information and accuracy in managerial accounting reflection of this indicator and the implementation of 
predictive calculation of financial results by types of activity on this basis [4, p. 121]. 

It is advisable to determine the following methods and techniques in determining the basic elements of 
accounting policy in the formation part of financial reporting on the financial results of the enterprise activity: 
the methods of assessment and write-off reserves; accrual method of reserve for doubtful debts and writing 
off of accounts receivable; methods for calculating depreciation of fixed assets; differentiation in the account 
of current costs for repairs and capital investments; creation of reserves in order to ensure future expenses; 
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definition of normal production capacity of the enterprise activity; list of distribution costs; determination of 
the method of cost accounting and calculation; the duration of the operating cycle; procedure of displaying in 
accounting the accrual and payment of dividends, etc. [14]. 

When determining the basic elements of accounting policy concerning the formation of the tax 
reporting of financial results of an enterprise activity it is necessary to determine the presence or absence of 
the need for adjusting financial results before taxation because according to Art. 137 TCU for taxpayers 
whose annual income from any activity (excluding indirect taxes), defined by rules of accounting over the last 
year reporting (tax) period does not exceed twenty million hryvnias, the object of taxation can be determined 
without adjusting the financial result before taxation on all differences (except negative value of the object of 
taxation from previous tax (reporting) years) determined in accordance with the provisions of Chapter III 
“Corporate income tax” TCU [13]. 

If a taxpayer who adopted a decision on not applying adjustments of the financial result to taxes on all 
differences (except negative value of the object of taxation of previous tax (reporting) years) determined in 
accordance with the provisions of this section, year income in any year next (minus indirect taxes), 
determined by accounting regulations over the last year reporting (tax) period exceeding twenty million USD, 
so such tax payer determines the object of taxation beginning with this year by adjusting the financial result 
to taxes on all differences identified in accordance with the provisions of Section III TCU [13]. 

We should decide on a list of indicators to measure the effectiveness of their activity and methodology 
of their definitions, the requirements for its preparation and presentation intervals in determining the basic 
elements of accounting policy in the formation part of statistical reporting on the financial results of enterprise 
activity. 

Therefore, the accounting policy should be aimed at increasing the efficiency of the accounting system 
as a whole and in particular the statements of income, serving the information base for analysis and internal 
controls, and therefore is the basis for making management decisions. 

Analysis of the performance of enterprises according to reporting of enterprises should include: study 
changes over time; factor analysis, the results of which is possible to establish the degree of influence of 
individual factors on the change in earnings and possible ways to it’s maximize; 

situation analysis of profit that allows holistically assess the validity of retained profits as a source of 
finance economic activities in a changing the external environment and to adopt the best management 
decisions for its effective use; analysis of the salaries of retained earnings, as well as analysis of tax and 
dividend policy of the enterprise, as they have the most significant impact on the making management 
decision on profit distribution [9, p. 70]. 

As you can see that the analysis played a significant role in the formation of accounting and analytical 
support to the management process of the financial performance of the enterprise, but the analysis is the 
vast majority, according to reporting of enterprises, that is has a retrospective nature, and therefore unable to 
provide the management of operational information that is necessary for management solutions. The issue 
of efficiency providing information on performance management of the enterprise activity has resolved 
through the organization of internal control. 

Internal control is an important management functions because it is in a particular system at a 
particular level of management and integrates with each of management functions, providing them with the 
organization and execution. Control not only provides information to assess the degree of achievement of 
goals, but also acts as a prerequisite for the emergence of a new cycle of governance. Having a close 
relationship with other management functions, control is the main source of information for the development 
and adoption of best management decisions and, consequently, takes center stage in the management 
system of the enterprise activity. 

Also, control is a means of organization of feedback. Thanks to its, subject of management receives 
information about the state of the managed object and on the implementation of adopted decisions [2, p. 15]. 

Construction of the system of accounting and information support formation of management process of 
financial results of the enterprise activity for the proposed scheme will enable the enterprise leadership to 
react quickly to changes in the internal and external environment and promptly take appropriate corrective 
measures to minimize risk and maximize profitability. 

Conclusions of the study. According to the results of the study we conclude that the current system 
of accounting and analytical support for the management process of enterprises needs a new essential 
content. It should include all the tools of accounting, analysis and internal controls in order to obtain a 
synergistic effect from their regular use while maximizing of the profitability of economic activities, ensuring 
financial viability of the enterprise and neutralize the impact of internal and external threats. 
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Жадан М.І., Батій Я.П. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета – розгляд системи обліково-аналітичного забезпечення процесу управління фінансовим результатом 

діяльності підприємства та пошук шляхів її удосконалення для забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Методика дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході до удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення процесу управління фінансовим результатом діяльності підприємства у 
напрямку підготовки достовірної та релевантної інформації для широкого кола користувачів. У ході дослідження 
теоретичних аспектів формування обліково-аналітичного забезпечення використано такі методи: аналізу, синтезу 
та порівняння для деталізації об’єкта дослідження; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та 
узагальнення - виступили основою обґрунтування змісту поняття «обліково-аналітичне забезпечення»; 
монографічний метод використано при викладенні результатів дослідження. 

Результати дослідження полягають в: розгляді змістовного наповнення поняття «обліково-аналітичне 

забезпечення»; уточненні змісту поняття «обліково-аналітичне забезпечення»; вивченні особливостей 
формування обліково-інформаційного забезпечення процесу управління фінансовим результатом діяльності 
підприємства; розробці практичних рекомендацій щодо побудови системи формування обліково-інформаційного 
забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Наукова новизна полягає в удосконаленні обліково-інформаційного забезпечення процесу управління 

фінансовим результатом діяльності підприємства шляхом побудови системи його формування. 
Практична значущість. Запровадження на практиці поданих пропозицій щодо побудови системи 

формування обліково-інформаційного забезпечення сприятиме створенню належного обліково-інформаційного 
забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління результативністю діяльності 
підприємств, дозволить нейтралізувати вплив внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечити фінансову стійкість 
підприємств. 

Ключові слова: підприємство, обліково-аналітичне забезпечення, процес управління, фінансовий 

результат.  
 

Zhadan M.I., Batii Ya.P. ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT PROCESS 
OF FINANCIAL PERFORMANCE OF ENTERPRISE’S ACTIVITY 

Purpose is review of system of accounting and analytical support of the management of the financial result of the 

enterprise and find ways of its improvement to ensure effective decision-making. 
Methodology of research. Research methodology is based on a systems approach to improving accounting and 

analytical support to the process of the financial performance of the enterprise towards the preparation of accurate and 
relevant information for a wide range of users. The study theoretical aspects of formation of accounting and analytical 
support used methods of analysis, synthesis and comparison to detail the object of study. The logical method, methods 
of induction and deduction, grouping and summarizing study were the basis of what constitutes "Accounting and 
analytical support." Monographic method used in the presentation of research results. 

Findings of the study are to: examine the content of the concept of "accounting and analytical support"; clarify the 

meaning of "accounting and analytical support"; study features of formation of accounting and information support of the 
management of the financial results of the company; development of practical recommendations for building a system of 
formation of accounting and information support of internal and external users. 

Originality is to improve accounting and information support of the process of management of the financial result 

of the enterprise by building its system formation. 
Practical value. Introduction in practice submitted proposals to build a system of formation of accounting and 

information provision will promote the creation of proper accounting and information support for management decisions 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/4914/4841
http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
http://www.sworld.com.ua/konfer42
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on effective performance management of enterprises, will neutralize the impact of internal and external threats and to 
ensure the financial stability of enterprises. 

Key words: accounting and analytical support, process of management, financial results of activity of enterprises, 

system of formation of accounting and analytical support. 
 

Жадан М.И., Батий Я.П. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель – рассмотрение системы учетно-аналитического обеспечения процесса управления финансовым 

результатом деятельности предприятия и поиск путей ее совершенствования с целью обеспечения принятия 
эффективных управленческих решений. 

Методика исследования. Методология исследования основана на системном подходе к 

усовершенствованию учетно-аналитического обеспечения процесса управления финансовым результатом 
деятельности предприятия в направлении подготовки достоверной и релевантной информации для широкого 
круга пользователей. В ходе исследования теоретических аспектов формирования учетно-аналитического 
обеспечения использованы методы анализа, синтеза и сравнения для детализации объекта исследования. 
Логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой обоснования 
содержания понятия «учетно-аналитическое обеспечение». Монографический метод использовано при 
изложении результатов исследования. 

Результаты исследования состоят в: рассмотрении содержательного наполнения понятия «учетно-

аналитическое обеспечение»; уточнении содержания понятия «учетно-аналитическое обеспечение»; изучении 
особенностей формирования учетно-информационного обеспечения процесса управления финансовым 
результатом деятельности предприятия; разработке практических рекомендаций по построению системы 
формирования учетно-информационного обеспечения внутренних и внешних пользователей. 

Научная новизна состоит в усовершенствовании учетно-информационного обеспечения процесса 

управления финансовым результатом деятельности предприятия путем построения системы его формирования. 
Практическая значимость. Применение на практике предложений по построению системы формирования 

учетно-информационного обеспечения обеспечит создание надлежащего учетно-информационного обеспечения 
для принятия управленческих решений по эффективному управлению результативностью деятельности 
предприятий, позволит нейтрализовать влияние внутренних и внешних угроз и обеспечит финансовую 
устойчивость предприятий. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, процесс управления, финансовый результат 

деятельности предприятий, система формирования учетно-аналитического обеспечения. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ З МЕТОЮ ЇЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
 

Постановка проблеми. У сучасних нестабільних умовах ринкової економіки та цінової політики 
особливого значення набуває питання виявлення шляхів ефективного управління дебіторською 
заборгованістю. Уникнути появи дебіторської заборгованості майже неможливо, тому необхідно 
приділити увагу організації її обліку і аналізу, для запобігання виникненню безнадійної заборгованості. 
З метою всебічного розвитку та безперервного функціонування всіх сфер економіки підприємцям 
необхідно, для прийняття рішень, отримувати правдиву, неупереджену та достовірну інформацію про 
фінансовий стан підприємства, особливо про стан дебіторської заборгованості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку теорії і практики 
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, його організації, становлення контролю на 
підприємстві та аналізу призначені праці видатних вітчизняних учених-економістів: М. Т. Білика, 
Ф. Ф. Бутинця, Г. А. Велша, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, О. І. Лучкова, Н. В. Матіцина, В. Ф. Палія, 
Р. А. Слав’юка, Я. В. Соколова та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та 
зарубіжних вчених у дослідженні означеної проблематики та високо оцінюючи їх внесок, варто все-
таки зауважити, що на сьогодні проблеми вдосконалення організації обліку дебіторської 
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заборгованості та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами не знайшли свого повного 
вирішення та залишаються актуальними. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в удосконаленні обліково-інформаційного 
забезпечення процесу реструктуризації дебіторської заборгованості та подальшого прийняття 
управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення будь-якої господарської операції 
підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством. З метою забезпечення зростання 
прибутку суб’єкти господарювання використовують різноманітні механізми розширення клієнтської 
бази і збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу призводить до зростання розміру дебіторської 
заборгованості. Із зростанням розміру дебіторської заборгованості виникає потреба управління нею. В 
підприємницькій діяльності некерована дебіторська заборгованість є однією з причин кризового стану. 
Одним із напрямів управління дебіторською заборгованістю, що сприятиме її зменшенню, має стати 
посилення контролю за нею. 

Згідно із П(с)БО 10, дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [5]. 

Слід зазначити, що закордонні та вітчизняні вчені мають різний підхід до трактування терміну 
«дебіторська заборгованість». Тлумачення даного поняття різними науковцями надано в табл. 1. 

На нашу думку, більшість наведених визначень є неповними, не розкривають сутність 
дебіторської заборгованості або розглядають тільки одну з її сторін, тому більш повним вважаємо таке 
тлумачення терміну «дебіторська заборгованість» – це сума заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату, яка має документальне підтвердження, строк оплати якої настав та відображена в балансі 
у складі оборотних активів [8]. 

Дебіторську заборгованість можна визначити як складову оборотного капіталу, суму боргів від 
юридичних і фізичних осіб, які належать підприємству. Таким чином, вона є одним із видів фінансових 
зобов’язань контрагентів по відношенню до підприємства. 

Також, варто зазначити, що дебіторська заборгованість має негативний вплив на фінансовий 
стан підприємства: 

 чим триваліший період погашення дебіторської заборгованості, тим менший дохід від капіталу, 
вкладеного в дебіторів. Це – наслідок основного принципу діяльності підприємства: капітал, вкладений 
в активи, повинен приносити прибуток, який за інших рівних умов тим вищий, чим вища оборотність; 

 в умовах інфляції будь-яка відстрочка платежів автоматично приводить до зниження вартості 
реалізованих товарів, тобто грошові кошти, які повертаються боржниками, певною мірою 
знецінюються; 

 дебіторська заборгованість є одним із видів активів підприємства, для фінансування якого 
необхідне відповідне джерело. Оскільки будь-які ресурси в ринковій економіці мають свою ціну, то 
підтримання певного рівня дебіторської заборгованості пов’язане з відповідними затратами [9]. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості 

 

Автор Визначення 

Голов С.Ф. [4] 
Дебіторська заборгованість - фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони 
отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням сплати іншої сторони. 

Стоун Д., Хітчинг К. 
[10] 

Дебіторська заборгованість - це сума боргів, які винні підприємству юридичні або фізичні 
особи та які виникли у результаті господарських взаємовідносин з ними. 

Момот Т. [7] Дебіторська заборгованість - безвідсоткова позика контрагентам. 

Крайник О.П., 
Клепікова З.В. [6] 

Дебіторська заборгованість - форма відстрочки платежу - відкритий кредит (неформальна 
або формальна угода, яка передбачає виконання послуг замовником або реалізації 
продукції покупцю з відстрочкою оплати за них. Такий кредит вважається безкоштовним та 
без чіткого визначення строку. 

Бєлозерцев В. [2] 

Дебіторська заборгованість - грошове вираження результату вимушеної або заздалегідь 
запланованої господарсько-економічної операції кредитного характеру з контрагентами 
(юридичними або фізичними особами), що мала місце у минулому та борг за неї може бути 
достовірно визначений, узгоджений з контрагентом та сплачений підприємству у 
майбутньому, а в поточний момент відображений у балансі підприємства як актив. 

Кірейцев Г.Г. [11] 
Дебіторська заборгованість - це складова оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до 
фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. 

Джерело: узагальнено авторами на основі вказаних джерел 

 
Головною причиною зростання дебіторської заборгованості є відсутність коштів на рахунках 

підприємств. З метою запобігання втрат і визнання підприємства неспроможним, кожен 
господарюючий суб’єкт повинен прагнути до якнайбільшого скорочення дебіторської заборгованості. 
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Але якщо з боку дебіторів починається уникання виконання своїх фінансових зобов’язань в повному 
обсязі та у встановлені терміни, це призводить до порушення розрахунково-платіжної дисципліни, 
сприяє уповільненню кругообігу грошових коштів, погіршенню фінансового стану підприємства-
кредитора та неспроможності останнього відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями. 

Для організації процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві необхідно 
визначитися з її класифікацією. Згідно П(С)БО 10 в Україні є обов’язковим поділ дебіторської 
заборгованості на поточну та довгострокову, який залежить від нормального операційного циклу та 
терміну погашення заборгованості. Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу. Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 
дванадцяти місяців з дати балансу. Також дебіторську заборгованість поділяють на сумнівну та 
безнадійну залежно від платоспроможності дебіторів. Сумнівний борг – поточна дебіторська 
заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Безнадійна дебіторська 
заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення 
боржником або за якою минув строк позивної давності [4]. 

Для підприємства ефективне управління дебіторською заборгованістю є важливим завданням, 
яке повинно бути спрямоване на оптимізацію загального її розміру, забезпечення своєчасної інкасації 
боргу, а також, при необхідності, на реструктуризацію дебіторської заборгованості. 

У процесі управління дебіторською заборгованістю одним з головних етапів розглядають процес 
її реструктуризації. Необхідність реструктуризації дебіторської заборгованості може виникнути не 
лише у разі проведення внутрішньої фінансової санації підприємства-постачальника при загрозі 
банкрутства, але й при виявленні симптомів легкої кризи, пов’язаної із зниженням рівня абсолютної 
платоспроможності, виникненням постійної потреби у залученні додаткових позикових коштів для 
здійснення поточних платежів. 

Хоча сьогодні термін «реструктуризація» став чи не найпопулярнішим в українському 
економічному лексиконі, необхідно надати роз’яснення щодо його застосування по відношенню до 
дебіторської заборгованості. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства є складовою 
процесу реструктуризації активів і може розглядатись як сукупність заходів, спрямованих на 
підвищення рівня її ліквідності та прибутковості. Достатній рівень ліквідності дебіторської 
заборгованості характеризується можливістю своєчасної (у відповідності із строками кредитної угоди) 
або дострокової трансформації у грошову форму без значних фінансових втрат. Підвищення рівня 
прибутковості дебіторської заборгованості пов’язано із забезпеченням зростання доходів (збільшення 
обсягів реалізації, підвищення ціни реалізації, стягнення штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки) 
та зменшенням відносних витрат по її обслуговуванню [1]. 

Процес реструктуризації відрізняється від політики управління дебіторською заборгованістю 
непостійністю, необов’язковістю, але чіткою цілеспрямованістю. Потреба у зміні структури та обсягу 
дебіторської заборгованості виникає у результаті виявлення негативних змін у поточній 
платоспроможності підприємства-постачальника. Прийняття рішення щодо ліквідації або 
реструктуризації відхилень залишається за фінансовим директором або власником підприємства. 
Чітка цілеспрямованість даного процесу пояснюється необхідністю обґрунтування ефективності форм 
та порядку проведення. 

Реструктуризація дебіторської заборгованості може відбуватися в процесі ряду дій та етапів. 
Якщо розглядати заходи щодо підвищення її ліквідності, тоді доцільно застосовувати рефінансування 
дебіторської заборгованості. Рефінансування дебіторської заборгованості представляє собою систему 
фінансових операцій, які забезпечують прискорену трансформацію дебіторської заборгованості у 
грошові активи [3]. 

Серед основних форм рефінансування дебіторської заборгованості мають місце факторинг, 
форфейтинг та облік векселів. Особливу увагу слід приділити факторингу, оскільки на сьогоднішній день 
його найбільш часто застосовують підприємства в управлінні фінансово-господарською діяльністю. 

Оцінка ризикованості досить важлива, вона є необхідною основою для реалізації методів 
рефінансування. 

Рейтингова оцінка дебіторів має здійснюватись в наступній послідовності: 
1) вибір дебітора для проведення оцінки; 
2) інформаційне забезпечення процесу оцінки дебітора; 
3) визначення загальної рейтингової оцінки дебітора; 
4) присвоєння дебітору рівня надійності. 
На першому етапі здійснюється вибір дебітора: за даними оборотно-сальдової відомості 

здійснюється відбір дебіторів, які прострочили платежі за рахунками. 
На другому етапі здійснюється інформаційне забезпечення процесу оцінки дебітора за 

кількісними та якісними показниками.  
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Основні компоненти щодо розрахунку і оцінки кількісних показників дебітора на основі аналізу 
дебіторської заборгованості: термін прострочки погашення дебіторської заборгованості; частка у 
загальній сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  

Основними елементами аналізу якісних показників дебітора підприємства є: термін співпраці з 
дебітором; дотримання платіжної дисципліни; компетентність менеджменту дебітора; наявність угоди. 

На третьому етапі визначається кінцева загальна рейтингова оцінка як сума значень 
рейтингових оцінок показників. 

На четвертому етапі, виходячи із значення кінцевої рейтингової оцінки, дебітору присвоюється 
відповідна категорія надійності. 

Оцінка ризику непогашення дебіторської заборгованості замовником має здійснюватись 
наступним чином (табл. 2). 

Таблиця 2 
Рейтингова оцінка замовника 

 

Показник Умова Бал 

Термін співпраці покупця з підприємством 

Більше 1 року 1 

До 1 року 2 

Одноразово 3 

Випадки недотримання платіжної дисципліни 
Немає 1 

Є 2 

Термін прострочки платежу 

До 30 днів 1 

31-60 днів 2 

61-90 днів 3 

91-120 днів 4 

Більше 120 днів 5 

Частка у загальній сумі дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги 

До 5% 1 

6-10% 2 

Більше 10% 3 

Наявність застави, гарантій 
Є 1 

Немає 2 

Рівень професійної компетенції директорів 
Бажання погасити позику (рефінансування) 1 

Некомпетентні 2 

Джерело: розробка авторів 

 
Таким чином, дебітори мають бути класифіковані за наступними групами: 

 групи з великим ризиком (рейтинг ≥ 15 балів); 

 групи з середнім ризиком (рейтинг від 9 до 15 балів); 

 групи з незначним ризиком (рейтинг ≤ 9 балів). 
Віднесення дебітора до групи ризику має стати підставою прийняття управлінського рішення 

щодо платоспроможності покупців. Для господарюючих суб’єктів яких віднесено до груп з середнім та 
великим ризиком необхідно жорстко визначати терміни платежу та штрафи або проценти за 
прострочення. Невиконання цієї вимоги майже автоматично призводить до прострочення, а таку 
ситуацію гірше виправити, ніж з самого початку не допустити її виникнення. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проблема обліку дебіторської 
заборгованості полягає в тому, щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення 
заборгованості до стану безнадійної. Запропонований алгоритм оцінки ризику непогашення 
дебіторської заборгованості дозволить скоротити розмір дебіторської заборгованості та покращити 
платоспроможність підприємства. 
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Лищенко О.Г., Пасічник А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ З МЕТОЮ ЇЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
Мета полягає в удосконаленні обліково-інформаційного забезпечення процесу реструктуризації 

дебіторської заборгованості та подальшого прийняття управлінських рішень. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі методи: метод теоретичного 

узагальнення та порівняння, який став підґрунтям встановлення сутності реструктуризації, як одного з методів 
управління дебіторською заборгованістю; аналітико-монографічний метод використано при вивченні літературних 
джерел; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення 
значимості формування обліково-інформаційного забезпечення в управлінні дебіторською заборгованістю; метод 
рейтингової оцінки використано при визначенні критеріїв оцінки ризику непогашення дебіторської заборгованості 
та побудові бальної системи оцінювання дебіторів. 

Результати. Розглянуто різні підходи до визначення поняття «дебіторська заборгованість». Доведено 

вагомість та значимість формування обліково-інформаційного забезпечення процесу реструктуризації 
дебіторської заборгованості. Обґрунтовано потребу в рейтинговій оцінці дебіторів. 

Наукова новизна. Розроблено практичні рекомендації щодо формування обліково-інформаційного 

забезпечення, необхідного в процесі реструктуризації дебіторської заборгованості, а також розробки системи 
рейтингової оцінки дебіторів за ступенем ризику непогашення ними боргових зобов’язань. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3453
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Практична значущість. Поширення на практиці обґрунтованих рекомендацій щодо рейтингової оцінки 

дебіторів за ступенем ризику непогашення ними боргових зобов’язань сприятиме підвищенню рівня 
забезпеченості погашення дебіторської заборгованості та формуванню належного обліково-інформаційного 
забезпечення її реструктуризації та подальшого прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, обліково-інформаційне забезпечення, покупці та замовники, 

рейтингова оцінка дебіторів, реструктуризація дебіторської заборгованості. 
 
Lyshchenko O.H., Pasichnyk A.V. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT FOR 

THE PROCESS OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE FOR THE PURPOSE OF ITS RESTRUCTURING 
Purpose is to improve accounting and information support of restructuring receivables and subsequent 

management decisions. 
Methodology of research. The study used the following methods: the method of theoretical generalizations and 

comparisons become the foundation establish the nature of restructuring as a method of managing accounts receivable; 
analytical and monographic method used in the study of literature; the logical method, methods of induction and 
deduction, grouping and summarizing of significance were the basis of proof of the formation of accounting and 
information management software in accounts receivable; the method of rating criteria used in determining the risk 
assessment of non-trade receivables and construction point scoring debtors. 

Findings. It was considered different approaches to the definition of "receivables". It was proved the significance 

and importance of the formation of accounting and information support of restructuring receivables. It was justified the 
need for rating assessment debtors. 

Originality. It was developed practical recommendations for the formation of accounting and information support 

necessary restructuring of receivables, as well as the development of rating systems for risk debtors default on their 
debt. 

Practical value. The spread in practice grounded recommendations regarding the rating of debtors at risk of 

default on their debt level will increase the availability of collection of receivables and the formation of proper accounting 
and information support for restructuring and subsequent management decisions. 

Key words: accounts receivable, accounting and information security buyers and customers, grade debtors, 

restructuring receivables. 
 

Лыщенко Е.Г., Пасечник А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ ЕЁ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

Цель состоит в усовершенствовании учетно-информационного обеспечения процесса реструктуризации 

дебиторской задолженности и дальнейшего принятия управленческих решений. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: метод 

теоретического обобщения и сравнения, который стал основой рассмотрения сущности реструктуризации, как 
одного из методов управления дебиторской задолженностью; аналитико-монографический метод использован 
при изучении литературных источников; логический метод, методы индукции и дедукции, группирования и 
обобщения выступили основой доказательства значимости формирования учетно-информационного 
обеспечения в управлении дебиторской задолженностью; метод рейтинговой оценки использован при 
определении критериев оценки риска дебиторской задолженности на построении бальной системы оценивания 
дебиторов. 

Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению понятия «дебиторская задолженность». 

Доказана важность и значимость формирования учетно-информационного обеспечения процесса 
реструктуризации дебиторской задолженности. Обоснована потребность в рейтинговой оценке дебиторов. 

Научная новизна. Разработаны практические рекомендации по формированию учетно-информационного 

обеспечения, необходимого в процессе реструктуризации дебиторской задолженности, а также разработке 
системы рейтинговой оценки дебиторов по степени риска непогашения ими долговых обязательств. 

Практическая значимость. Распространение на практике обоснованных практических рекомендаций по 

рейтинговой оценке дебиторов по степени риска непогашения ими долговых обязательств будет способствовать 
повышению уровня обеспеченности погашения дебиторской задолженности и формированию должного учетно-
информационного обеспечения еѐ реструктуризации и дальнейшего принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, учетно-информационное обеспечение, покупатели и 

заказчики, рейтинговая оценка дебиторов, реструктуризация дебиторской задолженности. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 
ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах застосування нових принципів економічних відносин 

виникла необхідність перегляду функцій бухгалтерського обліку й можливостей інтегрованого 
використання з іншими функціями управління. Очевидним став факт необхідності зміни обліку й 
значно більшої його адаптації до потреб управління порівняно з можливостями його статичної моделі, 
використаної раніше, в якій значимість документального відображення капітального інвестування 
враховувалися недостатньо [11, с. 113]. 

Отже, облік операцій з капітальними інвестиціями доцільно переорієнтувати з інструменту 
ретроспективного відображення інвестиційних процесів у інструмент інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень, що забезпечить формування у поточному обліку і звітності якісної, 
достовірної та своєчасної інформації, необхідної для прийняття рішень як внутрішніми, так і 
зовнішніми користувачами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти формування 
обліково-інформаційного забезпечення процесу управління капітальними інвестиціями 
висвітлювалися Є. І. Свідерським, Ф. Ф. Бутинцем, І. А. Герасимовичем, М. Т. Білухою, 
В. А. Гавриленком, В. Б. Моссаковським та ін. Враховуючи значні напрацювання науковців, необхідно 
відмітити, що активізація заходів по відновленню основних засобів потребує нових підходів щодо 
формування обліково-інформаційного забезпечення процесу управління капітальними інвестиціями, а 
тому проблема документального відображення в обліку операцій з капітальними інвестиціями набуває 
все більшої актуальності. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці практичних рекомендацій щодо 
удосконалення документального відображення операцій з капітальними інвестиціями, що забезпечить 
формування у поточному обліку і звітності якісної, достовірної та своєчасної інформації, необхідної 
для прийняття рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі огляду спеціальної літератури з обліку 
капітальних інвестицій встановлено, що термін «капітальні інвестиції» трактується переважно, як 
«витрати на розширення і відтворення основних фондів». Проте, у відповідності до сучасних потреб 
обліку та врахування всіх форм і видів реального інвестування, капітальні інвестиції більш доцільно 
розглядати як сукупність коштів та ресурсів, які підприємство вкладає у придбання або створення 
підрядним чи господарським способом матеріальних і нематеріальних необоротних активів, а також у 
поліпшення, які підвищують їх первісну вартість. Тобто, окрім сум придбання або створення об’єктів 
необоротних активів, доцільно враховувати також суми витрат, що пов’язані з поліпшенням об’єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які приводить до 
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта [9, с. 110]. 

Отже, виходячи з вищевикладеного капітальні інвестиції можуть здійснюватись у формі, 
представленій на рис. 1. 

Витрати по придбанню, створенню чи розширенню ОЗ згідно п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» 
визнаються капітальними інвестиціями та включають: 

 суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-
монтажних робіт (без непрямих податків); 

 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з 
придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; 

 суми ввізного мита; 

 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 
відшкодовуються підприємству); 

 витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 

 витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; 

 інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони 
придатні для використання із запланованою метою [5]. 
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Рис. 1. Форми капітального інвестування 
Джерело: узагальнення авторів 

 
Витрати по капiтальному ремонту об’єктiв основних засобiв визнаються капiтальними 

iнвестицiями у випадку, якщо витрати на оцінку стану i капiтальний ремонт можуть бути iдентифiкованi 
з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобiв. 

Витрати на полiпшення основних засобiв для вiдновлення майбутнiх економiчних вигод, 
очiкуваних вiд їх використання, визнаються капiтальними iнвестицiями за умови, що балансова 
вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування. Сумою очiкуваного 
вiдшкодування вважається найбiльша з двох оцiнок: чиста вартiсть реалiзацiї або теперiшня вартiсть 
майбутнiх чистих грошових надходжень вiд використання основних засобiв, включаючи його 
лiквiдацiйну вартiсть. 

Пiдставою для визнання капiтальними iнвестицiями витрат, пов’язаних з полiпшенням основних 
засобiв, є зростання внаслiдок цих витрат очiкуваного термiну корисного використання об’єкта, 
кiлькостi та/або якостi продукцiї (робiт, послуг), яка виробляється (надається) цим об’єктом [3].  

Оскільки капітальні інвестиції за своїм змістом є сукупністю певних витрат, то для ефективного 
управління ними необхідна своєчасна та повна інформація, достовірність якої підтверджується 
первинним обліком, що на сьогодні ускладнено внаслідок недоліків методологічного характеру в 
документуванні даної ланки бухгалтерського обліку. Недооцінка її важливості та актуальності 
призвела до нерозробленості окремих типових форм первинного обліку капітальних інвестицій, які, в 
багатьох випадках, розглядаються лише як похідні від документів з обліку основних засобів [1, с. 24]. 

Документальне відображення в обліку операцій з капітальними інвестиціями схематично 
показано на рис. 2. 

Говорячи про методологію документального відображення операцій з капітальними 
інвестиціями, вважаємо за доцільне розрізняти капітальні інвестиції за результативним підходом на 
завершені та незавершені. Окремі науковці вважають виокремлення завершених та незавершених 
капітальних інвестицій недоцільним та економічно необґрунтованим з тієї причини, що будь-які 
капітальні інвестиції до моменту їх завершення визнаються незавершеними (табл. 1). 

Проте твердження науковців, які спростовують потребу поділу капітальних інвестицій на 
завершені та незавершені, вважаємо помилковим, а визначення поняття «незавершені капітальні 
інвестиції» неповним. При розмежуванні завершених та незавершених капітальних інвестицій 
доцільно враховувати не лише стан завершеності інвестування, а й мету подальшого використання 
об’єктів капітального інвестування. Це пояснюється тим, що останнім часом у процесі господарської 
діяльності досить часто виникають ситуації, за яких підприємства приймають рішення щодо 
консервації об’єктів капітального інвестування чи використання за іншим призначенням - ліквідація, 
продаж, внесення до статутного капіталу іншої юридичної особи тощо. Причини прийняття таких 
рішень зазначені на рис. 3. 

Повернемось до розгляду рис. 2. Капітальні інвестиції по їх завершенні, як відомо, 
трансформуються у основні засоби, а отже для їх документального відображення застосовуються 
типові форми первинних документів, передбачені наказом Мінстат України від 29.012.95 р. № 352 
«Про затвердження типових форм первинних документів» [8], звідси акцентувати увагу на 
документальному відображенні завершених капітальних інвестицій не бачимо потреби, оскільки воно 
чітко регламентовано нормативним актом. 

 
 

 
 
 
 
 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Модернізація, реконструкція  

тощо 

 
Поліпшення ОЗ 

Відновлення технічних 
характеристик ОЗ 

Ремонт ОЗ 

Придбання або створення ОЗ, 

будівництво 

Придбання або створення ОЗ 

Реконструкції, дообладнання 

Розширення ОЗ 
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Рис. 2. Документальне відображення в обліку операцій з капітальними інвестиціями 
Джерело: узагальнення авторів 

 
Більш детального вивчення, на нашу думку, потребує документальне відображення 

незавершених капітальних інвестицій, зокрема, за операціями подальшого використання об’єктів 
незавершеного капітального інвестування. 

Таблиця 1 
Трактування поняття «незавершені капітальні інвестиції» 

 

Нормативний акт, автор Зміст поняття 

П(С)БО 7 «Основні засоби» 
[5] 

незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на 
будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують 
первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів 
матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних 
активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), 
уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося 

НП(С)БОДС 
121 «Основні засоби» [4] 

незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні 
інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, 
придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в 
експлуатацію на дату балансу не відбулося 

Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку 
основних засобів, 
затверджених наказом 
Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 
[3] 

незавершеними капітальними інвестиціями визнаються витрати на 
будівництво (виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних коштів 
з початку і до завершення будівельних робіт і введення об’єктів в 
експлуатацію 

Лелека Л. [2] 

незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні 
інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, 
придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в 
експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для 
фінансування будівництва 

Сєвка В.Г. [10] 

незавершені капітальні інвестиції - це незавершені під впливом різних 
факторів інвестиційні вкладення, зокрема через невірну оцінку потенціалу 
об’єктів будівництва, відсутність коштів на завершення будівництва, зміну 
власників, зміну ринкової ситуації та ін. 

Джерело: узагальнено авторами на основі вказаних джерел 

 

Капітальні інвестиції 

Завершені Незавершені 

Введення в 
експлуатацію 

Ліквідація 

Акт приймання-
передачі (внутрішнього 
переміщення) основних 
засобів; 
Акт приймання-здачі 
відремонтованих, 
реконструйованих та 
модернізованих 
об’єктів 

Продаж Безоплатна 
передача 

Консервація 

Відомість про 
стан об’єкта, 
що підлягає 
консервації; 
Акт про 
прийняття 
законсерво-
ваного об’єкта 

Рахунок-
фактура; 
Акт приймання-
передачі 
(внутрішнього 
переміщення) 
основних засобів 
 

Акт на  
списання 
основних 
засобів 

Акт приймання-
передачі 
(внутрішнього 
переміщення) 
основних засобів 
 

Відомість 4.1, Журнал 4 
 

ф.1 Баланс р. 1011 
ф.5 Примітки до річної фінансової 
звітності р. 280-340 

ф.1 Баланс р. 1005 

Відомість 4.1, Журнал 4 
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Розглянемо детальніше особливості документального відображення вище перелічених операцій. 
Так, у разі консервації облік незавершених капітальних інвестицій (незавершеного будівництва) 
регламентується П(С)БО 7 та Положенням про порядок консервації та розконсервації об’єктів 
будівництва, затвердженим Наказом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2005 №2 (далі – Положення №2). 

 

 
 

Рис. 3. Причини зміни рішення щодо капітального інвестування 
Джерело: [6, с. 471] 

 
Відповідно до п. 1.2 Положення №2 консервацією об’єкта (будови) визнається комплекс робіт та 

заходів, пов’язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об’єкта (будови), 
на якому припинено будівництво, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні 
заходи, які запобігають руйнації об’єкта (будови) [7]. Для документального відображення операцій по 
консервації об’єктів Положенням №2 передбачено Акт про припинення будівництва, Відомість про 
стан об’єкта, який підлягає консервації та Акт про прийняття законсервованого об’єкта. 

У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва у практиці вітчизняних підприємств для 
документального відображення його передачі використовується Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми №ОЗ-1, затвердженої Наказом №352. 
Слід наголосити, що даний документ за своїм змістом не відповідає вимогам формування обліково-
інформаційного забезпечення процесу управління капітальними інвестиціями. З метою вирішення 
зазначеної проблеми запропоновано форму первинного документа безпосередньо призначеного для 
обліку операцій з капітальними інвестиціями – ф. № КІ-01 Акта приймання-передачі об’єктів 
незавершеного капітального інвестування (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 

Причини прийняття рішення щодо не завершення капітальних інвестицій 

недостатнє фінансування, відсутність у замовника (інвестора, забудовника) будівництва коштів для 
фінансування будівництва, в результаті чого виникає неможливість його забезпечення будівельними 
матеріалами і устаткуванням 

банкрутство замовника (інвестора, забудовника) 

невідповідність сучасним умовам об’єкта, що будується 

наявність грубих порушень, допущених при проектуванні (в проектній документації на будівництво) і 
виявлених під час будівництва, а також наявність порушень у роботі підрядника, які можуть призвести до 
небезпеки для життя і здоров’я людей, погіршення екологічної ситуації та потребують обов’язкового 
усунення 

наявність невідповідностей проектної документації вимогам нормативно-правових актів, що виявлено 
під час будівництва 

невиконання однією із сторін договору зобов’язань із забезпечення будівництва будівельними 
матеріалами або устаткуванням 
 

відсутність можливості отримання замовником проектно-кошторисної та дозвільної документації 

підготовка об’єкта (будови) до зими, якщо в зимовий період будівництво не здійснюється 

стихійні лиха 

неможливість будівництва об’єкта з інших причин 
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Ідентифікаційний код                                                                                Код за УКУД 
ЄДРПОУ 
                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                                  Керівник підприємства 

                                                                                                                                  ___________________ 

АКТ 
приймання-передачі об’єктів незавершеного 

капітального інвестування 
 

Номер  

документа 

Дата  

складання 

Код особи, відповідальної за зберігання обєкта 

незавершеного капітального інвестування  

Код виду  

операції 

    

 

Здавач Одержувач Об’єкт 
незавершеного 

капітального 
інвестування 

Дебет Кредит 
Балансова 

вартість цех, відділ, дільниця, 
лінія 

рахунок, 
субрахунок 

код аналітич- 
ного обліку 

рахунок, 
субрахунок 

код аналітич- 
ного обліку 

1 2 3  4 5 6 7 

        

 
На підставі наказу, розпорядження _______________________від "___" ________________ 20__ р. N ________ 
проведений огляд ___________________________________________________, що приймається (передається) 
від ___________________________________________________________________________________________ 

         (найменування об’єкта) 
 
В момент приймання (передачі) об’єкт знаходиться в ________________________________________________ 

                                                                                     (місцезнаходження об’єкта) 
Коротка характеристика об’єкта __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(вказати, що саме не відповідає) 
Висновок комісії _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Додаток. Перелік технічної документації __________________________________________________________ 

 

Голова комісії ___________________ ________________ ___________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Члени комісії ___________________ ________________ ___________________________ 
 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

 ___________________ ________________ ___________________________ 
 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

 ___________________ ________________ ___________________________ 
 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Об’єкт незавершеного 
капітального 
інвестування прийняв  ___________________ ________________ ___________________________ 
 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Здав  ___________________ ________________ ___________________________ 
 (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Відмітка бухгалтерії про переміщення об’єкта  
 
"____" _______________ 20__ р. 
 
Головний  бухгалтер (бухгалтер)  

 
Рис. 4. Запропонована форма Акта приймання-передачі об’єктів незавершеного капітального 

інвестування 
Джерело: доповнено авторами 
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Аналогічна ситуація і з документальним відображенням ліквідації об’єктів незавершеного 
капітального інвестування. З метою вирішення зазначеної проблеми запропоновано ф. № КІ-02 Акт 
списання незавершених капітальних інвестицій (рис. 5). 

 

Ідентифікаційний код                                                                      Код за УКУД 

ЄДРПОУ 

                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                        Керівник підприємства 
                                                                                                                                            ___________________ 

АКТ 
СПИСАННЯ НЕЗАВЕРШЕНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Номер  
документа 

Дата  
складання 

Код особи, відповідальної за зберігання обєкта 
незавершеного капітального інвестування  

Код виду  
операції 

    

 

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "___"_________________ 20__ р. №_____________________ 
на підставі _____________________________________________________________________________________ 
зробила огляд __________________________________________________________________________________ 

найменування об’єкта 

В результаті огляду комісія встановила: 
1. Причина списання _____________________________________________________________________________ 
2. Технічний стан ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Висновок комісії:_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Додаток. Перелік документів, що додаються__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Голова комісії  ______________  _________________  ________________________________ 
                                      посада    підпис              прізвище, ім’я, по батькові  
Члени комісії   ______________  _________________  ________________________________ 

          посада    підпис              прізвище, ім’я, по батькові 

 

Рис. 5. Запропонована форма Акта списання незавершених капітальних інвестицій 
Джерело: доповнено авторами 

 
Передачу об’єкта в обмін на корпоративні права інвестора, безплатну передачу об’єктів 

незавершеного капітального інвестування доцільно також документально відображати з 
використанням запропонованої ф. № КІ-01 Акта приймання-передачі об’єктів незавершеного 
капітального інвестування. 

Запровадження на практиці запропонованих документів спростить узагальнення інформації по 
операціям з капітальними інвестиціями в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, затверджених 
Методичними рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р № 356, а саме у Журналі 4 та відомості 4.1, а 
також забезпечить достовірність відображення вартості незавершених капітальних інвестицій у рядку 
1005 ф. 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан». 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження: 

 доведено потребу розмежування капітальних інвестицій за результативним підходом на 
завершені та незавершені; 
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 уточнено, що критеріями визнання об’єктів незавершеного капітального інвестування, окрім 
критерію стану завершеності робіт, має бути критерій цільового використання в подальшому; 

 запропоновано форми первинних документів, призначених для відображення в обліку операцій 
з незавершеними капітальними інвестиціями, застосування яких на практиці дозволить спростити 
узагальнення інформації в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, а також фінансовій звітності 
підприємства. 
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Очеретько Л.М., Сімановська О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 
ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

Мета полягає в розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення документального відображення 

операцій з капітальними інвестиціями, що забезпечить формування у поточному обліку і звітності якісної, 
достовірної та своєчасної інформації, необхідної для прийняття рішень як внутрішніми, так і зовнішніми 
користувачами. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі методи: метод теоретичного 

узагальнення, який став підґрунтям розробки методики документального відображення операцій з капітальними 
інвестиціями; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою 
визначення критеріїв визнання незавершених капітальних інвестицій; монографічний метод використано при 
викладенні результатів дослідження. 

Результати. Обґрунтовано потребу розмежування капітальних інвестицій за результативним підходом на 

завершені та незавершені. Розглянуто порядок документального відображення операцій з незавершеними 
капітальними інвестиціями та розроблено практичні рекомендацій щодо його удосконалення. 

Наукова новизна полягає в удосконаленні документального відображення операцій з капітальними 

інвестиціями шляхом розробки форм первинних документів, запровадження яких у практиці вітчизняних 
підприємств дозволить спростити узагальнення інформації в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, а 
також фінансовій звітності підприємств. 

Практична значущість. Запровадження на практиці поданих пропозицій щодо удосконалення 

документального відображення операцій з капітальними інвестиціями спростить узагальнення інформації по 
операціям з капітальними інвестиціями в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, а також забезпечить 
достовірність відображення незавершених капітальних інвестицій у рядку 1005 ф. 1 Баланс «Звіт про фінансовий 
стан». 

Ключові слова: капітальні інвестиції, незавершені капітальні інвестиції, документальне відображення, 

операції з капітальними інвестиціями. 
 

Ocheretko L.M., Simanovska O.O. IMPROVEMENT OF DOCUMENTARY REFLECTION OF OPERATIONS 
WITH THE CAPITAL INVESTMENTS 

Purpose is to develop practical recommendations for improving the display of documentary operations to capital 

investments that promote the formation of the current accounting and reporting quality, reliable and timely information 
needed for decision-making by both internal and external users. 

Methodology of research. The method of theoretical generalization was the basis for the development of 

methods of documentary mapping operations to capital investments. The logical method, methods of induction and 
deduction, grouping and summarizing made the basis for determining criteria for recognition of outstanding capital 
investment. Monographic method used for presentation of results of research. 

Finding. Substantiates the need for separation of capital investments effective approach for finished and 

unfinished. We consider the order of the documentary mapping operations unfinished capital investments and developed 
practical recommendations for improvement. 

Originality is to improve the display of documentary operations with capital investments by developing forms of 

primary documents, whose implementation in practice of domestic enterprises will simplify the synthesis of information in 
the registers of synthetic and analytical accounting and financial reporting. 

Practical value. Introduction in practice submitted proposals to improve the display of documentary operations 

with capital investments will simplify compiling information on operations with capital investments in the registers of 
synthetic and analytical accounting, and provide reliability display incomplete capital investments in row 1005 f. 1 
Balance "statement of financial position". 

Key words: capital investment, unfinished capital investments, documentary mapping, transactions with capital 

investments. 
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Очеретько Л.М., Симановская О.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Цель состоит в разработке практических рекомендаций по усовершенствованию документального 

отражения операций с капитальными инвестициями, что обеспечит формирование в текущем учете и отчетности 
качественной, достоверной и своевременной информации, необходимой для принятия решений как 
внутренними, так и внешними пользователями. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: метод 

теоретического обобщения, который стал основой разработки методики документального отражения операций с 
капитальными инвестициями; логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения 
выступили основой определения критериев признания незавершенных капитальных инвестиций; 
монографический метод использовано при изложении результатов исследования. 

Результаты. Обоснована потребность разграничения капитальных инвестиций за результативным 

подходом на завершенные и незавершенные. Рассмотрен порядок документального отражения операций с 
незавершенными капитальными инвестициями и разработаны практические рекомендации по его 
усовершенствованию. 

Научная новизна состоит в усовершенствовании документального отражения операций с капитальными 

инвестициями путем разработки форм первичных документов, введение которых в практике отечественных 
предприятий позволит упростить обобщения информации в регистрах синтетического и аналитического учета, а 
также финансовой отчетности предприятий. 

Практическая значимость. Введение на практике предложений по совершенствованию документального 

отражения операций с капитальными инвестициями упростит обобщение информации по операциям с 
капитальными инвестициями в регистрах синтетического и аналитического учета, а также обеспечит 
достоверность отражения незавершенных капитальных инвестиций в строке 1005 ф. 1 Баланс «Отчет о 
финансовом состоянии». 

Ключевые слова: капитальные инвестиции, незавершенные капитальные инвестиции, документальное 

отражение, операции с капитальными инвестициями. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Поняття «інноваційна діяльність» широко використовується в 

сучасному економічному лексиконі для опису специфічних господарських процесів, пов’язаних зі 
створенням, використанням та комерціалізацією наукових досліджень і розробок на підприємстві, 
спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності та загальної ефективності. Таке розуміння 
сутності інноваційної діяльності прямо витікає з визначення, наведеного у Законі України «Про 
інноваційну діяльність», відповідно до якого «інноваційна діяльність» це – діяльність, що спрямована 
на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. Отже, законодавець відмітив існування 
інноваційної діяльності як окремого виду сукупності специфічних господарських процесів, 
відокремленого від інших видів діяльності за певними ознаками, обумовленими феноменом інновації. 

Інноваційна діяльність підприємства характеризується отриманими результатами і понесеними 
для цього витратами, які мають кількісну та фінансову оцінку. Нововведенням притаманні не тільки 
матеріально-речовинні, а й інформаційно-інтелектуальні прояви, з якими споріднені наукоємність та 
унікальність інновацій [2]. 

Саме ці прояви, як кваліфікаційні ознаки, й дозволяють відокремити інноваційну діяльність та 
витрати, пов’язані з нею, в окремий об’єкт обліку. Необхідність виділення витрат інноваційної 
діяльності в окремий об’єкт обліку обумовлена потребою системи управління в належному 
інформаційно-аналітичному забезпечені процесу інноваційного розвитку підприємства. Обліково-
аналітична система має оперативно та вичерпано надавати всю необхідну інформацію щодо 
інноваційних витрат, як важливого фактора впливу на загальну ефективність господарської діяльності 
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підприємства. Тому виникає питання, як саме побудувати облік інноваційної діяльності на 
підприємстві, зокрема, в частині відповідних витрат. 

Погоджуємося з думкою науковців [3; 4; 5; 6; 7 та ін.], які вважають, що питання забезпечення 
системи управління інформацією щодо інноваційної діяльності включається у компетенцію 
управлінського обліку. Тому кожне підприємство має самостійно побудувати необхідну обліково-
аналітичну складову для прийняття управлінських рішень щодо інноваційних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням особливості обліку інноваційної 
діяльності, доцільності створення системи обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства, проблемам класифікації витрат 
інноваційної діяльності, їх розподілу за центрами відповідальності та відображенню їх в обліку та 
бухгалтерської звітності приділяли увагу такі вчені, як: М. Авилкіна, Л. Гнилицька, О. Грицай, Д. Дідух, 
В. Жук, А. Загородній, А. Єфремов, О. Кантаєва, О. Ковальова, Я. Крупка, О. Кузнецова, О. Левицька, 
І. Мельничук, Т. Моргунова, Н. Нанівська, А. Пилипенко, І. Садовська, Т. Шира, В. Чиж, Ж. Ющак, 
Є. Яламова та інші. 

Аналіз вивчених джерел показує, що незважаючи значну кількість наукових робіт, багато 
проблемних питань обліку витрат інноваційної діяльності залишаються гостро дискусійними, 
недостатньо розробленими та потребують подальших наукових розвідок. 

Постановка завдання. Метою статті є надання науково обґрунтованих пропозицій щодо 
удосконалення обліку витрат інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує безліч визначень понять «інновація», 
«інноваційна діяльність», «інноваційні процеси», запропоновані у працях з теорії та практики 
інноваційних процесів на підприємстві. Так як облік інноваційної діяльності відноситься до сфери 
управлінського обліку, то підходи до організації та ведення обліку, зокрема класифікації витрат, 
визначаються самим підприємством. 

Для цього підприємство, насамперед, має вирішити проблему відокремлення об’єктів 
інноваційної діяльності (майно, джерел майна, господарські процеси з їх формування та руху) від 
об’єктів обліку, пов’язаних з іншими аспектами господарської діяльності підприємства. Таке 
відокремлення об’єктів обліку інноваційної діяльності, на нашу думку, має вирішувати одночасно три 
завдання: 

 враховувати здобутки теорії та практики інноваційного менеджменту як специфічної галузі 
управлінської науки та професійної діяльності, спрямованої на формування функціональної системи 
стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства та забезпечення умов для його 
інноваційного розвитку; 

 відповідати прийнятій методології обліку витрат, у тому числі щодо визначення витрат за 
елементами та видами діяльності, формування собівартості об’єктів інноваційної діяльності методами 
калькулювання; 

 не суперечити діючому законодавству у галузі інноваційної діяльності. 
Розглянемо проблему одночасного забезпечення цих трьох умов в обліку витрат інноваційної 

діяльності детальніше. 
Теорія інноваційного менеджменту докладно розглядає класифікацію витрат інноваційної 

діяльності як важливого елементу формування інформаційної бази для прийняття управлінських 
рішень щодо визначення методів впливу на об’єкт інноваційної діяльності, науковці пропонують різні 
варіанти класифікації залежно від встановлених ознак. Зокрема, у роботі Т. О. Петухової 
представлено систематизацію та узагальнення існуючих класифікацій інноваційних витрат за такими 
ознаками: за технологічними параметрами продуктів інновацій та інновації процесів; за мірою новизни; 
за періодом здійснення витрат; за джерелами коштів; за елементами та статтями витрат; за сферою; 
за стадіями життєвого циклу інноваційного проекту; за об’єктами фінансового обліку; за джерелами 
фінансування; за періодом обліку; залежно від виду інноваційної діяльності [8, с. 406]. Автор пропонує 
використовувати групування витрат інноваційної діяльності за наведеними класифікаційними 
ознаками як підставу для вирішення широкого кола аналітичних завдань, пов’язаних з визначенням 
структури та джерел формування фінансових ресурсів в сформованих частках між окремими ïx 
видами, цільової орієнтації інноваційної діяльності підприємства. 

У роботі С. Ю. Гвоздю [9, с. 20] класифікацію витрат на інноваційну діяльність доповнюють 
ознакою «за типом трансакцій»: витрати, які виникають при обміні правами власності, через існування 
комунікативних бар’єрів та психологічне несприйняття нововведень та витрати на оцінку 
індивідуального вкладу працівника в інноваційну діяльність. 

Чиж В. І та Мазейкина О. О. обґрунтовують доцільність класифікувати витрати не лише за 
етапами життєвого циклу інноваційного товару (розробка, виробництво, просування і збут, утилізація), 
а й за частинами етапів життєвого циклу (наприклад, розробки ескізного проекту, технічного проекту, 
дослідних зразків) [11, с. 3]. 

Детальний аналіз переліку витрат інноваційної діяльності залежно від цілей управління 
наведено у праці Л. П. Шацкової [11, с. 50-63]. 
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Федулова І. В. [12] згрупувала витрати на інноваційну діяльність в три групи: витрати на 
внутрішні та зовнішні дослідницькі проекти; витрати на придбання основних засобів виробництва; 
витрати на придбання і впровадження нових технологій, маркетинг, рекламу та інші. 

Розгалужену та інформативну класифікацію витрат виробництва інноваційної продукції для 
потреб управлінського обліку представлено О. О. Левіцькою [4]. Вважаємо цю класифікацію корисною 
для відокремлення в обліку таких важливих етапів життєвого циклу інновації, як виробництво пробної 
партії дослідних (експериментальних) зразків та масове виробництво для комерціалізації результатів. 

Горфинкель В. Я. та Попадюк Т. Г. пропонують в основу класифікації інноваційних витрат 
закладати розробки, які використовують у розвинених країнах. Зокрема, в США компанії для 
управління інноваціями використовують класифікацію на основі функціональної ознаки: 
1) маркетинговий блок: фірмове найменування і логотип; бренд фірми; товарні знаки; авторські права; 
маркетингова стратегія; етикетки, упаковки; 2) технічний блок: ділові секрети; формули; пакети 
технічних послуг і джерела постачання; патенти; технологічні процеси; технології дизайну; технічне 
навчання; технологічна модернізація; результати випробування машин; креслення устаткування та 
продукції; конструкторська документація; 3) практичний (управлінський і професійний) блок включає в 
себе дані про реалізацію продукції; управлінські бази даних; списки споживачів; рекомендації щодо 
продажу; зв’язки із споживачами [13]. 

Отже, фахівцями розроблено змістовну теорію визначення складових інноваційної діяльності 
підприємства за різноманітними класифікаційними ознаками, які доцільно використовувати для 
побудови обліку інноваційних витрат. 

Щодо нормативних засад обліку витрат інноваційної діяльності, то у вітчизняному законодавстві, 
яке регулює бухгалтерський облік, не існує затвердженої єдиної методології обліку витрат інноваційної 
діяльності. В розвинених країнах діє спеціальний МСБО 9 «Витрати на дослідження і розробки», у 
якому викладені основні підходи до обліку інноваційних витрат. В Україні облік витрат інноваційної 
діяльності розпорошений за різними нормативними документами. Облік поточних витрат інноваційної 
діяльності здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», для узагальнення інноваційних витрат 
періоду передбачено рахунок 941 «Витрати на дослідження, розробки». Облік відповідних капітальних 
витрат регулюється П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Нормативне визначення об’єктів інноваційної діяльності наведено у Законі України «Про 
інноваційну діяльність». Відповідно до цього закону об’єктами інноваційної діяльності є: інноваційні 
програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; 
інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість 
виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна 
продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції [1]. 

Виходячи з наведеного визначення, саме зазначені об’єкти інноваційної діяльності, насамперед, 
повинні бути об’єктами обліку, за якими має накопичуватись інформація щодо витрат. Але з точки зору 
облікової методології, наведені у переліку об’єкти не досить конкретні, зокрема, виникають питання: як 
відобразити в обліку «механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції», або 
«інфраструктуру виробництва і підприємництва», або «організаційно-технічні рішення…»? Як 
сформувати в обліку інформацію про процес формування цих об’єктів інноваційної діяльності? 
Вочевидь, відокремлення в обліку об’єктів інноваційної діяльності має бути більш конкретним, 
пов’язаним з чинною методологію відображення витрат за статтями та елементами, які далі 
деталізуються у межах управлінських субрахунків. 

Інша проблема – відокремлення витрат, пов’язаних з інноваційної діяльністю, та витрат з нею 
непов’язаних. Система фінансового обліку в Україні не дає визначених методичних засад щодо 
облікового забезпечення процесу створення та використання інновацій: об’єкти обліку інноваційної 
діяльності не забезпечені відповідними рахунками бухгалтерського обліку; облікова інформація про 
інноваційні об’єкти формується з використанням загальних рахунків без відображення специфіки 
інноваційних процесів; на більшості підприємств відсутні регістри внутрішнього обліку, за допомогою 
яких можливо відслідковувати економічні показники інноваційної діяльності; у фінансової звітності 
відсутні статті, що відображають доходи, витрати та результати інноваційної діяльності підприємства 
[14, с. 4]. 

Нормативне визначення поняття «інноваційні витрати» наведено у Методиці приведення 
механізму аналітично-статистичного спостереження стану інноваційного розвитку економіки у 
відповідність із стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку та ЄС [15]. Відповідно 
до цього документу, під терміном «інноваційні витрати» розуміють усі витрати, пов’язані з 
інноваційною діяльністю, а саме: внутрішні дослідження та розробки; зовнішні дослідження та 
розробки; придбання машин та обладнання, пов’язаних з виробництвом інноваційних продуктів та 
процесів; придбання патентів та ліцензій, промислових зразків;навчання та маркетингові дослідження. 
Але ця методика не розкриває порядок формування інноваційних витрат в обліку. 
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У «Типовому положенні з планування, обліку калькулювання собівартості науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт» [16] передбачено групувати витрати за: видами витрат (елементи, 
статті); темами і завданнями НДДКР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними 
договорами на розроблення та виконання цих робіт; календарними періодами, протягом яких витрати 
включаються у собівартість НДДКР (місяць, квартал, рік); місцем виконання НДДКР (відділ, сектор, 
лабораторія та інші підрозділи організації); джерелами фінансування НДДКР (за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів, коштів замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів). 

Як бачимо, рекомендована в Типовому положенні [16] класифікація витрат сформована 
виходячи з організаційної схеми розподілу ресурсів на НДДКР, зручності для контролю вищестоящими 
організаціями, а не із потреб підприємства в ефективному управлінні інноваційним процесом залежно 
від специфіки інновації. Наведене типове положення не відповідає на питання, як саме побудувати 
облік витрат, який би якісно обслуговував цю потребу. 

Для розв’язання цього питання науковці пропонують різні підходи для групування витрат 
інноваційної діяльності в обліку: використовувати управлінські субрахунки рахунку 941 «Витрати на 
дослідження і розробки»; використовувати спеціальні субрахунки для обліку НМА, субрахунки витрат 
на виробництво, витрат, пов’язаних із збутом, адміністративних витрат; відокремлювати спеціальні 
субрахунки у складі витрат майбутніх періодів, або використовувати рахунок 86 як спеціальний 
рахунок для обліку інноваційних процесів [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 та ін.]. 

Всі ці пропозиції мають суттєвий недолік: вони не забезпечують побудову цілісної системи обліку 
витрат протягом всього етапу життєвого циклу інновацій. 

Ефективний облік витрат інноваційної діяльності має поєднувати одночасно облік за об’єктами 
(видами інновацій) та фазами (процесами) інноваційного циклу: виникнення ідеї, проведення 
проектно-конструкторських робіт, виготовлення експериментального зразка, серійне виробництво та 
реалізація нового продукту з визначенням економічної ефективності; витрати на масштабне 
виведення нової продукції на ринок; формування джерел фінансування наступної інновації. 

Також в більшості наведених пропозицій діє, на нашу думку, незручний методичний підхід, коли 
для побудови управлінського аналітичного обліку витрат застосовують синтетичні балансові рахунки зі 
створенням субрахунків третього порядку. Це перевантажує та ускладнює ведення синтетичного 
обліку надмірною деталізацією, роблячи систему аналітичного обліку необґрунтовано складною, 
громіздкою та недостатньо гнучкою. 

Використання для побудови поглибленої аналітики рахунку 941«Витрати на дослідження, 
розробки» з введенням різноманітні додаткових субрахунків недостатньо для опису всіх інноваційних 
процесів, адже рахунки класу 9 «Витрати діяльності» використовують виключно для обліку поточних 
витрат звітного періоду. Облік капітальних витрат інноваційної діяльності здійснюється поза цим 
рахунком. 

Враховуючи все вищевказане, відокремлення в обліку видів інновації доцільно здійснювати за 
допомогою кодування в системі управлінських субрахунків. Пропонуємо для здійснення обліку витрат 
інноваційної діяльності застосовувати рахунки класу 8 «Витрати за елементами», до яких відкривати 
управлінські субрахунки третього, четвертого та більше порядку, відповідно до наступних принципів: 

1. Стратегічним напрямом побудови на підприємстві системи обліково-аналітичної інформації 
щодо витрат має стати інноваційна спрямованість діяльності. 

2. Формування елементів витрат в управлінських цілях необхідно проводити як найдетальніше, 
згідно з принципами чистоти і одноманітності витрат. Така стаття, як «інші витрати» повинна бути 
практично відсутньою, вплив її величини на загальну суму витрат має визначатися як несуттєвий. 

3. Види витрат повинні відображатися за носіями витрат (місцями виникнення – центрами 
відповідальності по витратах). Це досягається завдяки використанню усередині рахунку коду носія 
витрат – підрозділу. Сформований управлінський код витрат має поєднувати необхідні класифікаційні 
ознаки залежно від цілей управління та особливостей здійснення інноваційної діяльності на 
підприємстві. 

Розглянемо умовний приклад. Необхідно відобразити в обліку витрати високоміцної сталі марки 
03Н18К9М5Т на виробництво дослідного зразка «А». Позначивши основний  виробничий цех кодом 
01, інші цехи – кодом 02, 03, а цех № 7 (умовний номер), який займається виробництвом дослідного 
зразка кодом 07, отримаємо для елемента матеріальних витрат дослідного зразка код 801-07, який 
буде відображати місце виникнення витрат (центр відповідальності по витратах). Подальшу 
деталізацію виду витрачених матеріалів також доцільно відобразити у вигляді коду. Наприклад, сам 
інноваційний продукт «А» позначимо кодом 5, витрати сталі марки 03Н18К9М5Т визначимо кодом 12, 
тоді елемент матеріальних витрат за кодом 801-07-5-12 буде означати «витрати сталі марки 
03Н18К9М5Т для виробництва дослідного зразка «А».  

Отже, облік витрат інноваційної діяльності за допомогою запропонованого підходу буде 
виглядати наступним чином (табл. 1): 
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Таблиця 1 
Облік витрат інноваційної діяльності 

 
Зміст господарської операції Д-т К-т 

Витрачено в цеху №7 на виробництво дослідного зразку продукції «А» сталь 
марки 03Н18К9М5Т 

23 
801-07-5-12 

801-07-5-12 
201 

Джерело: запропоновано авторами 

 
Запропонований методичний підхід до кодування рахунків восьмого класу дозволяє вбудувати 

управлінські аналітичні рахунки в систему фінансового обліку без надмірного перевантаження 
синтетичного обліку при одночасному забезпеченні гнучкості інформативності та оперативності. В 
умовах використання сучасних ІТ-технологій запропонований методичний підхід до побудови обліку 
витрат інноваційної діяльності є особливо ефективним. Інформаційні технології забезпечують 
можливості для систематизації облікової інформації щодо інноваційних витрат за будь-яким 
елементом коду (за центром витрат, за видом продукції, за елементом витрат тощо) за будь-який 
період. Це дозволяє значно скоротити час та трудовитрати персоналу на складання додаткових 
кошторисів, аналітичних відомостей, розрахунків, внутрішніх звітів для забезпечення менеджерів 
необхідною інформацією щодо витрат інноваційної діяльності для прийняття управлінських рішень. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного 
дослідження можемо констатувати: 

1. У вітчизняному законодавстві, яке регулює бухгалтерський облік, на відміну від міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, не існує затвердженої єдиної методології обліку витрат 
інноваційної діяльності. 

2. Науковцями розроблено змістовну теорію класифікації витрат інноваційної діяльності 
підприємства за різноманітними ознаками, які дозволяють створити повну та цілісну систему 
накопичення інформації щодо інноваційних витрат для обліково-аналітичного забезпечення процесу 
прийняття управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності. Але ці теоретичні підходи не отримали 
достатнього відображення у практичних рекомендаціях щодо побудови управлінського обліку 
інноваційних витрат. 

3. З метою забезпечення необхідної аналітичної інформації щодо витрат інноваційної діяльності 
доцільно використовувати рахунки восьмого класу, з відкриттям субрахунків третього, четвертого та 
більше порядку, код яких поєднує необхідні класифікаційні ознаки щодо об’єктів інноваційної 
діяльності за центрами відповідальності залежно від цілей управління та особливостей здійснення 
інноваційної діяльності на підприємстві.  
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Панченко О.М., Воронова Н.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета – надання науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення обліку витрат інноваційної 

діяльності. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання, зокрема: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні змісту поняття 
«витрати інноваційної діяльності»); метод системного вивчення господарських процесів (при розробці практичних 
рекомендацій щодо удосконалення обліку витрат інноваційної діяльності); абстрактно-логічний метод (при 
узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та 
пропозицій). 

Результати. Розглянуто підходи науковців до класифікації витрат інноваційної діяльності за різними 

ознаками. Проаналізовано запропоновані науковцями методичні підходи щодо відображення витрат інноваційної 

http://global-national.in.ua/archive/7-2015/177.pdf
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діяльності в обліку. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації по удосконаленню обліку витрат інноваційної 
діяльності за допомогою кодування рахунків восьмого класу «Витрати за елементами» за класифікаційними 
ознаками, залежно від цілей управління та особливостей здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні методичних положень щодо принципів управлінського 

кодування рахунків восьмого класу відповідно до інноваційної спрямованості діяльності підприємства. 
Пропонується при кодуванні управлінських рахунків щодо витрат інноваційної діяльності поєднувати 
класифікаційні ознаки центру відповідальності, статті витрат, виду витрат та інші ознаки на розсуд керівництва 
залежно від цілей управління та особливостей  здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 

рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання для удосконалення ведення обліку витрат 
інноваційної діяльності. 

Ключові слова: витрати інноваційної діяльності, управлінський облік витрат інноваційної діяльності, 

класифікація витрат інноваційної діяльності. 
 

Panchenko O.M., Voronova N.V. IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING INNOVATIVE ACTIVITY 
Purpose – to provide scientifically based proposals to improve cost accounting innovation activity. 
Methodology of research. The study used a general scientific and specific knowledge of methods: methods of 

logical analysis, synthesis, induction and deduction (at clarifying the meaning of "cost innovation"); method of systematic 
study of business processes (the development of practical recommendations to improve cost accounting innovation); 
abstract logical method (with a synthesis of theoretical positions, establishing causal relationships and forming 
conclusions and suggestions). 

Findings. It was considered scientific approaches to classification of expenditure innovation activity on different 

grounds. Scientists analyzed the proposed methodological approaches to display innovation in cost accounting. 
Grounded scientific guidelines to improve cost accounting innovation via coding invoices eighth grade "Expenses on 
elements" for the classifications, depending on management objectives and characteristics of innovation activities in the 
enterprise. 

Originality is a substantiation of methodical provisions on administrative coding principles accounts eighth grade 

under the innovative direction of the company. Proposed encoding management accounts for expenditures innovation 
combined classification attributes responsibility center, expenditure, type of costs and other indicators at the discretion of 
management based on management objectives and characteristics of innovation activities in the enterprise. 

Practical value is that the main provisions of the study in the form of practical recommendations can be used by 

business entities to improve cost accounting innovation. 
Key words: cost innovation, management innovation cost accounting, classification of costs of innovation. 

 
Панченко О.М., Воронова Н.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСХОДОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель – представление научно-обоснованных предложений по учету расходов инновационной 

деятельности. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные 

методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении содержания 
понятий «расходы инновационной деятельности»); метод системного изучения хозяйственных процессов (при 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию учета расходов инновационной деятельности); 
абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, установлении причинно-следственных 
связей и формировании выводов и предложений). 

Результаты. Рассмотрены подходы ученых к классификации расходов инновационной деятельности по 

разным признакам. Проанализированы предложенные учеными методические подходы по отображению 
расходов инновационной деятельности в учете. Обоснованы научно-методические подходы по 
усовершенствованию учета расходов инновационной деятельности при помощи кодирования счетов восьмого 
класса «Расходы по элементам» по классификационным признакам, в зависимости от целей управления и 
особенностей осуществления инновационной деятельности на предприятии.  

Научная новизна заключается в обосновании методических положений относительно принципов 

управленческого кодирования счетов восьмого класса по инновационной направленности деятельности 
предприятия. Предлагается при кодировании управленческих счетов по расходам инновационной деятельности 
сочетать классификационные признаки центра ответственности, статьи расходов, вида расходов и другие 
признаки по усмотрению руководства в зависимости от целей управления и особенностей осуществления 
инновационной деятельности на предприятии. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 

практических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования для совершенствования 
ведения учета расходов инновационной деятельности. 

Ключевые слова: расходы инновационной деятельности, управленческий учет затрат инновационной 

деятельности, классификация расходов инновационной деятельности. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Багато організацій в умовах високої конкуренції та розвитку ринкових 

відносин вимушені вдаватися до пошуку нових способів інформування суспільства стосовно 
діяльності підприємства, продукції та послуг, які воно пропонує. Саме тому на допомогу приходить 
рекламна діяльність, яка є ефективним засобом впливу на купівельну поведінку споживачів та 
спрямована на формування і стимулювання попиту. 

Сьогодні більшість підприємств шукають нові шляхи інформування населення. В час розвитку 
інформаційних технологій та популярності соціальних мереж набуває популярності поширення 
рекламного повідомлення через Інтернет. На Заході соціальні мережі вже активно заявили про себе 
не тільки як засіб спілкування, але і як засіб розвитку бізнесу, ставши додатковим джерелом клієнтів і 
надавши можливість комунікацій з ними. У нашій країні ця тенденція вже намітилася і активно набирає 
обертів. Мільйони українців мають власні акаунти в таких соцмережах, як Facebook, ВКонтакте, 
Однокласники. Соцмережі зараз є потужним засобом комунікації мільярдів людей. У цих умовах 
використання соціальних мереж як інструменту рекламної діяльності стає вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стосовно рекламної діяльності в 
соціальних мережах відображено у працях таких вчених, як В. К. Данилина, В. В. Золотова, К. Девід, 
Д. Халілов, А. Парабеллум та ін. Однак, в даний момент недостатньо теоретичного матеріалу та 
практичних рекомендацій стосовно використання соціальних мереж для здійснення рекламної діяльності 
підприємствами в силу її новизни і тому залишається малодосліджуваною актуальною темою. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження можливостей та шляхів застосування 
соціальних мереж для здійснення рекламної діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реклама – це система заходів, спрямованих на 
доведення до потенційного покупця ємної та художньо оформленої інформації про товар, послуги або 
саме підприємство [1, с. 32]. 

Рекламна діяльність представляє собою комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, 
спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на зміну 
ринкової кон’юнктури, вживання необхідних заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, 
забезпечення позитивного іміджу фірми та її торговельної марки. Рекламна діяльність – це складний, 
багатоступінчастий процес, що потребує значних витрат фінансових, матеріальних та інтелектуальних 
ресурсів, оскільки реклама є важливою складовою бізнесу [3, с. 10]. 

Мета реклами – привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і 
змусити його діяти певним чином. Виробити товар ще недостатньо, важливо, щоб він знайшов свого 
споживача. Тому рекламне звернення має повідомити дещо важливе і цікаве для споживача, про 
щось виключне, особливе, чого нема в інших товарах. Звернення в рекламі повинно бути правдивим, 
доказовим і виголошеним доступно, вчасно, щоб покупець звернув увагу на рекламований товар 
(послугу) і придбав його [6, с. 8]. 

Рекламна діяльність будь-якого підприємств покликана бути індикатором свободи 
підприємницької діяльності, ефективним інструментом впливу на соціально-економічну поведінку 
потенційних споживачів і спрямовується на вирішення складної проблеми – формування попиту. 

Сучасні організації функціонують в ринкових умовах. Саме тому намагаються організувати всі 
сторони своєї діяльності таким чином, щоб вижити та закріпити свої позиції в конкурентному середовищі. 
Саме тому великого значення набуває проблема організації рекламної діяльності на підприємстві. 

Рекламна робота набуває нового значення, відрізняється цілим рядом специфічних рис, знання 
та врахування яких дозволяє активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих товарів, 
раціоналізувати процес обслуговування покупців, за рахунок «інформаційної підтримки», не лише 
стандартними шляхами, але й новими, наприклад, через соціальні мережі. 
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Популярність соціальних мереж зростає з кожним роком. З просто ресурсу для спілкування, 
соціальні мережі стають способом життя для багатьох людей. А якщо десь є місце, де люди 
збираються з доброї волі, та ще й відверто говорять про себе і свої радощі-печалі, то маркетологи 
просто зобов’язані використовувати цей інструмент для просування бізнесу-товарів чи послуг. 

Соціальна мережа – інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, контент якого наповнюється 
самими учасниками мережі. Сайт представляє собою автоматизоване соціальне середовище, що 
дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних спільним інтересом [7]. 

В Інтернеті соціальна мережа – це програмний сервіс, майданчик для взаємодії людей в групі 
або в групах. Теоретично в якості подібності соціальної мережі можна розглядати будь-яке онлайнове 
співтовариство, члени якого беруть участь, наприклад, в обговореннях на форумі. Соціальна мережа 
також утворюється читачами тематичного співтовариства, створеного на будь-якому сервісі блогів [2, 
с. 2]. 

Соціальні мережі з’явилися в США і були спочатку замкнуті на різного роду корпоративні 
співтовариства (наприклад, перша версія мережі Facebook була призначена тільки для студентів і 
випускників Гарвардського університету), проте поступово, по мірі того, як комп’ютерні технології 
створення соціальної мережі та відповідні програмні платформи освоювалися комп’ютерними 
спільнотами різних країн, число різних соціальних мереж стало стрімко збільшуватися і більшість їх 
зробилося загальнодоступними (у тому числі і одна з найбільш великих на сьогоднішній день 
соціальна мережа Facebook). Соціальні мережі об’єднують людей різних національностей, релігій, 
професій, соціальних груп, віку, статі і т.д.; разом з тим вони надають кошти для формування 
мережевих користувальницьких підмножин – клубів за інтересами, різноманітних об’єднань людей, де 
спілкування відбувається вже в більш вузьких колах. У комп’ютерну платформу соціальної мережі 
можуть бути інтегровані різні додатки розважального або рекламного характеру (ігри, конкурси і т.д.), 
які роблять перебування в соціальній мережі ще більш цікавим і захоплюючим [4]. 

Кількість користувачів соціальних мереж в Україні перевищує 40 млн. станом на 2013-2014 рр. 
За розміром української аудиторії на першому місці, як і раніше, російська мережа «ВКонтакте» – тут 
зареєстровано понад 27 млн. акаунтів. На другому місці – «Однокласники» (11 млн. акаунтів), на 
третьому – Facebook (3,2 млн.), потім – Twitter, аудиторію якого в Україні оцінюють в 430000 
користувачів. У «Яндексі» відзначають, що аудиторія сервісу мікроблогів з початку 2013 року зросла в 
півтора рази [8]. Це означає, що мільйони людей щодня заходять на свої сторінки в соціальних 
мережах та проводять там свій вільний час. Саме тому рекламування в соціальних мережах стало 
одним з найпотужніших способів просування та інформування. Ще істотною перевагою реклами в 
соціальних мережах, крім великої аудиторії, є можливість поділу сторінок за віком, інтересами, 
географією тощо, що дає можливість рекламувати товар певної групи. 

Рекламу в соціальних мережах поділяють на дві групи: 
1. SMM (Social Media Marketing) – просування чого-небудь в соціальних медіа (блогах, форумах, 

мережеві спільнотах) [5]. 
2. SMO (Social media optimization) – комплекс чисто технічних заходів, спрямованих на 

перетворення контенту сайту таким чином, щоб його можна було максимально просто 
використовувати в мережевих співтовариствах (форумах, блогах) [5]. 

Реклама в соціальних мережах дає можливості: 

 підвищити лояльність існуючих, а також потенційних клієнтів; 

 збільшення впізнаваності товару чи послуги, торгової марки, компанії тощо; 

 через соціальні мережі можна збільшити кількість відвідувачів на сайті, що, в свою чергу, 
стимулює продаж; 

 налагоджувати зворотній зв’язок з клієнтами, а також вивчати попит, презентувати нові товари 
чи послуги; 

 збільшення повторних продажів за рахунок інформаційної підтримки. 
Основні принципи, за якими функціонує соціальна мережа, це те, що кожна людина спілкується з 

великим колом осіб. З одними людьми спілкування більш спільне чи постійне, а з іншими – більш 
слабке або/і періодичне. Соціальна мережа дозволяє підтримувати та збільшувати коло спілкування, 
залучаючи до спілкування до нього інколи абсолютно спочатку незнайомих людей.  

До появи Інтернету звичайна людина могла спілкуватися з іншими людьми, що жили поруч, а 
також через пошту і телефон, але ці засоби зв’язку не є такі швидкі та інтерактивні, як Інтернет. Зараз 
будь-яка людина в соціальній мережі може вільно дружити, спілкуватися та листуватися з величезною 
кількістю людей, що в свою чергу призводить до швидкого поширення інформації. У цьому і є основна 
сила соцмереж. 

В найближчому майбутньому соціальні мережі стануть повноцінним замінником іншим серверам, 
таким як електронна пошта, сайти знайомств, Інтернет-магазини тощо. Соціальні мережі за останні 3-
5 років міцнішають і їх використання маркетологами з кожним роком збільшується. Важливо розуміти, 
що в даний час будь-який з конкурентів може підвищити свою активність в соціальних мережах і тим 
самим збільшити ефективність своєї діяльності, вигравши боротьбу за клієнта. Більш того, саме зараз, 
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коли просування в соціальних мережах ще мало вивчене і не всім зрозуміле, не багато бажаючих їх 
використовувати у своїй рекламній діяльності, і саме тому є можливість бути одним із перших. 

Наприклад, для брендів соціальні мережі стали окремим інструментом доходу. Вони 
намагаються розвивати додатковий функціонал для забезпечення більш ефективного позиціонування 
рекламного продукту. Наприклад, такі гіганти, як Apple, Nike, Adidas, NBA, Coca-Cola та інші мають 
свої спонсорські групи в соціальних мережах. Спонсорські групи – особливий тип груп, призначений 
для позиціонування бренду, створення і підтримки його активної аудиторії. Спонсорські групи мають 
власні рекламні майданчики, інша реклама на сторінках спонсорських груп не показується. 

Сторінки груп в соціальних мережах забезпечують необмежений об’єм для зберігання різних 
файлів (фотографій, музики, відео), надають можливість проводити опитування та обговорення в 
будь-якому форматі тощо. 

Керівництво соціальних мереж йде на надання рекламних майданчиків. Ціни стосовно 
розміщення демократичні та умови розміщення реклами привабливі. 

Так, наприклад готель Villa Bavaria в м. Бердянськ має групу Вконтакті. Через групу готель 
повідомляє про власні новини та пропозиції, а також публікує цікавий конвент (фотографії номерів та 
території готелю, відео, опитування, погоду тощо). Адміністратори групи викладають різні теми: 
наприклад, пост про романтичну вечерю на двох і супроводжують із фото кухні кафе, що 
супроводжується гарним інтер’єром; пост про конференцію може переплітатися з анонсом бізнес-
форуму. У соцмережі приходять за спілкуванням, саме тому керівники готелю відповідають на питання 
та зауваження (і на похвали, і особливо на претензії), вступають в діалог, запитують думки, проводять 
голосування тощо. 

Отже, якщо рішення стосовно здійснення рекламної діяльності в соціальних мережах прийнято, 
то необхідно здійснювати певні кроки (рис. 1): 

1. Для початку потрібно визначити мету та стратегію просування; визначити, які саме соціальні 
мережі будуть використовуватися підприємством для здійснення рекламної діяльності. 

Як показує практика, сьогодні основна мета присутності підприємства в соціальних мережах – це 
робота з існуючими клієнтами та залучення нових. Так, за допомогою соціальних мереж підприємство 
може сповістити про існуючі знижки, акції, спеціальні пропозиції тощо. 

 

  
Рис. 1. Етапи здійснення рекламної діяльності в соціальних мережах 

Джерело: розробка авторів 
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Також, потрібно враховувати аудиторію тієї чи іншої соціальної мережі. Так, наприклад, відомо, 
що в соціальній мережі «Вконтактє» аудиторія більш молода і це потрібно враховувати під час 
здійснення рекламної діяльності. 

2. Потрібно визначити показники, за якими буде вимірюватись ефективність рекламування та 
просування і періодичність вимірювання. 

На жаль, зрозумілих показників ефективності використання соціальних мереж мало, та і 
визначити кількість клієнтів, що прийшли саме з соціальних мереж, складно. Проте можна виміряти 
абсолютні або/та відносні показники (наприклад, кількість друзів у сторінки чи групи, кількість 
переходу на сайт з соціальних мереж, частота коментарів та кількість лайків тощо). 

3. Визначити виконавців, тобто потрібно визначити відповідальну людину або команду, що буде 
виконувати роботу в соціальних мережах. Як ще один варіант – можна найняти агентство, що буде 
проводити всі необхідні заходи в соціальній мережі. 

4. Скласти відповідний план стосовно рекламування та просування, відповідно до обраної 
стратегії. Наприклад, створити групу та сторінку підприємства, проводити різні рекламні кампанії. 

5. Проводити регулярну роботу на сторінці та в групі. 
Але, найголовніше про що треба пам’ятати, для того, щоб просування в соціальних мережах 

було ефективне, необхідно докласти велику кількість зусиль, тобто перш, ніж на підприємство 
звернуть увагу, потрібно постійно створювати цікавий матеріал, залучати людей до різних акцій, 
розіграшів, обговорень, проводити різноманітні заходи тощо. 

Сьогодні рекламна діяльність для підприємства стає все більш складною, багаторівневою та 
багатоструктурною, але є невід’ємним атрибутом, адже вона самий дієвий інструмент донести 
інформацію до людей, привернути увагу до пропонованих підприємством товарів і послуг та створити 
позитивний імідж. 

Рекламна діяльність в соціальних мережах є вигідною для рекламодавця. Використання цього 
інструменту дозволяє скоротити витрати на рекламу. Особливо це актуально для представників 
малого бізнесу. Сторінки та групи, що присвячені діяльності їх організації, можуть збільшити трафік на 
сайті та розширити аудиторію, якій можна запропонувати товари та послуги. Також, за допомогою 
соцмереж можна підняти рейтинг сайту в пошукових системах, а також соціальна медія дозволяє 
збільшити кількість посилань. 

Висновки з проведеного дослідження. Більшість підприємств шукають нові шляхи 
інформування населення. В час ери Інтернету популярності набуває рекламна діяльність через 
соціальні мережі. 

Кількість користувачів в Україні та світі з кожним роком зростає. Кожний день мільйони людей 
заходять на свої сторінки в соціальних мережах та проводять свій вільний час, завдяки чому соціальні 
мережі стали одним з найпотужніших способів просування та рекламування. Реклама діяльність в 
соціальних мережах дозволяє викликати інтерес у потенційного споживача, передати йому певну 
інформацію, а також стимулювати діяти його певним чином. Також реклама в соціальних мережах дає 
можливості підвищити лояльність клієнтів, збільшити пізнаваність товару чи послуги, збільшити 
кількість відвідувачів сайту, налагодити зворотній зв’язок з клієнтами тощо. 

Базуючись на вищенаведеній інформації, можна зробити висновок, що у будь-якій ситуації 
рекламна діяльність в соціальних мережах є важливим чинником для збереження, покращення та 
зміцнення позицій підприємства на ринку. 
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Леміш К.М., Межуєва Ю.О. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета – дослідження можливостей та шляхів застосування соціальних мереж для здійснення рекламної 

діяльності підприємств. 
Методика дослідження. В процесі виконання дослідження використовувалися методи системного аналізу, 

які стали підґрунтям для дослідження можливості застосування соціальних мереж як нового інструменту у 
здійсненні рекламної діяльності. Системний підхід застосовано також в основі аналізу соціальних мереж, як 
складних, структурованих комунікативних систем. 

Результати. У статті визначено важливість рекламної діяльності для господарського функціонування 

підприємства. Розглянуто поняття та особливості використання соціальних мереж як інструменту рекламної 
діяльності підприємств. Досліджено можливості реклами в соціальних мережах. Серед інструментів функціоналу 
соціальних мереж щодо популяризації підприємства розглянуто SMO і SMM. Охарактеризовані практичні аспекти 
використання соціальних мереж, таких як Facebook, Однокласники та Вконтактє. Описані певні кроки щодо 
здійснення рекламної діяльності в соціальних мережах. Встановлено, що рекламна діяльність в соціальних 
мережах є важливим чинником для збереження, покращення та зміцнення позицій підприємства на ринку. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку підходи до обґрунтування передумов та складових 

здійснення рекламної діяльності в соціальних мережах як дієвого інструменту успішного функціонування 
підприємства. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані на практиці для будь-

якого підприємства стосовно вирішення питань організації рекламної діяльності, а саме через соціальні мережі, 
що дозволить організації існувати та успішно функціонувати в умовах високої конкуренції. 

Ключові слова: реклама, рекламна діяльність, соціальні мережі, Facebook, Однокласники, Вконтактє. 

 
Lemish K.M., Mezhueva Yu.O. SOCIAL NETWORKS AS A NEW TOOL FOR ADVERTISING 
Purpose – to research of the social networks use for realizing advertising activity of the enterprises. 
Methodology of research. In the course of the study there are used methods of system analysis that became the 

basis for the study of using social networking possibility as a new tool in the implementation of promotional activities. The 
systems approach also formed the basis of the analysis of social networks as complex structured communication 
systems.  

Findings. The article identifies the importance of advertising activity for the economic operation of the enterprise. 

There were considered the concept and features of the social networks use as a tool of advertising activity of the 
enterprises. There were researched the possibilities of advertising on social networks. Among the tools of social 
networks functional on the company’s promotion there was considered SMO and SMM. There were characterized the 
practical aspects of the use of such social networks as Facebook, Odnoklassniki and Vkontakte. There were described 
the specific steps for realizing advertising activity on social networks. It was found that realizing advertising activity on 
social networks is an important factor for the preservation, improvement and strengthening the company’s position in the 
market. 
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Originality. There have been further developed the approaches to the justification of assumptions and 

components of advertising activities on social networks as an effective instrument for the successful operation of the 
enterprise. 

Practical value. The results of research can be used in practice for any company to address the issues of 

advertising, namely through social networks, enabling organizations to exist and operate successfully in the highly 
competitive. 

Key words: advertisement, advertising, social networks, Facebook, Odnoklassniki and Vkontakte. 

 
Лемиш Е.М., Межуева Ю.А. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель – исследование возможностей и путей применения социальных сетей для осуществления рекламной 

деятельности предприятий. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались методы системного анализа, 

которые стали основой для исследования возможности применения социальных сетей как нового инструмента в 
осуществлении рекламной деятельности. Системный подход также лег в основу анализа социальных сетей, как 
сложных, структурированных коммуникативных систем. 

Результаты. В статье определена важность рекламной деятельности для хозяйственного 

функционирования предприятия. Рассмотрены понятие и особенности использования социальных сетей как 
инструмента рекламной деятельности предприятий. Исследованы возможности рекламы в социальных сетях. 
Среди инструментов функционала социальных сетей по популяризации предприятия рассмотрены SMO и SMM. 
Охарактеризованы практические аспекты использования социальных сетей, таких как Facebook, Одноклассники и 
Вконтакте. Описаны определенные шаги по осуществлению рекламной деятельности в социальных сетях. 
Установлено, что рекламная деятельность в социальных сетях является важным фактором для сохранения, 
улучшения и укрепления позиций предприятия на рынке. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие подходы к обоснованию предпосылок и составляющих 

осуществления рекламной деятельности в социальных сетях как действенного инструмента успешного 
функционирования предприятия. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы на практике 

для любого предприятия по решению вопросов организации рекламной деятельности, а именно через 
социальные сети, что позволит организации существовать и успешно функционировать в условиях высокой 
конкуренции. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, социальные сети, Facebook, Одноклассники, 

Вконтакте. 
 
 
 
 

УДК 339.138 : 658 
Карпенко В.Л., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри  
маркетингу і товарознавства, 

Хмельницький національний університет 
 

МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації України постає потреба у підвищенні 
маркетингового управління формуванням і розвитком конкурентних переваг економічних систем на 
різних рівнях господарювання, створення сучасної інституційної бази для забезпечення сприятливих 
умов зростання конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і на 
зовнішньому ринках. В умовах розвиненого конкурентного ринку маркетинг стає ефективним засобом 
вирішення проблеми якості управління та конкурентоспроможності товарів і послуг.  

Еволюція маркетингу дає змогу стверджувати, що він є процесом послідовного включення його в 
різні сфери господарської діяльності. Цей процес здійснює прояв у формуванні, розширенні, 
поглибленні маркетингу, в загальних закономірностях, тенденціях і специфічних особливостях його 
розвитку. Сучасні виклики призводять до перегляду концепцій, теорій, підходів і дають змогу виявляти 
і використовувати новітні можливості маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні засади маркетингу як 
однієї з основ ефективного функціонування підприємств на ринку досліджені такими вченими, як 
Г.Л. Азоєв, М. Бейкер, П. Дойль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А.П. Челенков, М. Портер, 
О. Уолкер, Р. А. Фатхутдінов та ін.  

Залежно від цілей і методології, які використовують вчені, доцільно виділити деякі підходи. Так, 
за визначенням Жан-Жак Ламбена: «Маркетинг – це соціальний процес, скерований на задоволення 
потреб, бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і 
послугами, що мають цінність для покупця» [1, с. 4]. Дж. Еванс і Б. Берман зауважують, що у 
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класичному розумінні маркетинг визначається як підприємницька діяльність, що керує просуванням 
товарів і послуг від виробника до споживача, або соціальний процес, за допомогою якого 
прогнозується, розширюється і задовольняється попит на товари і послуги за допомогою їхньої 
розробки, просування та реалізації [2, с. 16]. Американська асоціація маркетингу (The American 
Marketing Association) визначає маркетинг як діяльність, сукупність інститутів і процесів для створення, 
спілкування, доставки та обміну пропозиціями, що мають цінність для клієнтів, партнерів і суспільства 
в цілому [3]. Л.В. Балабанова відзначає, що маркетинг – це концепція управління виробництвом, 
збутом товарів і послуг з орієнтацією на споживача, заснована на системному підході та забезпечує 
задоволення потреб ринку, прискорення товарообігу і підвищення прибутковості виробництва і торгівлі 
[4, с. 33]. А.В. Войчак стверджує, що маркетинг – це комплексно-системний підхід до рішення проблем 
ринку, що охоплює стадії руху товарів, починаючи з визначення потреб і попиту, організації 
виробництва, надання різних послуг, пов’язаних з продажем, і закінчуючи організацією 
післяпродажного обслуговування [5, с. 42]. П. Діксон вважає, що з’єднати виробника і споживача, 
допомогти їм знайти один одного і тим самим зробити працю першого по-справжньому затребуваним і 
продуктивним – основна мета маркетингової діяльності. Значимість здійснення глобального 
маркетингового підходу не тільки на рівні відділу або структурного підрозділу, а й на рівні всього 
підприємства кожним його співробітником, відзначається зарубіжними дослідниками маркетингової 
діяльності [6, с. 24]. 

Німецький маркетолог X. Швальбе зазначає, що цілком вірогідно можна стверджувати, що 
маркетинг існував завжди: він лише не називався так [7]. 

На думку окремих вчених, маркетинг – це особливий рід людської діяльності, спрямований на 
економічне задоволення запитів споживачів, що забезпечує відповідність потреб покупців і ресурсів 
фірм-виробників. З позиції фірми задоволення споживачів є результатом прийнятої нею маркетингової 
стратегії [8]. 

Аналіз результатів дослідження наукових джерел виявив трактування загальних положень 
маркетингу, проте питання, пов’язані з маркетингом конкурентоспроможності підприємств в сучасних 
умовах господарювання опрацьовані недостатньо. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд понять та складових елементів системи 
маркетингу конкурентоспроможності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна концепція маркетингу включає три 
основних завдання, дослідження і розробка яких складають основу успішної реалізації продукції: 

– орієнтація на споживача (його потреби, запити, смаки); 
– підхід до маркетингу як до загальнофірмової справи, успіх якого залежить від всіх 

функціональних підрозділів і вимагає їх структурної та організаційної взаємодії; 
– орієнтація на прибуток як кінцевий результат всієї виробничої діяльності, що визначає 

конкретну методику продажів. 
На сучасному етапі маркетинг трактується не тільки як функція управління, але як маркетингове 

управління конкурентоспроможністю продукції в умовах ринку. Проведений аналіз економічної 
літератури [1; 2; 4; 6] дав змогу виділити маркетинговий підхід, як один з найбільш домінуючих підходів 
до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Тому, проблема якості управління маркетингом і 
конкурентоспроможності продукції має універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона 
вирішується, залежить соціально-економічне становище країни і будь-якого споживача. Так, 
О.В. Болотяна вважає, що сучасні методи управління конкурентоспроможністю підприємства за 
допомогою маркетингових інструментів дозволяють забезпечити своєчасність прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на підвищення стійкості до негативних впливів, досягнення 
цільових ринкових позицій при мінімізації рівня підприємницького ризику [9, с. 334]. 

Ю.С. Вдовенко стверджує, що всебічне вивчення споживача є важливим, але недостатнім 
чинником для досягнення успіху, оскільки на ринку діють конкуренти, які можуть володіти перевагами 
в конкурентній боротьбі і бути спроможними більш адекватно реагувати на різні ситуації. Попри те, що 
маркетинг, у першу чергу, концентрує увагу на споживачах, на з’ясуванні того, хто вони є і чого саме 
вимагають від послуги, але робота щодо вивчення конкурентів є не менш важливою, оскільки саме 
вони задають критерії, які необхідно перевершити, щоб досягти довгострокового успіху. Таким чином, 
у рамках комплексного дослідження ринку виникає необхідність проводити аналіз діяльності 
конкурентів з метою розділу сфер впливу на ринку та ослаблення конкурентної боротьби (на основі 
знань про потреби й одночасно дії конкурентів можна знайти свою нішу на ринку) [10, с. 119-120].  

Тобто, маркетинговий підхід реалізується шляхом вивчення інтересів і потреб споживачів та 
інших контрагентів підприємства, розробки на цій основі стратегічних планів і їх подальшого 
виконання. Формування конкурентних стратегій управління конкурентними перевагами базується на 
використанні основних принципів маркетингу, спрямованих на розвиток ринку, розробку нового 
продукту, розширення існуючого ринку, пошук нових сегментів, диверсифікацію видів діяльності. Отже, 
якість управління маркетингом і конкурентоспроможність продукції – концентроване вираження 
сукупності можливостей підприємства. 
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Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, яка показує її відмінність від 
товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на її 
задоволення. Оцінка конкурентоспроможності продукції базується на дослідженні потреб покупця і 
вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати певним параметрам: 
технічним (властивості товару, сфера його застосування і призначення); ергономічним (відповідність 
товару властивостям людського організму); естетичним (зовнішній вигляд товару); нормативним 
(відповідність товару чинним нормам і стандартам); економічним (рівень цін на товар, сервісне 
обслуговування, розмір коштів, наявних у споживача для задоволення даної потреби) [1; 2; 4; 5]. 

При цьому забезпечення конкурентоспроможності товару означає, забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, яку необхідно підтримувати на всіх стадіях його життєвого 
циклу. Так, С.П. Жевтяк пропонує наступні пріоритетні напрямки маркетингової діяльності з 
виробництва товарів (таблиця 1) [11, с. 161]. 

Таблиця 1 
Маркетингові функції і маркетингове забезпечення, що використовуються на різних стадіях 

життєвого циклу підприємства по виробництву і реалізації товарів 
 

Фаза ЖЦ 
підприємства 

Пріоритетні напрямки роботи служби 
маркетингу 

Маркетингове забезпечення 

завдання інструменти і методи 

0 фаза – 
становлення 

Проведення маркетингових досліджень: 
сегментація ринків збуту продукції та 
позиціонування; 
вивчення споживачів продукції і конкурентів;  
дослідження навколишнього середовища 
підприємницької діяльності. 

Адаптація до 
зовнішнього 
середовища 
діяльності 

Ідея товару; 
формування товарної марки; 

брендинг 

1 фаза – 
розвиток 

Визначення номенклатури продукції, що 
випускається, цін, пільг, знижок. 
Участь у забезпеченні якості продукції, що 
випускається. 
Організація навчання персоналу. 

Адаптація 
внутрішнього 

середовища до 
ринкових умов 

Маркетинговий план 
виробництва товару; якість; 
цінова політика; модифікація 

товару. 

2 фаза – 
стабілізація 

Розробка товарної марки. Проведення 
рекламних компаній. 

Залучення 
споживачів 

Маркетингові комунікації; 
маркетинг-мікс; бенчмаркінг. 

3 фаза – криза 
Ініціювання технологічних нововведень.  
Уточнення напрямків НДДКР. Організація 
ринку вторинних ресурсів. 

Створення своєї 
ринкової ніші і 

формування «свого» 
споживача 

Сегментування споживачів; 
диференціація продукту; 
мультимедіа-маркетинг; 

комплексна реалізація товару: 
«послуга до – послуга після». 

Джерело: складено на основі [11] 

 
В умовах високої насиченості товарних ринків, перевищення на них пропозиції над попитом 

кожен товар (товаровиробник і продавець) змушений вести жорстоку боротьбу за переваги 
споживача. Безліч товарів одночасно пропонують однакові або різні способи задоволення однієї і тієї 
ж потреби покупців на рівних цінових умовах. У цій ситуації переваги споживача віддається товару, 
який в маркетингу визначається як конкурентоспроможний. 

Конкурентоспроможність можна розглядати як здатність виробника витримати змагальні 
процеси з аналогічними об’єктами на даному ринку, випереджати інших, використовуючи переваги для 
досягнення поставлених цілей. «Конкурентоспроможність – наскільки ефективно компанія 
задовольняє потреби клієнта в порівнянні з іншими компаніями, що пропонують подібний продукт або 
послугу» [12, с. 66]. 

Особливості маркетингового підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства висловив 
Ж.-Ж. Ламбен, як здатність задовольняти потреби споживачів краще, ніж це роблять  
конкуренти [13, с. 66]. 

Поширеним є підхід до конкурентоспроможності як комплексу споживчих властивостей товару 
до його вартості. При цьому передбачається, що низька конкурентоспроможність веде до зниження 
цін на товари і, навпаки, підвищення конкурентоспроможності обумовлює зростання цін. В цьому 
випадку конкурентоспроможність ототожнюється з якістю продукції, хоча якість лише один з факторів 
конкурентоспроможності. 

Щоб створити конкурентоспроможну економічну структуру, треба не просто модернізувати 
організацію і управління, але чітко знати, для чого це робиться, яка мета повинна бути досягнута. 
Головне при цьому – уміння оперативно визначити і ефективно використовувати в конкурентній 
боротьбі свої переваги. Завдання управління конкурентоспроможністю підприємства полягає у 
досягненні успіху в конкурентній боротьбі, при цьому вона стає не стільки функцією торгівлі або 
виробництва, скільки функцією управління [9, с. 334]. 

Управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання є процес впливу на його стан з 
метою створення умов отримання конкурентних переваг. При прийнятті рішень з управління 
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конкурентоспроможністю підприємства слід виходити з того, що об’єкт управління має складну 
комплексну характеристику. У складі цієї характеристики необхідно враховувати, з одного боку, 
сукупність споживчих властивостей кожного продукту (товару або послуги), що є об’єктом продажу, і, з 
іншого, сукупність показників, що дають змогу оцінити стан підприємства як суб’єкта господарювання 
(положення у зовнішньому середовищі і якість внутрішнього середовища ). Якщо розглядати всю 
сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, то їх слід поділити на 
внутрішні і зовнішні. До складу внутрішніх факторів належать: 

– організаційно-технічні: інноваційність виробництва, ефективність використання фондів, 
раціональне управління витратами, якість продукції, прогресивність технології, транспортна 
доступність, забезпеченість ресурсами, організація праці; 

– організаційно-економічні: якість кадрового потенціалу, умови праці та відпочинку, заробітна 
плата персоналу, вкладення інвестицій, маркетинг, фінансовий стан підприємства, цінова політика. 

Зовнішні чинники розділені на такі групи: 
– нормативно-правові: стандартизація, сертифікація, податки, мита і пільги, цільові програми, 

квоти і ліцензування, екологічність; 
– ринкові: сукупний попит, ємність ринку, доступ на ринок, конкуренти, частка підприємства на 

ринку, ціна товару і ціна споживання, ситуація на ринку праці, ринкова інфраструктура. 
До основних показників конкурентоспроможності підприємства можна віднести: 
а) економічний потенціал і ефективність діяльності (активи, основний, власний і позиковий 

капітал, обсяг продажів, частка на ринку, прибуток); 
б) рівень управління (форми і методи управління, результативність прийнятих рішень, 

управління пріоритетами, управління персоналом); 
в) фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність і умови кредитування, 

структура капіталу – відношення власного капіталу до загальної суми активів і т.д.); 
г) репутація підприємства (його ринкова стратегія, інноваційна діяльність, корпоративна 

культура); 
д) стан і кваліфікація трудових ресурсів, рівень якості сервісного обслуговування споживачів. 
Сьогодні необхідно спиратися на нові концептуальні підходи, що базуються на маркетинговому 

управлінні конкурентоспроможністю продукції підприємства. Найбільше визнання серед товарів, 
призначених для задоволення суспільної потреби, отримує той, який більш повною мірою їй 
відповідає в порівнянні з товарами-конкурентами. Це і виділяє його із загальної товарної маси, 
забезпечує успіх у конкурентній боротьбі, іншими словами, дає змогу стверджувати, що товар був 
конкурентоспроможний. 

При цьому необхідно прагнути до переходу від управління маркетингом як однієї з 
функціональних підсистем мікроекономічної системи до маркетингового управління, що забезпечує 
інтеграцію, взаємодію і постійний процес відтворення стійких конкурентних переваг. 

Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю господарюючого суб’єкта дає 
змогу вирішити низку принципових завдань: 

– запобігти витратам всіх видів ресурсів, пов’язаних з виробництвом і виведенням на ринок 
неконкурентоспроможних товарів; 

– забезпечити поєднання поточних і стратегічних завдань підприємства з потенційними 
можливостями ринку; 

– вишукати можливості і ресурси для формування довготривалої стійкої конкурентної позиції. 
Маркетинговий підхід при вирішенні цих завдань передбачає орієнтацію керуючої підсистеми на: 
– підвищення якості об’єкта відповідно до потреб споживача; 
– економію ресурсів у споживача за рахунок підвищення якості; 
– економію ресурсів на виробництві реалізації, використання ефекту масштабу, науково-

технічного прогресу; 
– впровадження системи менеджменту якості. 
Отже, основним в маркетинговому управлінні конкурентоспроможністю продукції підприємства є 

цільова орієнтація і комплексність, інтеграція всіх функціональних підсистем в цілісну систему, діючу в 
інтересах всього підприємства, що забезпечує єдиний процес відтворення стійких конкурентних 
переваг. Розгляд конкурентоспроможності як об’єкт маркетингового управління істотно змінює цілі в 
економічних системах. Головними цілями маркетингового управління підприємства стають: 
досягнення високої конкурентоспроможності продукції, створення та формування стійких конкурентних 
переваг перед своїми конкурентами. Концепція маркетингового управління конкурентоспроможністю 
підприємства повинна враховувати не тільки виявлені чинники конкуренції і обмежений спектр потреб 
покупців, постачальників, конкурентів, виробників товарів-замінників. 

Ю.С. Вдовенко пропонує конкурентів вивчати в такій послідовності: 
– виявлення і класифікація конкурентів, складання банку даних про конкурентів; 
– аналіз показників діяльності конкурентів; 
– виявлення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів [10, с. 120]. 
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З системних позицій процес управління конкурентоспроможністю підприємства необхідно 
розглядати як комплекс взаємопов’язаних дій, метою якого є забезпечення його стійкої ринкової 
позиції. Критеріями досягнення мети в конкретних випадках в залежності від початкового положення і 
встановлених стратегічних цілей можуть бути: збільшення обсягу продажів, територіальне зростання 
ринку, підвищення рентабельності продажів, приріст прибутку та інші ринкові, економічні або фінансові 
показники функціонування підприємства. Як елементи цього комплексу (системи управління 
конкурентоспроможністю) виступають практично всі структурні підрозділи підприємства, в складі 
виробничих функцій яких повинні бути спеціально виділені ті, реалізація яких безпосередньо визначає 
ринкову позицію підприємства. Таке виділення формує організаційну структуру системи, тобто 
систему зв’язків між структурними одиницями підприємства з приводу взаємодії в процесі управління 
конкурентоспроможністю. При визначенні функціонального складу системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства необхідно виходити з того, що в ній повинні бути представлені 
всі функції менеджменту. 

Проведений аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних науковців дає змогу виділити основні 
управлінські концепції, які можуть бути прийняті в діяльності підприємств [1; 2; 6; 12; 13]: концепція 
вдосконалення виробництва; концепція вдосконалення продукції; концепція інтегрованого маркетингу; 
концепція освітнього маркетингу; концепція маркетингового управління; концепція стратегічного 
маркетингу; концепція маркетингу укладання угод; концепція маркетингу відносин; концепція 
конкурентної раціональності; концепція мегамаркетингу. 

При цьому маркетингове регулювання конкурентоспроможності продукції підприємства 
покликане забезпечити узгодження інтересів і цілей економічних систем як мінімум трьох різних рівнів: 

– інтересів окремих підприємств і фірм (мікроекономічні системи) і регіональних інтересів (мезо-
економічні системи територіального рівня та корпоративні об’єднання мікроекономічних систем); 

– інтересів мезо-економічних та макроекономічних систем; 
– інтересів макроекономічних систем і інтересів окремих підприємств, що є представниками 

мікроекономічних систем. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – 

це реальна і потенційна здатність виготовляти і реалізовувати товари або надавати послуги, які за 
ціновими і якісними характеристикам є більш привабливими для покупців, ніж товари та послуги інших 
підприємств-конкурентів. Конкурентоспроможність з точки зору споживача – це більш висока в 
порівнянні з аналогами-замінниками співвідношення сучасних якісних характеристик товару і витрат 
на його придбання і споживання при їх відповідності вимогам певного сегмента. З точки зору 
виробника, конкурентоспроможність продукції – це досягнення безумовної рентабельності у своїй 
діяльності і створення позитивного іміджу у своїх споживачів. 

Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства дозволяє розставити 
пріоритети серед факторів, методів, принципів та інших інструментів в їх сукупності з метою 
встановлення раціональності співвідношення і підвищення обґрунтованості розподілу ресурсів. 
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Карпенко В.Л. МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета – розгляд понять та складових елементів системи маркетингу конкурентоспроможності підприємств. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингу і конкурентоспроможності підприємств. 
Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при обґрунтуванні концепції маркетингу 
конкурентоспроможності підприємства; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату і 
дослідження маркетингу і конкурентоспроможності підприємства; абстрактно-логічний – при теоретичному 
узагальненні сутності та методів механізмів управління маркетингом конкурентоспроможності підприємства.  

Результати. Розкрито зміст поняття маркетинг і конкурентоспроможність підприємства. Визначено, що 

маркетинг передбачає розробку окремих маркетингових заходів для кожного сегмента ринку, вивчення потреб 
різних цільових груп і формування спеціальної пропозиції для кожного цільового ринку, використання різних 
рекламних повідомлень і способів просування товару в кожному сегменті. Обґрунтовано основні завдання 
маркетингу конкурентоспроможності підприємства.  

Наукова новизна. Обґрунтовано класифікацію концепцій маркетингу. Виділено основні засади маркетингу 

конкурентоспроможності підприємства на ринку. 
Практична значущість. Отримані наукові положення і результати дослідження є підґрунтям для вирішення 

практичних аспектів формулювання основних завдань в сфері маркетингу і продажів у вигляді системи 
стратегічних цілей, ініціатив та ключових показників ефективності. Вони сприятимуть забезпеченню: 
результативного вибору концепцій, типів маркетингу, інструментів реалізації маркетингових заходів, формування 
оптимального розміру бюджету маркетингу та належного рівня організації контролю за його використанням. 
Приділено увагу управлінню конкурентоспроможності продукції підприємства. Розглядаються основні 
маркетингові інструменти, що дають змогу підвищити якість виробленої продукції і, як наслідок, збільшити 
конкурентоспроможність і кінцеві фінансові результати підприємства. 

Ключові слова: маркетинг, конкурентоспроможність, управління підприємством, маркетинг 

конкурентоспроможності підприємства, маркетингові дослідження. 
 
Karpenko V.L. MARKETING OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
Purpose – the aim of the article is the consideration of concepts and constituent elements of marketing system of 

enterprise competitiveness.  

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Heinz+Schwalbe&search-alias=books-de&text=Heinz+Schwalbe&sort=relevancerank
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Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study is the provision of economic theory, 

scientific works of domestic and foreign scholars on the issues of marketing and competitiveness of enterprises.  
The following methods are used in the study: dialectical method of knowledge – in substantiating the concept of 

marketing competitiveness of the enterprise; theoretical generalization and comparison – for the development of 
conceptual apparatus and marketing research and enterprise competitiveness; abstract and logical – in theoretical 
generalization of the nature and methods of marketing management mechanisms of enterprise competitiveness. 

Findings. The content of the concept of marketing and competitiveness of the enterprise is revealed. It is 

determined that marketing involves the development of individual marketing efforts for each segment of the market, study 
the needs of different target groups and the formation of a special offer for each target market, using different advertising 
messages and ways to move goods in each segment. The basic tasks of marketing competitiveness of the enterprise are 
substantiated. 

Originality. The classification of marketing concepts is substantiated. The basic principles of marketing 

competitiveness of the enterprise in the market are distinguished.   
Practical value. The obtained scientific position and results of research are the basis for solving practical aspects 

for the formulation of the main objectives in marketing and sales in the form of strategic goals, initiatives and key 
performance indicators. 

These results will help to ensure: the effective of choice concepts, types of marketing, tools implementing of 
marketing activities, creating the optimal size of the marketing budget and an adequate level of control over its use. 
Attention is paid to the management of enterprise competitiveness. The main marketing tools that will improve the quality 
of products and, consequently, increase competitiveness and end financial results of the enterprise are considered. 

Key words: marketing, competitiveness, enterprise management, marketing of enterprise competitiveness, 

marketing researches. 

 
Карпенко В.Л. МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – рассмотрение понятий и составляющих элементов системы маркетинга конкурентоспособности 

предприятий. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются положения 

экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга и 
конкурентоспособности предприятий. Использованы следующие методы исследования: диалектический метод 
познания – при обосновании концепции маркетинга конкурентоспособности предприятия; теоретического 
обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата, исследования маркетинга и 
конкурентоспособности предприятия; абстрактно-логический – при теоретическом обобщении сущности и 
методов механизмов управления маркетингом конкурентоспособности предприятия. 

Результаты. Раскрыто содержание понятия маркетинг и конкурентоспособность предприятия. 

Определено, что маркетинг предполагает разработку отдельных маркетинговых мероприятий для каждого 
сегмента рынка, изучения потребностей различных целевых групп и формирования специального предложения 
для каждого целевого рынка, использование различных рекламных сообщений и способов продвижения товара в 
каждом сегменте. Обоснованы основные задачи маркетинга конкурентоспособности предприятия. 

Научная новизна. Обосновано классификацию концепций маркетинга. Выделены основные принципы 

маркетинга конкурентоспособности предприятия на рынке. 
Практическая значимость. Полученные научные положения и результаты исследования являются 

основой для решения практических аспектов формулировки основных задач в сфере маркетинга и продаж в виде 
системы стратегических целей, инициатив и ключевых показателей эффективности. Они будут способствовать 
обеспечению: результативного выбора концепций, типов маркетинга, инструментов реализации маркетинговых 
мероприятий, формированию оптимального размера бюджета маркетинга и надлежащего уровня организации 
контроля за его использованием. Уделено внимание управлению конкурентоспособности продукции 
предприятия. Рассматриваются основные маркетинговые инструменты, позволяющие повысить качество 
производимой продукции и как следствие, увеличить конкурентоспособность и конечные финансовые результаты 
предприятия. 

Ключевые слова: маркетинг, конкурентоспособность, управление предприятием, маркетинг 

конкурентоспособности предприятия, маркетинговые исследования. 
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МЕРЕЖЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ЯК 
СУЧАСНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку світової економіки сформувалися і надалі 

зазнають змін під впливом низки чинників, одним із яких виступає глобалізація. Нова глобальна 
парадигма обумовила трансформацію світового економічного простору, відповідно, внесла суттєві 
корективи в існуючий порядок міжнародних економічних відносин, вплинула на характер конкуренції та 
форми її прояву. За таких умов, основні акценти розвитку світової економіки сфокусовані на 
«залученні економічного потенціалу територій до мережі глобальних потоків товарів, людей, капіталу 
та інформації, створення потужних центрів впливу на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях та 
підвищення не стільки факторів виробництва, скільки чинників економічного зростання територій, які 
одночасно виступають її конкурентними перевагами» [1, с. 201]. 

Важливою ознакою зазначеної парадигми є організаційні зміни, які стосуються як економічно 
розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Відповіддю організацій на нові можливості та виклики 
зі сторони зовнішнього середовища став перехід від централізовано координованих ієрархій до нового 
типу структур – мережевих, вільних від обов’язкової участі бюрократичних структур, заснованих на 
встановленні прямих рівноправних зв’язків між всіма учасниками створення цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку мережевого підходу в економіці 
розглядалися такими вченими, як Дж. Хоманс, К. Кук, Р. Емерсон, М. Кастельс, Р. Кроуз, Д. Норт, 
В. Котенев, Р. Майлз, Ч. Сноу, К. Прахалад, В. Рамасвалі та низкою інших, які зробили свій внесок в 
дослідження та пояснення феномену «мереж» шляхом формулювання основних причин виникнення 
мережевої економіки, з’ясування місця мережі між ринками та ієрархією, побудови мережевої моделі 
взаємовідносин та обґрунтування концепції маркетингу взаємовідносин. Однак, поза увагою 
залишилось з’ясування сутності компаній мережевого маркетингу, які на сьогодні демонструють значні 
успіхи на висококонкурентних ринках, що формуються під впливом процесів глобалізації. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз теоретичних засад формування мережевої 
економіки як сучасного тренду розвитку світової економіки, з’ясування сутності мережевої організації 
та компанії мережевого маркетингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток світової економіки супроводжується 
посиленням впливу глобальних мережевих організацій на її структурні зміни. Глобалізаційні процеси 
сприяють розширенню обміну досвідом та найкращими практиками ведення бізнесу, зменшують роль 
просторових факторів у комунікаціях між продавцями та споживачами. Такі позитивні наслідки стали 
можливими завдяки розширенню доступу населення до інтернет-технологій як в розвинених країнах, 
так і в країнах, що розвиваються. Водночас, глобалізація торкнулася і культурного середовища, що 
спонукало компанії до врахування цього фактору при просуванні товарів на ринки країн, розробки 
стратегій входження й маркетингових комунікацій, адже споживачі суттєво різняться залежно від 
вікової, релігійної та ін. ознак, по різному сприймають інформацію про компанію та її продукт. За таких 
умов мережева організація бізнесу виступає як об’єктивний процес, зумовлений розвитком світової 
економіки. 

Індустрія мережевого бізнесу отримала широке розповсюдження у світі: зростають обсяги 
продаж через такі організації та збільшується кількість зайнятих дистриб’юторів (у 2015 р. вона 
перевищила 100 млн. осіб), причому навіть у період світової економічної кризи спостерігалася, хоча й 
незначна, тенденція до зростання. Лідером серед країн залишаються США, компанії якої займають 
перші місця в рейтингу MLM-компаній (за обсягом продаж) (табл. 1).  

У регіональному розрізі найбільшими ринками залишаються країни Азійсько-Тихоокеанського 
регіону, Північної Америки, Південної та Центральної Америки. Потенційним ринком розвитку 
мережевих організацій та просування продукції залишаються країни Африки, де зростає чисельність 
населення, але обсяг продаж методом мережевого маркетингу є на низькому рівні – перевищує лише 
1%. Успішно розвивається ринок прямих продаж в Китаї, Японії, Кореї. Серед європейських країн 
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сфера прямих продаж розвинена в Німеччині та Франції. Разом з тим, компанії-лідери мають добре 
організовану систему комунікацій, зважаючи на глобальний характер діяльності, реалізують не лише 
функцію просування товарів, але й долучаються до низки заходів соціального характеру, наприклад, 
участь у доброчинних акціях, поширення освітніх, культурних та екологічних проектів, пропаганда 
здорового способу життя та повноцінного харчування. Наведена асиметрія розвитку мережевого 
бізнесу у світі вказує на його потенційну роль у вирішенні питань розвитку світової економіки та 
існування неосвоєних ринків, адже у багатьох країнах внутрішнє середовища агресивне у сприйнятті 
такого методу просування товарів до споживачів через недостатню інформованість або хибне 
ототожнення мережевих організацій із структурами на зразок «фінансових пірамід».  

Таблиця 1 
Лідери рейтингу MLM-компаній 

 

р
е

й
ти

н
г 

Компанія 

Річний 
товарооборот 

(млрд. дол. 
США) 

Країна 

Кількість 
залучених 
учасників 
продаж 

Кількість 
країн збуту 

Рік 
заснування 

компанії 

1 Avon Products, Inc. 
www.avon.com 

11,3 США 6,5 млн. 100 1886 

2 Amway www.amway.com  10,9 США 3 млн. 80 1959 

3 Herbalife Ltd. 
www.herbalife.com 

3,5 США 2,7 млн. 79 1980 

4 Natura Cosmeticos 
SAwww.natura.net 

3,0 Бразилія 1,4 млн. 7 1969 

5 Vorwerk & Co. KG 
www.vorwerk.com  

3,0 Німеччина 600 000 76 1883 

6 Mary Kay Inc. 
www.marykay.com  

2,9 США 2,4 млн. 35 1963 

7 Tupperware Brands Corp. 
www.tupperware.com 

2,6 США 2,6 млн. 100 1946 

8  Oriflame Cosmetics SA 
www.oriflame.com 

2,1 
Люксем-

бург 
3,6 млн. 67 1967 

9 Nu Skin Enterprises, Inc. 
www.nuskin.com  

1,7 США 855 000 52 1984 

10 Belcorp www.belcorp.biz 1,6 Перу 938 000 16 1968 

Джерело: Складено автором за  даними Network Marketing Central: 
http://www.networkmarketingcentral.com/top-50-mlm-companies-global-revenue/ 

 
Мережевий підхід в економіці був запозичений із соціології, що вказує на його 

міждисциплінарний характер, зокрема, впроваджені погляди представників школи соціального обміну, 
одним із основоположником якої вважається американський соціолог Дж. Хоманс [2]. В основу теорії 
покладена ідея, що обмін соціальними та матеріальними ресурсами є необхідною умовою людської 
взаємодії. К. Кук та Р. Емерсон [3] здійснили низку експериментів, пов’язаних з соціальною владою 
(силою) та справедливістю в обмінних операціях, що дозволили дослідникам вивчити силу/владу, 
справедливість та роль зобов’язань під час торгівельних процесів [2], які в подальшому були 
апробовані мережевими структурами бізнесу для організації їхньої діяльності. 

Відповідно до мережевого підходу сучасне господарство розглядалося як сукупність соціальних 
мереж – стійких зв’язків між індивідами і фірмами, тому економічні відносини повинні бути тісно 
переплетені із соціальними, що у підсумку полегшує обмін інформацією, пошук роботи, збільшує 
довіру між учасниками обміну [4].  

Разом з тим, розвиток мережевого підходу відбувався в період активної інформатизації світової 
економіки, тому погоджуємося з позицією соціолога  

М. Кастельса, що нові економічні форми виникають навколо глобальних мережевих структур 
капіталу, управління та інформації [5, с. 497], а мережева структура виступає як комплекс 
взаємозв’язаних вузлів, зміст яких залежить від характеру самої мережевої структури . 

Представники нової інституціональної економічної теорії долучилися до формування 
теоретичних засад мережевого підходу, зокрема, критикували традиційну неокласичну теорію та 
кейнсіантсво, які своїми базовими положеннями цілковито заперечували існування мережевих 
структур в економіці, за відхід від принципу «методологічного індивідуалізму», згідно якого основними 
учасниками соціального процесу повинні бути не організації чи групи, а окремі індивіди, за відхід від 
особливостей інституційного середовища та неврахування трансакційних витрат. Нова інституціальна 
теорія визначила місце мережі між ринком та ієрархією та розглядала її (мережу) як особливу 
«горизонтальну» структуру організації, яка є альтернативою ринкам і ієрархіям [6, с. 3]. Чим більше в 
організації вертикальних зв’язків, тим більш ієрархічною та формалізованою вона є. І чим більше 
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горизонтальних зв’язків, тим більш гнучкою й адаптивною буде організація [7, с. 181]. Водночас, 
представники французької економіки угод визнавали ефективну роль ієрархій для забезпечення 
ефективної діяльності організацій, а якщо вони дають необхідного результату, то можливим є 
використання гібридних угод [8]. 

В межах економічної теорії вагомий внесок у пояснення феномену мережевого підходу до 
організації бізнесу, окрім неоінституціоналістів, забезпечили також представники теорії промислових 
організацій та фірми. Так, в рамках теорії промислових організацій було з’ясовано та обґрунтовано 
основні причини виникнення мереж, а саме: недосконалість ринкового механізму; потреба в економії 
на масштабі з урахуванням спеціалізації та наявного досвіду минулих подій; можливість залучення до 
взаємодії специфічних активів, що ними володіє той чи інший суб’єкт. 

Згідно з теорією фірми, найбільш вагомим є вклад економіки трансакційних витрат, яка визначає 
межі фірми з точки зору трансакційних витрат та вказує на ті умови, в яких відбуваються угоди та які є 
визначальними для вибору форми управління (механізму обміну), – невизначеність середовища, 
специфічність активів і частота трансакцій [9, с. 22]. 

Прикладний аналіз мережевого підходу в управлінні економічною діяльністю був здійснений в 
рамках теорій менеджменту та маркетингу. Зокрема, з позицій менеджменту мережа розглядалася як 
нова форма організації корпорацій, мережа підприємств, які є формально незалежні, але об’єднують 
свої ресурси для формування додаткових компетенцій, необхідних в рамках ланцюжка створення 
споживчої цінності [8]. Проведена Р. Майлсом та Ч. Сноу [10] систематизація мережевих структур, 
визначила три варіанти: внутрішні мережеві структури; стабільні мережі; динамічні.  

З позицій теорії маркетингу мережевий підхід є вищою формою маркетингу взаємовідносин, 
тому змінюється акцент ключових компетенцій від окремої компанії до мережі [11, с. 81] з метою 
покращення взаємовідносин (економічних та неекономічних) між учасниками угоди. У такому випадку 
маркетинг сприяє реалізації стратегії партнерства. 

Підсумовуючи теоретичні напрацювання, можемо стверджувати, що під впливом процесів 
глобалізації та інформатизації світової економіки мережеві організації посідатимуть чільне місце в 
економічному просторі з тих причин, що їхня управлінська структура є адаптивною до глобальних 
викликів та змін потреб споживачів, вони спроможні швидко реагувати на коливання ринку, причому ця 
трансформація відбуватиметься по всій мережі. Крім того, зазначений аналіз дозволяє визначити 
характерні риси мережевих організацій: 

– використання колективних активів декількох учасників; 
– окремі агенти мережі усвідомлюють свою незалежність та мають бажання ділитися 

інформацією, кооперуватися між собою з метою підтримання власного місця в ціннісному ланцюжку; 
– мережі представляють собою об’єднання організацій, які засновані на кооперації та взаємному 

володінні акціями учасників групи, діяльність яких координується ринковими механізмами замість 
командних. 

На сьогодні не існує єдиного підходу до структури мережі та розуміння мережевої організації, 
тому основною ознакою, за якою організаційну форму вважають мережевою, є автономність 
економічних агентів, які вступають у повторювані акти обміну, проте між ними існує взаємозалежність 
в отриманні власних вигод [10]. Так, дослідники під мережевою організацією розуміють такий 
організаційний тип, для якого характерною є структура вільно зв’язаної, гнучкої, горизонтально 
організованої мережі рівноправних, хоча й різних за своїми ролями та функціями, незалежних 
компаній. Саме тому, головна перевага мережевих структур – це партнерство учасників, яке при 
обмеженні ресурсів дозволяє досягти синхронного ефекту і спільних результатів, при збереженні їхніх 
відмінностей [12, с. 42]. 

Мережеві організації можуть сформувати стабільну мережу, або ж динамічну(мережевий 
(network) маркетинг). В економічній літературі поняття мережевий маркетинг вживається як синонім 
багаторівневого маркетингу. Хоча, закордонні дослідними наводять аргументи для їх розмежування, 
вважаючи мережевий маркетинг однією з форм багаторівневого маркетингу [13, с. 10]. Разом з тим, на 
практиці вживається достатньо багато термінів, близьких між собою за сутнісними ознаками [14, с. 11]. 
Як зазначають окремі дослідники, деякі суб’єкти ринку ототожнюють термін «мережевий 
багаторівневий маркетинг» із забороненою в розвинених країнах практикою «франтлоудингу» 
(frontloading), коли нових дистриб’юторів примушують купувати кількість товару, набагато більшу від 
тієї, що вони здатні продати. Або ж коли реального товару взагалі немає чи він підмінений якоюсь 
дрібницею, «сертифікатом», а «прибутки» внаслідок цього формуються завдяки внескам нових 
завербованих членів (організація діє у вигляді піраміди) [15, с.40].  

В 1975 р. в США було порушено кримінальну справу проти фірми KoscotInterplanetary, Inc., яку 
звинуватили в незаконному підприємництві та шахрайстві та фактично було сформульовано основні 
ознаки «пірамідального» бізнесу (критерії Koscot): великий грошовий внесок за вступ у бізнес (в США 
під ним розуміється сума в 500 дол. США, в деяких штатах – 200 дол.); дистриб’ютор зацікавлений 
(матеріально) не стільки в продажах, скільки в залученні нових дистриб’юторів; стимулювання або 
змушення дистриб’юторів нагромаджувати значні складські запаси продукції. 
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В цьому ж році Федеральною Комісією з Торгівлі була порушена судова справа проти Amway, в 
процесі якої було сформульовано таке поняття, як «захист Amway», або ті положення, які не дали 
можливості застосувати критерії Koscot до даної фірми. Основні положення «захисту Amway», які 
діють досі та використовуються іншими компаніями мережевого маркетингу включають: 

– викуп залишків продукції у дистриб’ютора при бажанні останнього вийти з бізнесу за ціною не 
менше 90% від вартості цієї продукції; 

– обов’язок дистриб’ютора займатися особистими продажами (правило 10 продажів та правило 
30/70). Правило 10 означає, що кожен дистриб’ютор щомісяця повинен продавати продукцію не 
менше як десяти різним клієнтам. Правило 30/70 вимагає, щоб 70% закупленої продукції було 
продано; 

– невеликий вступний внесок, який береться за «стартові пакети» [16]. 
Зазначимо, що аналогічні судові процеси відбувалися і щодо франчайзингу, одного з широко 

розповсюджених методів продажу, коли в 1963 р. Конгресом США розвиток системи франшизи був 
заборонений, бо в ній також були виявлені ознаки пірамідальної структури.  

Дж. Каленч, один з фахівців мережевого маркетингу зазначає з цього приводу, що люди не 
зовсім відрізняють фінансові піраміди та схеми Понци від законного багаторівневого маркетингу. MLM 
продають продукцію звичайним споживачам, не вимагаючи від останніх додаткової оплати або участі 
в MLM, тому комісійні нараховуються не за нових учасників схеми [17]  

Таким чином, аналіз існуючих визначень мережевого маркетингу дає змогу зробити висновок, 
що всі вони більшою мірою характеризують мережевий підхід до збуту, не даючи відповіді на питання, 
що представляє собою компанія мережевого маркетингу. Крім того, досить часто компанії мережевого 
маркетингу ототожнюють з компаніями прямого продажу, не виділяючи в окрему категорію. Однак, 
компанії мережевого маркетингу, хоча в своїй діяльності і використовують прийоми прямого 
маркетингу, а саме продаж товарів за каталогами, продаж через Інтернет тощо, мають свої 
особливості [18]. Як і в прямому маркетингу, так і в мережевому маркетингу збут відбувається без 
проміжних ланок дистрибуції та зовнішніх комунікацій, але в мережевому маркетингу збут 
відбувається безпосередньо самими споживачами продукції, які створюють свої рівні – мережі. В MLM 
робота контролюється автономно, а продукт отримує свою рекламу, продається та доставляється до 
споживачів [19]. Виходячи із зазначеного, вважаємо, що мережевий маркетинг є однією з форм 
прямого маркетингу.  

В свою чергу під глобальною компанією мережевого маркетингу слід розуміти міжнародну 
компанію чи корпорацію, яка діє за межами країни реєстрації та організовує розповсюдження 
інформації, товарів, послуг через побудову динамічної саморганізованої мережі. При цьому в основу 
побудови мережі закладено метод просування через незалежних дистриб’юторів, які отримують 
прибуток від продажу та побудованої власної мережевої структури.  

Існує значна кількість різновидів компаній мережевого маркетингу, відповідного до чого виникає і 
значна кількість особливостей їх маркетингової діяльності, пов’язаних з товарною, ціновою, 
розподільчою та комунікативною політикою. Однак всіх їх об’єднує основне завдання – інформаційне 
охоплення якомога більшої кількості потенційних покупців, яке здійснюється за допомогою розробки та 
реалізації маркетингової комунікативної політики. 

Таким чином, в сучасних умовах глобальних дисбалансів та відмінностей між країнами в умовах 
ведення бізнесу, посиленню політичних та геоекономічних викликів, глобальні компанії мережевого 
маркетингу залишаються привабливими з наступних міркувань: це вид незалежного підприємництва, 
розпочати який можна і з невеликим вкладенням коштів, відповідно із невеликими ризиками втрати 
фінансових ресурсів; такі компанії, окрім фінансової функції, виконують і комунікативну, розширюють 
можливості спілкування та обміну досвідом учасниками мережі; модель руху товару за 
дистриб’юторською мережею є системною, бо включає не лише факт кінцевого продажу, але сам 
процес просування; зростає роль інформації та досвіду у просуванні товару, що зумовлене 
розширенням доступу до інформаційних технологій; привабливою є програма розширення діяльності 
через залучення нових учасників; мережева організація бізнесу в умовах зростання рівня безробіття у 
світі та існування гендерної відмінності в зайнятості є одним їх реальних механізмів отримання грошових 
доходів, дозволяє ефективно використовувати вільний час, навіть у випадку зайнятості учасника на 
основному місці роботи; формування культури мережевого бізнесу із декларуванням основних 
принципів діяльності. Саме такі переваги дають підстави стверджувати, що мережева економіка це та 
модель розвитку світової економіки, де економічні чинники будуть поєднані із соціальними.  

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи наведене вище, можна зазначити, що 
глобалізаційно-інформаційні процеси, що набувають швидких темпів поширення в економічному 
просторі, стимулюють прискорений розвиток нових організаційних форм бізнесу, а саме, мережевих 
організацій, які завдяки своїм характеристикам витісняють традиційні ієрархічні структури. Мережева 
організація економічного простору відбувається одночасно із такими тенденціями: появою мережі 
глобальних проблем та посиленням глобальної залежності країн одна від одної. Таким чином, саме за 
мережевими структурами організації бізнесу зберігатиметься першість, так як саме вони зможуть 
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краще за інших, завдяки своїй гнучкості та адаптивності пристосуватися до змін, що відбуваються на 
ринку. 
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Демкура Т.В. МЕРЕЖЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД 
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Мета – А наліз теоретичних засад формування мережевої економіки як сучасного тренду розвитку світової 

економіки, з’ясування сутності мережевої організації та компанії мережевого маркетингу.  
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-
логічний, дедуктивний і системний аналізи при обґрунтуванні важливості мережевої організації економічного 
простору під впливом процесів глобалізації; при розкритті теоретичних підходів щодо пояснення причин 
виникнення мережевого підходу до організації бізнесу; при узагальненні основних визначення поняття 
«мережевий маркетинг». 

Результати. Обґрунтовано важливість мережевої організації економічного простору під впливом процесів 

глобалізації. Розкрито теоретичні підходи щодо пояснення причин виникнення мережевого підходу до організації 
бізнесу. Узагальнено основні визначення поняття «мережевий маркетинг». Визначено характерні риси мережевих 
організацій та класифікацію мережевих структур. Проаналізовано особливості мережевого підходу в теоріях 
менеджменту та маркетингу. Деталізовано відмінності багаторівневого маркетингу від лінійного бізнесу. Розкрито 
суть діяльності глобальної компанії мережевого маркетингу, де акцентовано увагу на інформаційній складовій, що 
важливим є у  сучасних умовах розвитку світової економіки.  

Наукова новизна. Обґрунтовано сутність глобальної компанії мережевого маркетингу, під якою 

пропонується розуміти міжнародну компанію, що діє за межами країни походження та організовує 
розповсюдження інформації, товарів та послуг через побудову динамічної само організованої мережі. В основу 
побудови мережі закладено метод просування через незалежних дистриб’юторів, які отримують дохід від 
власного продажу та продажу побудованої мережевої структури. 

Практична значущість. Отримані результати проведеного дослідження дадуть можливість ідентифікувати 

компанії мережевого маркетингу серед інших мережевих організацій для ведення обліку, правового регулювання 
тощо. 

Ключові слова: міжнародна компанія, мережевий маркетинг, глобальна компанія мережевого маркетингу, 

глобалізація, економічний простір. 
 
Demkura T.V. THE NETWORK ORGANIZATION OF ECONOMIC SPACE AS THE CURRENT TREND OF THE 

WORLD ECONOMY DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is the analysis of the theoretical base of formation of the network economy as a 

modern trend of the world economy development, clarification of the nature of the network organization and company of 
the network marketing.  

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1353
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1353
http://mlm.marksman.su/www.duma.gov.ru/infocom/mlm/part_1/pyr_usa.htm
http://origlobal.com/biznes-article/setevoy-marketing-v-voprosah-i-otvetah/
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Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. The general scientific and special methods of investigation are used during the study, namely: abstract and 
logical, deductive and systematic analyzes in substantiating the importance of the network organization of economic 
space under the influence of globalization; in the disclosure of theoretical approaches to explain the causes of network 
approach to business; in generalization of the basic definition “network marketing”. 

Findings. The importance of the network organization of economic space under the influence of globalization is 

proved. The theoretical approaches to explain the causes of network approach to business are disclosed. The basic 
definition of the concept “network marketing” is generalized. Characteristic features of the network organization and 
classification of network structures are determined. 

The features of the network approach in the theories of management and marketing are analyzed. Differences of 
multi-level marketing from linear business are detailed. The essence of a global company of network marketing, where 
attention is focused on the information component that is important in the current conditions of the global economy 
development is disclosed. 

Originality. The essence of global company of network marketing under which proposed to understand the 

international company that operates outside the country of origin and organizing the dissemination of information, goods 
and services by building dynamic well organized network is substantiated in the article. The basis for network is the 
method promotion through independent distributors, who receive income from own sales and sales of constructed 
network structure.  

Practical value. The obtained results of the study will provide an opportunity to identification the company of 

network marketing among other network organizations for conducting accounting, legal regulations, etc.  
Key words: international company, network marketing, global company of network marketing, globalization, 

economic space.  

 
Демкура Т.В. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

ТРЕНД РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель – анализ теоретических основ формирования сетевой экономики как современного тренда развития 

мировой экономики, выяснение сущности сетевой организации и компании сетевого маркетинга. 
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, 
а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализы при обосновании важности сетевой 
организации экономического пространства под влиянием процессов глобализации; при раскрытии теоретических 
подходов к объяснению причин возникновения сетевого подхода к организации бизнеса; при обобщении 
основных определения понятия «сетевой маркетинг». 

Результаты. Обоснована важность сетевой организации экономического пространства под влиянием 

процессов глобализации. Раскрыты теоретические подходы к объяснению причин возникновения сетевого 
подхода к организации бизнеса. Обобщены основные определения понятия «сетевой маркетинг». Определены 
характерные черты сетевых организаций и классификация сетевых структур. Проанализированы особенности 
сетевого подхода в теориях менеджмента и маркетинга. Детализировано различия многоуровневого маркетинга 
от линейного бизнеса. Раскрыта суть деятельности глобальной компании сетевого маркетинга, где 
акцентировано внимание на информационной составляющей, что важно в современных условиях развития 
мировой экономики. 

Научная новизна. Обосновано сущность глобальной компании сетевого маркетинга, под которой 

предлагается понимать международную компанию, которая действует за пределами страны происхождения и 
организует распространение информации, товаров и услуг через построение динамической же организованной 
сети. В основу построения сети заложен метод продвижения через независимых дистрибьюторов, которые 
получают доход от собственных продаж и продажи построенной сетевой структуры. 

Практическая значимость. Полученные результаты проведенного исследования дадут возможность 

идентифицировать компании сетевого маркетинга среди других сетевых организаций для ведения учета, 
правового регулирования и тому подобное. 

Ключевые слова: международная компания, сетевой маркетинг, глобальная компания сетевого 

маркетинга, глобализация, экономическое пространство. 
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КІЛЬКІСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Формування і розвиток трудового потенціалу в сільськогосподарських 

підприємствах піддається впливу множини факторів, серед яких одне із найважливіших місць 
займають структурні трансформації та організаційні процеси. Їх основу було закладено аграрною 
реформою, а результатами стали створення господарських структур ринкового типу, 
переформатування зайнятості і збільшення чисельності осіб, що працюють у сфері сільського 
господарства на засадах самозайнятості. Сьогодні можна стверджувати про руйнування старої 
командно-адміністративної системи формування і розвитку трудового потенціалу. Поряд із тим, 
ринкова система розвитку персоналу в сільськогосподарських підприємствах не відпрацьована. Звідси 
– значний обсяг тіньової зайнятості і трудових відносин, невідповідність параметрів забезпечення 
трудовими ресурсами і їх продуктивності, кількісне переважання господарств населення у структурі 
зайнятості. Зазначені тенденції обумовлюють актуальність оцінювання кількісного аспекту 
забезпечення сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами в контексті оцінки структурних 
змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти дослідження трудового потенціалу в 
сільськогосподарських підприємствах є предметом широкого висвітлення в науковій і практичній 
літературі. При цьому, найбільш вагомими є праці таких вчених, як Д. Богиня [1], Н. Василенька [2], 
І. Гнибіденко [3], О. Грішнова [4], В. Дієсперов [5], М. Малік [6], Л. Михайлова, Д. Максименко, 
В. Олефір, А. Пасєка, В. Ткачук, Л. Шаульська, О. Шпикуляк [6], М. Якуба [7] та ін. Незважаючи на це, 
нестабільність інституційного середовища формування трудового потенціалу в умовах перманентних 
реформ потребує постійного уточнення ключових аспектів щодо параметрів трудового потенціалу, 
зокрема кількісних. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у встановленні ключових аспектів, тенденцій та 
пропорцій, які визначають і характеризують кількісні аспекти трудового потенціалу 
сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як стверджує П. Березівський, “впровадження 
ринкових відносин у сфері аграрної праці викликало глибокі зрушення в зайнятості населення країни” 
[8, с. 251]. Особливо відчутні і помітні ці зміни стали в сфері сільського господарства, де процес 
трансформацій торкнувся не тільки відносин власності на засоби виробництва, але й організаційної 
складової. В результаті, трансформація організаційно-правових форм господарювання, умов праці та 
отримання більших можливостей щодо самозайнятості сільського населення обумовили зміни не 
тільки в чисельності залучення селян до економічної активності, але й в їхній структурі.  

Ключові тенденції, які встановилися при цьому, передбачали зменшення кількості працівників, 
зайнятих в сільському господарстві, і зниження рівня економічної активності селян. Незважаючи на те, 
що темпи скорочення названих показників в останні роки суттєво знизилися, кількісно обсяг трудового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств суттєво втратив у порівнянні із базовими роками 
початку реформ.  

Основна причина різкої негативної динаміки, на нашу думку, тісно пов’язана із трансформацією 
відносин власності та господарювання в сільському господарстві, основна мета якої полягала у 
формуванні приватних землевласників на виділених в результаті розпаювання наділах землі. 
Окреслені процеси внесли суттєві зміни в структуру зайнятості та економічної активності селян (рис. 
1). Як бачимо, за період дослідження відбулася низка структурних змін, в межах яких збільшилася 
питома вага економічно активного сільського населення (на 3,5 %), населення, зайнятого в сільському 
господарстві не за наймом (на 15,4 %), а також населення, зайнятого не за наймом в інших секторах 
економіки (на 1,8 %). Найбільшою мірою ці зміни відбулися за рахунок скорочення чисельності 
найманих працівників (на 13,9 %) [9]. 
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Рис. 1. Динаміка кількісної структури зайнятості та економічної активності селян 
Тернопільської області  

Джерело: [9] 
 

В результаті, за даними 2014 року чисельність осіб, що є найманими працівниками в сільському 
господарстві склала лише 2,4 % всього сільського населення або 5,9 % від усього економічно 
активного населення. Значно більше людей, зайнятих в сільському господарстві не за наймом 
(фермери, селянські господарства тощо). Їх частка від загальної кількості мешканців складає 19,4 % 
(47,5 % економічно активного населення). Частка сільських мешканців, зайнятих в інших секторах 
економіки становить 15,0 % від загальної кількості мешканців області (36,8 % економічно активного 
населення) частка безробітних – 4,0 % (9,8 % відповідно) [9].  

Таким чином, основні трудові ресурси сільськогосподарського виробництва зайняті в 
господарствах населення та у власних фермерських господарствах, значна частина селян зайнята в 
інших секторах економіки, а чисельність найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах 
в 1,7 раза менша за чисельність незайнятих селян. Такі тенденції в цілому схожі із 
загальноекономічною ситуацією, окрім стрімкого зменшення кількості найманих працівників [9]. 

В контексті структурних змін в економіці країни, регіону та галузі, звернемо увагу на те, що зміна 
структури трудового потенціалу в цілому відповідає трансформаційним процесам. Відповідно до цього 
зростає частка самозайнятого населення, сільське населення диверсифікує свою зайнятість за 
рахунок участі в інших секторах економіки, а сільськогосподарські підприємства оптимізують 
чисельність своїх працівників одночасно із підвищенням рівня механізації та автоматизації виробничо-
господарських процесів. 

Окремо відмітимо стриману динаміку незайнятого сільського населення, частка якого, за 
офіційними даними, протягом періоду дослідження коливалася в межах 2,9-4,0 %. Реально 
усвідомлюючи ситуацію із зайнятістю в сільських поселеннях, наголосимо на існуванні значної 
імовірності щодо невідповідності задекларованого рівня реальному стану речей. З цієї точки зору І. 
Гнибіденко стверджує, що “за оцінками експертів, рівень тінізації вітчизняного аграрного сектору 
оцінюється у діапазоні 15-20 %. Це визначає й рівень нелегальної зайнятості селян: у групі 15-49 років 
він у 3,5 раза, а в групі 50-70 років – у 5 разів перевищує відповідний показник для мешканців міст. 
Йдеться про незареєстровані виробничі одиниці домогосподарств, про фізичних та юридичних осіб, 
що працюють без укладання трудових договорів, про не ліцензовану діяльність у сфері заготівлі та 
продажу ягід, грибів, деревини, риби тощо” [3, с. 84].  

Основу економічно активного населення, яка формує наявний трудовий потенціал складає 
зайняте населення (наймані працівники і самозайняте населення). З демографічної точки зору дана 
категорія людей має складну структуру, обумовлену статевовіковими особливостями та місцем 
проживання. Оцінка вікової структури зайнятого населення показує, що незважаючи на значне 
скорочення його загальної чисельності, суттєвих змін та зміщень у зайнятості за віковими групами не 
відбулося. Виняток складають вікові групи 15-24 та 35-39 років, економічна активність яких зросла в 
межах 5-10 %. Оцінюючи вікову структуру зайнятості у 2013 році за ознакою статевої приналежності чи 
місця проживання, відмітимо суттєве (у найстаршій і наймолодшій вікових групах) та помірне (окрім 
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вікових груп 35-39 і 10-49 років) переважання сільського населення за рівнем зайнятості, а також 
переважання чоловіків в усіх вікових групах, окрім групи 40-49 років. 

Названі вікові пропорції свідчать про порівняно високий рівень зайнятості сільського населення 
пенсійного віку та молоді (40-45 % проти 20-25 % у міських поселеннях). Переважання зайнятості 
сільської молоді у віці 15-24 років пояснюється тим, що вона меншою мірою, порівняно із молоддю 
міст Тернопільської області, орієнтована на отримання вищої освіти. Зайнятість в сільському 
господарстві в пенсійному віці є досить поширеною, особливо зважаючи на те, що значна частина 
сільських пенсіонерів є власниками земельних паїв, а також для більшості з них реалізація 
сільськогосподарської продукції складає головне джерело доходу, поряд з пенсією. 

Як було відмічено, основними видами зайнятості в сільському господарстві сьогодні є 
самозайнятість і зайнятість на умовах найму. Особливістю сільського господарства є те, що основна 
кількість працівників, зайнятих агровиробництвом працюють не на умовах найму. В результаті, питома 
вага найманих працівників до загальної кількості зайнятих в галузі по Тернопільській області 
характеризується найнижчим показником серед секторів економіки. 

Загалом, в структурі зайнятості населення Тернопільської області частка сільського 
господарства склала 31,2 % від усіх зайнятих і 7,2 % від кількості найманих працівників. Серед 
зайнятих цей показник є найвищим, а серед найманих працівників він суттєво поступається галузям 
освіти, промисловості, охорони здоров’я та державного управління. Відмітимо, що у 2005 році питома 
вага зайнятих в сільському господарстві була не значно вищою – 34,6 %, проте частка найманих 
працівників становила 15,2 %, що було тільки на 4,3 % менше, ніж в промисловості [9].  

Трактуючи динаміку наявності та використання трудового потенціалу з точки зору організаційно-
правових відносин, зауважимо, що у вибірці сільськогосподарських підприємств Тернопільської 
області, які подають оперативну звітність, найбільша частка працівників за період 2009-2015 рр. 
зосереджувалася у господарських товариствах (50-57 % від їх загальної кількості). Частка працівників, 
зосереджена у приватних підприємствах (включно із фермерськими) за аналогічний період 
коливалася в межах 38-44 %. Сукупна частка працівників, зайнятих у виробничих кооперативах, 
державних підприємствах та підприємствах інших організаційно-правових форм не перевищувала 
6,6 %.  

Оцінювання структурних особливостей наявності та використання трудового потенціалу 
сільського господарства в межах сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 
форм показує, що існують суттєві відмінності їх забезпеченості працівниками як з розрахунку на одне 
підприємство в середньому, так і в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка забезпеченості сільськогосподарських підприємств Тернопільської області 

трудовими ресурсами, осіб 
 

Організаційно-правові форми 
господарств 

Рік  2015 р. до 
2010 р., % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В розрахунку на 1 підприємство 

всі підприємства 37,2 38,2 41,8 40,6 40,5 35,8 96,3 

господарські товариства 44,8 47,2 52,6 49,8 48,1 38,2 85,3 

приватні 31,7 30,9 32,3 31,7 31,9 34,6 109,0 

виробничі кооперативи 4 22 23 23,0 9,0 9,0 225,0 

інші 20,4 34,9 42,6 47,3 48,3 12,8 62,9 

державні 35 18,8 27,3 14,6 37,5 37,0 105,7 

В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 

всі підприємства 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 93,9 

господарські товариства 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 1,9 89,7 

приватні 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 104,7 

виробничі кооперативи 0,5 2,4 3,3 3,3 1,3 1,3 257,1 

інші 2,2 2 2 2,3 2,6 2,2 100,0 

державні 3,8 3,9 2,9 2,4 3,0 9,3 243,4 

Джерело: [9] 

 
Як бачимо, в 2015 році було зафіксовано найменшу кількість працівників у розрахунку як на одне 

підприємство (35,8 осіб), так і на 100 га сільськогосподарських угідь (2,1 особи). Основним фактором, 
що обумовив цей факт є найбільше за період дослідження скорочення чисельності працівників у 
господарських товариствах області (на 1,5 тисячі осіб), що підтверджується також зниженням рівня 
забезпеченості працівниками в середньому на одне товариство чи на 100 га угідь на 14,7 % і 10,3 % 
відповідно. Відмітимо, що за виключенням господарських товариств, а також підприємств категорії 
“інші” по решті форм аграрних формувань було зафіксовано ріст досліджуваних показників. 

З точки зору забезпеченості сільськогосподарських підприємств Тернопільської області 
трудовими ресурсами, починаючи з 2000 року відбулася низка суттєвих структурних змін. 
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Найбільш помітною є скорочення середньооблікової чисельності працівників на 87  % (з 71464 
осіб у 2000 р. до 9283 особи у 2015 р.). Ключову роль в такому скороченні відіграло зменшення 
чисельності працівників, зайнятих у тваринництві (більше, ніж у 10 разів за досліджуваний період). 
Паралельно із скороченням чисельності працівників, зайнятих в сільському господарстві, відбулося 
зниження усіх ключових показників забезпеченості трудовими ресурсами. Так, в розрахунку на одне 
підприємство середня чисельність працівників скоротилася зі 123,2 до 35,8 працівників (на 70,9  %), 
серед зайнятих у рослинництві таке скорочення склало 67,9 % (з 86,1 до 27,6 працівників), у 
тваринництві – 77,9 % (з 37,1 до 8,2 працівників) [9]. 

В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь трудозабезпеченість зменшилася на 
93,9 % - з 12,83 до 2,06 працівників. Для працівників, зайнятих в рослинництві скорочення склало 
82,2 % (з 8,97 до 1,59 працівників). Для працівників, зайнятих у тваринництві ми застосували 
зіставлення не з площею сільськогосподарських угідь, а з чисельністю умовного поголів ’я, 
розрахованого за методикою [10]. Як бачимо, скорочення також було суттєвим і склало 86,8 % (з 
13,47 до 1,77 працівників на 100 умовних голів). 

Протягом 2010-2014 рр. для сільськогосподарських підприємств Тернопільської області було 
характерним ріст середньооблікової чисельності працівників на 11,2  % (в т.ч., по рослинництву на 
11,5 %, по тваринництву на 10,2 %), а також збільшення кількості працівників в середньому на 1 
підприємство (на 3,4 працівника в середньому) та в розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь (на 0,07 працівників) [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. Результати аналізу кількісного забезпечення 
трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств засвідчили, що основну частину 
населення, зайнятого в сільському господарстві становлять самозайняте населення і дрібні особисті 
та фермерські господарства. Їх частка зростає, тоді, як чисельність найманих працівників, зайнятих 
в сільському господарстві – знижується. Серед усієї кількості найманих працівників, зайнятих в 
сільському господарстві, основна частина працює в господарських товариствах і приватних 
підприємствах, включно із фермерськими господарствами. Встановлюючи причини скорочення 
чисельності найманих працівників, було зафіксовано також зниження усіх показників 
трудозабезпеченості, особливо у галузі тваринництва.  

З огляду на те, що трудові ресурси є головною виробничою силою суспільства, з боку держави 
періодично повинна розроблятися стратегія розвитку і використання трудового потенціалу. Саме 
тому трудові ресурси, зайняті в сільському господарстві мають здійснювати вплив на результати 
сільськогосподарської діяльності, відповідно до поставлених цілей. Попри це необхідно формувати 
структуру трудового потенціалу і забезпечувати ефективне використання його для досягнення 
поставлених виробничих цілей, тобто, трудові ресурси повинні мати не тільки цільовий характер, а й 
оптимальну структуру за складом. 
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Личук Л.І. КІЛЬКІСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мета статті – встановлення ключових аспектів, тенденцій та пропорцій, які визначають і характеризують 

кількісну сторону трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій. 
Методика дослідження. В основу дослідження розвитку трудового потенціалу покладено системний 

аналіз. Для вирішення поставлених наукових завдань використані різні методи наукових досліджень, зокрема: 
загальнонаукові методи (аналізу та синтезу, індукції, дедукції, поєднання історичного та логічного підходів) – при 
вивченні теоретичних проблем відтворення трудового потенціалу; абстрактно-логічний метод – при узагальненні 
теоретичних засад формування і використання трудового потенціалу; статистично-аналітичні методи, а також 
графічний і табличний методи аналізу – при дослідженні ринку праці, процесів розвитку трудового потенціалу. 

Результати. Встановлено, що процес формування та реалізації сільського трудового потенціалу необхідно 

розглядати з позиції динамічності, що знаходиться в процесі постійної зміни та розвитку. Виявлено, що 
динамічність обумовлена безперервністю процесів формування та використання трудового потенціалу, кількісні 
та якісні характеристики якого постійно змінюються. Розглянуто обмежуючі фактори діяльності таких господарств 
та перспективи їх подальшого розвитку з погляду ефективності використання трудового потенціалу. 

Наукова новизна. Обґрунтовано поняття та складові економічної категорії “трудовий потенціал 

сільськогосподарських підприємств”, що дає змогу виявити регіональні особливості та взаємозв’язки процесу 
формування та використання робочої сили в умовах економічних перетворень на селі. Виявлено особливості та 
мотиваційні чинники зайнятості в особистих селянських господарствах,  

Практична значущість. Отримані результати дослідження щодо вдосконалення формування та 

підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств поглиблюють 
системні підходи до його вивчення, а також створюють основу для виявлення й розв’язання сучасних проблем 
ефективного формування та їх використання, розробки нової стратегії соціально-економічного розвитку трудового 
потенціалу у Тернопільській області. 

Ключові слова: трудовий потенціал, зайнятість, економічно активне населення, сільськогосподарські 

підприємства, селяни, праця. 
 

Lychuk L.I. QUANTITATIVE PROVIDING THE LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 
TERNOPIL REGION IN THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATIONS 

Purpose – the aim of the article is the establishing of key issues, trends and proportions that define and 

characterize the quantitative aspect of labor potential of agricultural enterprises in the conditions of market 
transformations.  

Methodology of research. The systems analysis is the basis of the study of the labor potential development. 

Different methods of research are used to achieve the scientific objectives, including: general and scientific methods 
(analysis and synthesis, induction, deduction, a combination of historical and logical approaches) – in the study of 
theoretical problems for labor potential reproduction; abstract and logical method – at generalization of theoretical 
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principles of formation and use of labor potential; statistical and analytical methods, and graphical and tabular methods of 
analysis – in the study of the labor market, the development process of the labor potential. 

Findings. It was established that the formation process and implementation of rural labor potential should be 

considered from the perspective of dynamism that is in the process of constant change and development. It is revealed 
that due to the dynamic continuity of the process of formation and use of labor potential, quantitative and qualitative 
characteristics of which are constantly changing. Limiting factors of these farms and prospects of their further 
development in terms of efficient use of labor potential are considered. 

Originality. The concepts and components of economic category “labor potential of agricultural enterprises”, 

which makes it possible to identify regional features and relationships of formation and use of labor in terms of economic 
reforms in the country, are substantiated. The features and motivational factors in subsistence of peasant farms are 
revealed. 

Practical value. The obtained results of research on improving the formation and enhance the efficient utilization 

of the labor potential of agricultural enterprises deepen systemic approaches to study it and provide a framework to 
identify and solve the modern problems of effective development and use, developing a new strategy for social and 
economic development of the labor potential in Ternopil region. 

Key words: labor potential, employment, economically active population, agricultural enterprises, farmers, labor. 
 
Лычук Л.И. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Цель статьи – выделение ключевых аспектов, тенденций и пропорций, которые определяют и 

характеризуют количественную сторону трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий в условиях 
рыночных трансформаций. 

Методика исследования. В основу исследования развития трудового потенциала положен системный 

анализ. Для решения поставленных научных задач использованы различные методы научных исследований, в 
частности: общенаучные методы (анализа и синтеза, индукции, дедукции, сочетание исторического и логического 
подходов) – при изучении теоретических проблем воспроизводства трудового потенциала; абстрактно-
логический метод – при обобщении теоретических основ формирования и использования трудового потенциала; 
статистические и аналитические методы, а также графический и табличный методы анализа – при исследовании 
рынка труда, процессов развития трудового потенциала. 

Результаты. Установлено, что процесс формирования и реализации сельского трудового потенциала 

необходимо рассматривать с позиции динамичности, находится в процессе постоянного изменения и развития. 
Выявлено, что динамичность обусловлена непрерывностью процессов формирования и использования 
трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого постоянно меняются. 
Рассмотрены ограничивающие факторы деятельности таких хозяйств и перспективы их дальнейшего развития с 
точки зрения эффективности использования трудового потенциала. 

Научная новизна. Обосновано понятие и составляющие экономической категории “трудовой потенциал 

сельскохозяйственных предприятий”, что дает возможность выявить региональные особенности и взаимосвязи 
процесса формирования и использования рабочей силы в условиях экономических преобразований на селе. 
Выявлены особенности и мотивационные факторы занятости в личных крестьянских хозяйствах, 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования по совершенствованию формирования 

и повышения эффективности использования трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий 
углубляют системные подходы к его изучению, а также создают основу для выявления и решения современных 
проблем эффективного формирования и их использования, разработки новой стратегии социально-
экономического развития трудового потенциала в Тернопольской области. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость, экономически активное население, 

сельскохозяйственные предприятия, фермеры, труд. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001166[[3333]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 166 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

УДК 658.0:336 
Буряк П.Ю., 

д.е.н., професор 
 

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Економічні перетворення, які на сучасному етапі вносять зміни у 

фінансову сферу, вимагають здатності вчасно реагувати на них в ринковому середовищі. А для 
підприємств сучасні умови господарювання, які характеризуються економічною кризою, політичною 
нестабільністю у державі та високою конкуренцією, зумовлюють необхідність розробки та реалізації 
ефективної фінансової стратегії, яка дозволить забезпечити платоспроможність, прибутковість 
підприємства та його стійке положення у конкурентному середовищі. 

Фінансова стратегія є важливим елементом та невід’ємною складовою у стратегічному 
управлінні підприємства, оскільки дає можливість сформувати фінансові резерви як засобу для 
протистояння можливим змінам зовнішнього середовища. Також з її допомогою можна оцінити 
результати як поточної роботи підприємства, так і визначити майбутні напрямки його діяльності [1]. 

Важлива роль фінансової стратегії в забезпеченні розвитку та стійкому функціонуванні 
підприємства обумовлює необхідність з’ясування її сутності та необхідності. 

Як наслідок вище зазначеного, зростає актуальність розробки обґрунтованої фінансової 
стратегії, яка б враховувала вплив зовнішніх та внутрішніх факторів та була здатною попередити 
кризові явища на підприємстві для забезпечення життєдіяльності підприємства та стабільність його 
результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються сутності та необхідності 
фінансової стратегії підприємства, її ролі в забезпеченні стійкого функціонування підприємства та 
розвитку, досліджувались у працях таких вчених, як: В. В. Баранова, І. А. Бланка, О. С. Боднар, 
А. В. Ковальова, А. Н. Петрова, А. М. Поддерьогіна, H. H. Ілишевої, Н. І. Берзона, В. І. Горілого, 
В. Д. Газмана, Н. П. Бараннікова та ін. 

Однак у більшості наукових досліджень недостатньо уваги приділено саме необхідності 
розробки та реалізації ефективної фінансової стратегії, яка дозволить забезпечити 
платоспроможність, прибутковість підприємства та його стійке положення у конкурентному 
середовищі. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сутності та необхідності фінансової 
стратегії підприємства та обґрунтування доцільності розробки та реалізації ефективної фінансової 
стратегії підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стратегія підприємства направлена на 
вирішення таких питань, як визначення тенденцій розвитку фінансового стану підприємства, його 
перспективних фінансових можливостей та вибір найефективніших способів їх досягнення. 

У науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття «Фінансова стратегія 
підприємства» ще не сформовано, тому ця проблема своєї актуальності не втратила й на сьогодні 
потребує дослідження та узагальнення. 

У табл. 1 нами наведено визначення даного поняття окремими вченими та дослідниками. 
Таблиця 1 

Визначення поняття «Фінансова стратегія підприємства» 
 у трактуванні окремих вчених та дослідників 

 

Автор Фінансова стратегія підприємства – це… Джерело 

Бланк І.А 
система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та 
найбільш ефективних шляхів їх досягнення 

[2, c. 69] 

Боднар О.С. найважливіша підсистема корпоративної стратегії [3, c. 62] 

Ковальов А.В. 
база для створення, збереження, змін фінансових ресурсів, визначення їх 
оптимального використання для досягнення мети організації  

[4, c. 112] 

Джерело: складено на основі [2; 3; 4] 
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Отже, огляд економічної літератури свідчить про існування різних підходів щодо трактування 
сутності поняття «фінансова стратегія підприємства» та про те, що вчені акцентують свою увагу на 
різних особливостях та аспектах даної категорії. 

Головною метою фінансової стратегії підприємства є підвищення ефективності діяльності та 
максимізація його ринкової вартості, а основним призначенням – побудова ефективної системи 
управління фінансами, спрямованої на вирішення питань бюджетної, кредитної, інвестиційної 
політики, управління фінансовими потоками, доходами, витратами, оцінки результатів діяльності і 
вартості бізнесу [5]. 

Що стосується завдань фінансової стратегії, то А. М. Поддерьогін [6] в якості таких визначає 
наступні: 

 визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових 
можливостей; 

 визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, 
бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами; 

 фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу; 

 вивчення економічних і фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та 
здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;  

 розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану 
підприємств. 

Своєю чергою варто розглянути і класифікацію видів фінансової стратегії. Наприклад, 
Н. Н. Ілишева та С. І. Крилов вважають, що існує два види фінансової стратегії [7]: 

1. Загальна, яка регламентує досягнення загальних цілей і завдань фінансової діяльності, а 
також систему фінансових стратегій окремих завдань. 

2. Фінансова стратегія окремих завдань, яка розробляється з метою досягнення конкретних 
цілей і завдань та є компонентом вищезазначеної фінансової стратегії. 

В. В. Баранов виділяє такі види фінансових стратегій [1, c. 23] залежно від використовуваних 
джерел фінансової діяльності підприємства: стратегія самофінансування; стратегія позичкового 
фінансування; стратегія венчурного фінансування; стратегії, спрямовані на використання 
нетрадиційних джерел фінансування. 

Доцільно виділити і такі види фінансової стратегії, як: фінансову стратегію стабілізації; 
фінансову стратегію зростання; фінансову стратегію виживання; фінансову стратегію ліквідації, а 
також комбіновану фінансову стратегію. 

Розглянувши види фінансової стратегії підприємства, зазначимо, що вибір тієї чи іншої 
фінансової стратегії визначає особливості роботи підприємства на весь стратегічний період і тому на 
сучасному етапі найважливішим завданням для підприємства є зважений вибір фінансової стратегії з 
можливістю оперативної її корекції відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначається такими умовами, як: 
інтенсивністю зміни факторів зовнішнього фінансового середовища; високою динамікою основних 
макроекономічних показників, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємств; темпами 
технологічного прогресу; частими коливаннями кон’юнктури фінансового ринку; непостійністю 
державної економічної політики [8]. Зазначені нами умови не дозволяють ефективно управляти 
фінансами підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду та традиційних методів 
фінансового менеджменту, тому виникає необхідність у розробці фінансової стратегії підприємства. 

Розробка фінансової стратегії починається із прогнозування основних напрямків розвитку 
фінансів, визначення принципів їх організації та використання, розподілення фінансових ресурсів між 
різними напрямками економічної діяльності. 

Також при розробці фінансової стратегії слід враховувати динаміку змін макроекономічних 
процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових та товарних ринків, ризик неплатежів, інфляційні 
коливання, фінансові кризи, галузеві особливості діяльності підприємства та можливості 
диверсифікації діяльності підприємства.  

Н. П. Бараннікова визначає такі основні етапи розробки фінансової стратегії підприємства [9]:  
1. Визначення періоду реалізації стратегії. 
2. Аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства. 
3. Формування стратегічної мети фінансової діяльності. 
4. Розроблення фінансової політики підприємства. 
Фінансова стратегія повинна включати всі форми фінансової діяльності підприємства, а саме: 

 фінансове забезпечення поточної господарської діяльності; 

 пошук резервів збільшення доходів, прибутків та рентабельності; 

 виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами; 

 оптимізацію забезпечення основними та оборотними засобами; 

 контроль за цільовим та ефективним розподілом і використанням фінансових ресурсів; 

 грошові розрахунки; 
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 інвестиційну політику. 
Отже, оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий термін (від 3 років і більше), то її 

найважливішим завданням є визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для 
здійснення господарської діяльності підприємства, а особливістю розробки фінансової стратегії є те, 
що в процесі оцінюється перспективне фінансове становище підприємства під впливом зміни окремих 
факторів та умов середовища. 

У підсумку зазначимо, що фінансова стратегія підприємства передбачає формування 
довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та вибір найбільш оптимальних шляхів їх 
досягнення. А на основі різностороннього врахування фінансових можливостей підприємства та на 
основі об’єктивної оцінки як зовнішніх, так і внутрішніх факторів забезпечує відповідність фінансово-
економічних можливостей підприємства тим умовам, які склалися на ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослідивши сутність та необхідність фінансової 
стратегії підприємства та провівши аналіз її ролі в забезпеченні стійкого функціонування підприємства 
та його розвитку, можна зробити висновок стосовно того, що на сьогоднішній день питання, які 
стосуються розробки обґрунтованої фінансової стратегії, яка б враховувала вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів та була здатною попередити кризові явища на підприємстві, залишаються 
актуальними. 

Узагальнюючи вищенаведене, зазначимо, що на сучасному етапі фінансова стратегія відіграє 
значну роль в діяльності підприємства як в кризовий період, так і в період його стабільної діяльності. А 
оскільки кожне підприємство здійснює свою діяльність в середовищі, яке постійно змінюється, 
важливо постійно аналізувати фактори, які впливають на його діяльність, визначати силу їх впливу на 
діяльність підприємства та вживати заходи щодо їх нейтралізації. Для цього фінансову стратегію 
необхідно переглядати з певною періодичністю, орієнтуючись при цьому на нові цілі. Як результат, 
скорегована фінансова стратегія підприємства з врахуванням несприятливих факторів повинна 
сприяти нейтралізації загрози його банкрутства в майбутньому та забезпечувати високі темпи його 
операційної діяльності. 
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Буряк П.Ю. СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета -аналіз сутності та необхідності фінансової стратегії підприємства та обґрунтування доцільності 

розробки та реалізації ефективної фінансової стратегії підприємства. 
Методика дослідження. В основу досліджень покладені як загальнонаукові (аналіз, спостереження), так і 

спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження та обґрунтування 
доцільності розробки та реалізації ефективної фінансової стратегії підприємства. Методи пізнання використані 
для аналізу етапів розробки фінансової стратегії підприємства. 

Результати. Доведено, що питання, які стосуються розробки обґрунтованої фінансової стратегії, яка б 

враховувала вплив зовнішніх та внутрішніх факторів та була здатною попередити кризові явища на підприємстві 
для забезпечення життєдіяльності підприємства та стабільність його результатів,набувають особливої 
актуальності на сучасному етапі. 

Обґрунтовано, що вибір тієї чи іншої фінансової стратегії визначає особливості роботи підприємства на 
весь стратегічний період і тому на сучасному етапі найважливішим завданням для підприємства є зважений вибір 
фінансової стратегії з можливістю оперативної її корекції відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Виявлено, що у науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття «фінансова стратегія 
підприємства» ще не сформовано, тому ця проблема своєї актуальності не втратила й на сьогодні потребує 
дослідження та узагальнення. 

Зазначено, що оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий термін, то її найважливішим 
завданням є визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської 
діяльності підприємства, а особливістю розробки фінансової стратегії є те, що в процесі оцінюється перспективне 
фінансове становище підприємства під впливом зміни окремих факторів та умов середовища. 

Встановлено, що на сучасному етапі фінансова стратегія відіграє значну роль в діяльності підприємства як 
в кризовий період, так і в період його стабільної діяльності.  

Зроблено висновок, що оскільки кожне підприємство здійснює свою діяльність в середовищі, яке постійно 
змінюється, важливо постійно аналізувати фактори, які впливають на його діяльність,визначати силу їх впливу на 
діяльність підприємства та вживати заходи щодо їх нейтралізації і для цього фінансову стратегію необхідно 
переглядати з певною періодичністю, орієнтуючись при цьому на нові цілі. 

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільності розробки та реалізації 

ефективної фінансової стратегії підприємства. 
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі методичних 

рекомендацій можуть бути використані підприємствами для розробки та реалізації ефективної фінансової 
стратегії підприємства. 

Ключові слова: ринкове середовище,економічна криза, політична нестабільність, конкуренція,стратегічне 

управління, фінансова стратегія підприємства. 
 
Buryak P.Yu. ESSENCE AND NECESSITY OF FINANCIAL STRATEGY OF ENTERPRISE 
Purpose - analysis of essence and necessity of financial strategy of enterprise and ground of expedience of 

development and realization of effective financial strategy of enterprise. 
Methodology of research. In basis of researches works are fixed both scientific (analysis, supervision) and 

special, methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for research and ground of expedience 
of development and realization of effective financial strategy of enterprise. The methods of cognition are used for the 
analysis of design of financial strategy of enterprise times. 

Findings. It was proved that question what touch development of the grounded financial strategy, which would 

take into account influence of external and internal factors and was able to warn the crisis phenomena on an enterprise 
for providing of vital functions of enterprise and stability of his results acquire the special actuality on the modern stage. 

Grounded, that the choice of that or other financial strategy determines the features of work of enterprise on all 
strategic period and that is why on the modern stage major tasks for an enterprise there is the self-weighted choice of 
financial strategy with possibility of its operative correction in accordance with the changes of external environment. 

It was revealed that in scientific literature of the unique approach it is not yet formed in relation to interpretation of 
concept «financial strategy of enterprise», that is why this problem of the actuality did not lose and for today needs 
research and generalization. 

It was marked that as financial strategy is developed on the protracted term, it a major task is determination of 
volumes, sources and forms of bringing in of financial resources, for realization of economic activity of enterprise, and the 
feature of development of financial strategy is that in a process the perspective financial situation of enterprise is 
assessed under act of change of separate factors and terms of environment. 

It was established that on the modern stage financial strategy plays a considerable role in activity of enterprise 
both in a crisis period and in the period of his stable activity. 

It was concluded that as every enterprise carries out the activity in an environment which changes constantly, it is 
that is why important constantly to analyze factors which influence on his activity to determine force of their influence on 
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activity of enterprise and take measures for their neutralizations and for this purpose financial strategy it is necessary to 
look over with certain periodicity, oriented here on new aims. 

Originality. Received further development substantiation of expedience of development and realization of 

effective financial strategy of enterprise. 
Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form methodical recommendations 

can be used enterprises for development and realization of effective financial strategy of enterprise. 
Кеy words: market environment, economic crisis, political instability, competition, strategic management, financial 

strategy of enterprise. 
 

Буряк П.Ю. СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – анализ сущности и необходимости финансовой стратегии предприятия и обоснования 

целесообразности разработки и реализации эффективной финансовой стратегии предприятия. 
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ, 

наблюдение), так и специальные методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для 
исследования и обоснования целесообразности разработки и реализации эффективной финансовой стратегии 
предприятия. Методы познания использованы для анализа этапов разработки финансовой стратегии 
предприятия. 

Результаты. Доказано, что вопросы, которые касаются разработки обоснованной финансовой стратегии, 

которая бы учитывала влияние внешних и внутренних факторов и была способной предупредить кризисные 
явления на предприятии для обеспечения жизнедеятельности предприятия и стабильность его результатов, 
приобретают особенную актуальность на современном этапе. 

Обоснованно, что выбор той или другой финансовой стратегии определяет особенности работы 
предприятия на весь стратегический период и потому на современном этапе важнейшим заданиям для 
предприятия есть взвешенный выбор финансовой стратегии с возможностью оперативной ее коррекции в 
соответствии с изменениями внешней среды. 

Выявлено, что в научной литературе единственного подхода относительно толкования понятия 
«финансовая стратегия предприятия» еще не сформировано, потому эта проблема своей актуальности не 
потеряла и на сегодня нуждается в исследовании и обобщении. 

Отмечено, что поскольку финансовую стратегию разрабатывают на длительный срок, то ее важнейшим 
заданием является определение объемов, источников и форм привлечения финансовых ресурсов для 
осуществления хозяйственной деятельности предприятия, а особенностью разработки финансовой стратегии 
является то, что в процессе оценивается перспективное финансовое положение предприятия под воздействием 
изменения отдельных факторов и условий среды. 

Установлено, что на современном этапе финансовая стратегия играет значительную роль в деятельности 
предприятия как в кризисный период, так и в период его стабильной деятельности.  

Сделан вывод, что поскольку каждое предприятие осуществляет свою деятельность в среде, которая 
постоянно изменяется, важно постоянно анализировать факторы, которые влияют на его деятельность, 
определять силу их влияния на деятельность предприятия и принимать меры по их нейтрализации и для этого 
финансовую стратегию необходимо пересматривать с определенной периодичностью, ориентируясь при этом на 
новые цели. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие обоснование целесообразности разработки и 

реализации эффективной финансовой стратегии предприятия. 
Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 

методических рекомендаций могут быть использованы предприятиями для разработки и реализации 
эффективной финансовой стратегии предприятия. 

Ключевые слова: рыночная среда, экономический кризис, политическая нестабильность, конкуренция, 

стратегическое управление, финансовая стратегия предприятия. 
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ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ВИРОБНИЦТВА 
 ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
 ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Аналіз структури виробництва цукрових буряків в Україні свідчить, що 

в загальному обсязі вирощування цієї культури простежується збільшення частки особистих 
селянських господарств. Якщо в 1990 р. у приватному секторі фабричні цукрові буряки не 
вирощували, то у 2002 р. внаслідок соціально-економічних процесів, що відбулися на селі, особистими  
господарствами та господарствами громадян-орендарів уже було вироблено 26,2% валового збору 
буряків (3780,1 тис. т), за середнього рівня врожайності 300-550 ц/га, що в 2-2,5 раза більше, ніж у 
сільськогосподарських підприємствах. Рівень прибутковості виробництва цукрових буряків в ОСГ (на 
основі даних опитування власників цих господарств науковцями ННЦ "Інститут аграрної економіки" 
УААН) становив у 2014 р. близько 20-50%. У структурі доходів, одержаних від ведення особистого 
господарства, на грошові надходження від реалізації цукрових буряків припадало орієнтовно 15-20%.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теперішніх реаліях, в нашій країні вивченню 
особистих селянських господарств приділяли увагу Ю. Акчуріна, І. Баланюк, П. Березівський, 
О. Біттер, О. Дем’янчук, Т. Дудар, В. Збарський, Ф. Зінов’єв, А. Даниленко, О. Комліченко, Д. Крисанов, 
Г. Купалова, В. Липчук, Л. Ліпич, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Л. Михайлова, О. Онищенко, І. Прокопа, 
П. Саблук, Г. Черевко, Л. Шепотько, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Їхні роботи мають важливе 
значення і слугують підґрунтям сучасних економічних поглядів на проблеми розвитку та 
функціонування особистих селянських господарств, зокрема вирощування та реалізації цукрових 
буряків. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючої системи оподаткування діяльності 
особистих селянських господарств, що займаються вирощуванням цукрових буряків, а також 
обґрунтування пропозицій щодо упорядкування елементів ціноутворення й оподаткування 
індивідуальних господарств і сільськогосподарських підприємств при товарообмінних операціях та 
реалізації продукції переробним підприємствам. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 2005 р. спостерігалося поступове зниження 
обсягів реалізації господарствами населення цукрових буряків на переробку більш ніж у 6 разів 
(рис. 1). Як свідчать дані опитування власників господарств приватного сектору, 93,2% із них 
вважають за недоцільне вирощувати цукрові буряки. Основною причиною є цінова дискримінація для 
ОСГ на цей вид продукції. 
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Рис. 1. Динаміка реалізації цукрових буряків господарствами населення, тис. т 

Джерело : розраховано авторами 
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Причинами зниження обсягів виробництва цукрових буряків у господарствах населення є високі 
затрати праці та примітивна технологія вирощування цієї культури, а також упереджене ставлення 
цукропереробних підприємств до власників особистих господарств. Так, на деяких цукрових заводах 
Тернопільської та Хмельницької областей фізична забрудненість цукрових буряків, викопаних та 
почищених вручну, становить 10-12%, при рівні цукристості 13-14% (базисна цукристість – 16%). 

Якісні параметри вирощених в ОСГ цукрових буряків були набагато вищі, ніж у 
сільськогосподарських підприємствах, що насамперед стосується фізичної забрудненості. У 
середньому показник фізичної забрудненості цукрових буряків, вирощених у господарствах 
населення, дорівнював 3-4%, оскільки приватний товаровиробник здійснює всі процеси збирання 
врожаю цукрових буряків вручну.  

Особисті селянські господарства України основну масу вирощених цукрових буряків реалізують 
на цукрові заводи як на умовах давальницької сировини, так і за готівку через уповноважених осіб 
(рис. 2). 

Реалізовано переробним підприємствам, тис. т.

Реалізовано за іншими каналами тис.т.

Перероблено на умовах давальницької сировини тис.т.

 
Рис. 2. Структура реалізації цукрових буряків господарствами населення 

Джерело : розраховано авторами 
 

Необхідно відзначити про наявність значних обсягів реалізації цукрових буряків через торгово-
посередницькі структури, які знаходяться в режимі спеціального оподаткування ПДВ. Це дає 
можливість використовувати схеми по мінімізації оподаткування купівлі сільськогосподарської 
продукції у фізичних осіб, що призводить до суттєвого заниження надходження коштів до бюджету. 

З метою розширення зони бурякосіяння за рахунок ОСГ цукрові заводи надавали товарний 
кредит у вигляді насіння за ціною, що нижча за ринкову, забезпечували мінеральними добривами. 
Крім того, практикувалося вивезення сировини транспортом переробника або ж товаровиробникам  
відшкодовувалися транспортні витрати. Проте, починаючи з 2005 р., цукрові заводи припинили 
відшкодування цього виду витрат для особистих господарств населення, оскільки їх було віднесено на 
вартість сировини [1].  

Проте основним фактором, що вплинув на зниження обсягів вирощування цукрових буряків у 
особистих селянських господарств є зниження ціни на цукросировину та різний рівень вартості 1 тонни 
цукрових буряків для індивідуальних господарств і сільськогосподарських підприємств. У 2015 р. ціна 
1 т цукрових буряків для господарств населення була на 20-22% нижчою від цін 
сільськогосподарських підприємств. Відмінність у цінах на продукцію двох суб’єктів господарювання 
досить відчутна. Вона пояснюється різними підходами щодо сплати ПДВ. 

При закупівлі цукрових буряків з подальшою переробкою юридичними особами та згідно з 
нормами Податкового Кодексу (ПК) зазначені операції з продажу сільськогосподарської продукції не 
мають податкового кредиту (вхідного ПДВ), податок на додану вартість відповідно до норми 
Податкового кодексу нараховується на повну її вартість і в кінцевому результаті різко збільшується 
ціна цієї продукції [2]. 

Зазначене негативно впливає на всю систему заготівель, створює переробним підприємствам 
додаткові труднощі, призводить до зменшення заготівель. 

В зв’язку з цим більшість цукрових заводів здійснюють переробку цукросировини на умовах 
давальницької сировини, що дає можливість уникнути так званого «подвійного» оподаткування ПДВ. 
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Операції з передачі давальницької сировини виконавцю (переробнику) і повернення замовнику 
готової продукції, а також неперероблених залишків сировини та відходів виробництва не вважаються 
операціями з продажу (реалізації) товарів, оскільки право власності на сировину від замовника до 
переробника не переходить (пп. 14.1.202 Податкового кодексу - ПК). Тому на результати діяльності 
вони не впливають. Податкові наслідки у сторін настануть після виконання робіт, передбачених 
умовами договору і при розрахунках за ці роботи. 

У замовника вартість виконаних переробником робіт включається до собівартості виготовленої 
продукції у загальновстановленому порядку. Якщо продукція продаватиметься стороннім суб’єктам, 
витрати необхідно відображати за датою визнання доходу від реалізації згідно із п. 138.4 ПК. 

Досить часто виникає ситуація, при якій у договорі на переробку цукрових буряків 
передбачається, як плата за виконані роботи з переробки, передача переробнику частини готової 
продукції, сировини або відходів виробництва. Така передача вважається не тільки поставкою, але й 
бартерною операцією (пп. 14.1.10 ПК). У цьому випадку дохід у замовника (витрати в переробника) 
розраховується за договірною вартістю, але не нижче (вище) від звичайної ціни товарно-матеріальних 
цінностей (ТМЦ) (п. 153.10 ПК). Слід пам’ятати, що за нинішніми нормами у випадку, якщо операція не 
підпадає під ст. 39 ПК, звичайна ціна повинна дорівнювати договірній. 

У такій ситуації замовник збільшує дохід від операційної діяльності на вартість переданих як 
оплата ТМЦ, виходячи з договірної ціни, але не нижче від звичайної. Дохід визнається у тому періоді, 
коли складено документ про передачу ТМЦ (акт виконаних робіт або накладна). 

Витрати переробника визначаються за договірною (але не вище від звичайної) вартістю 
отриманих ТМЦ. Для цілей оподаткування витрати будуть визнаватися у періоді: реалізації товарів 
або послуг, якщо отримані ТМЦ використані у виробництві та включені до складу собівартості 
реалізованих товарів, робіт, послуг (п. 138.4 ПК); отримання ТМЦ, якщо вони не входять до 
собівартості та відносяться до складу інших витрат (п. 138.5 ПК). 

Операції з передачі давальницької сировини переробнику та повернення замовнику готової 
продукції, а також не перероблених залишків сировини і відходів виробництва не віднесено до 
операцій поставки товарів (пп. 14.1.191 ПК), отже, вони не підлягають обкладенню ПДВ (ст. 185 ПК). 
Але це не стосується тієї частини давальницької сировини і готової продукції, що йде в оплату 
виконаних робіт із переробки. 

Операції з виконання робіт із переробки давальницької сировини обкладаються ПДВ у 
загальновстановленому порядку. У переробника такі операції обкладаються ПДВ за ставкою 20% 
згідно із п. 185.1 ПК. 

Оскільки суб’єктом оподаткування виступає фізична особа – власник особистого селянського 
господарства, його доход не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Основною 
вимогою для цього є подання довідки з органів місцевого самоврядування про наявність такої 
земельної ділянки (про її розмір і цільове призначення) [3].   

Отже, фактично витрачаючи однакові суми коштів на виробництво і реалізацію цукрових буряків, 
господарства, які юридично є платниками ПДВ, одержать значно більші прибутки, оскільки прибуток 
сільськогосподарських підприємств вищий порівняно з прибутком особистих селянських господарств, 
як різниця між "вихідним" і "вхідним" ПДВ. Через недосконалість порядку оплати цукрової сировини 
особисті селянські господарства змушені орієнтуватися на тіньові схеми, тобто реалізувати солодкі 
коренеплоди не за прямими зв’язками з підприємствами переробної галузі, а опосередковано, через 
підставних юридичних осіб з метою хоча б часткового збільшення доходів, в яких об’єктом 
оподаткування ПДВ є маржа. Слід зазначити, що виробництво цукрових буряків у господарствах 
населення зумовлене ускладненням соціально-економічного стану вітчизняного АПК, має вимушений 
характер і є безперспективним: через надмірно високі затрати ручної праці, спрощену технологію 
виробництва і т.п. 

З огляду на можливість тривалого зберігання цукру та стабільного попиту на нього – це товар, 
який може бути засобом нагромадження коштів власника ОСГ, купівельна спроможність якого не 
знижується навіть під дією інфляційних процесів. 

Як свідчать результати анкетного опитування, 83% власників ОСГ вирощують цукрові буряки з 
метою подальшої реалізації цукру; 17% – для власного споживання, 95% – продають цукор торгово-
посередницьким структурам, 5% – самостійно на ринку. Якщо розглянути узагальнену структуру 
реалізації цукру приватними виробниками, то 23% цукру  реалізують восени, 12% – узимку, решту 65% 
– у весняні й літні місяці. 

Проте, при подальшій реалізації цукру можуть виникати певні податкові ускладнення як для 
власника особистого селянського господарства – продавця, так і покупця – юридичної особи. Це 
пов’язано з тим, що цукор є продукцією промислової переробки, що не дає його власнику – фізичній 
особи скористатися нормами Закону України «Про особисте селянське господарство» та Податкового 
кодексу щодо можливості отримання пільг при сплаті податку з доходів фізичних осіб [2; 4]. 

Юридична особа буде мати відповідні ускладнення при взаємовідносинах з неплатником 
податку ПДВ – власником особистого селянського господарства. 
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В цій ситуації Приватний товаровиробник зазнає тиску податкового законодавства. Оскільки він 
не є платником ПДВ, тому не може продати одержаний цукор за реалізовані цукрові буряки великим 
торгово-посередницьким структурам – платникам ПДВ [5].  

Господарства населення змушені реалізувати цукрові буряки за нижчою від мінімально 
встановленої законодавством ціною торгово-посередницьким структурам, які працюють за спрощеною 
системою оподаткування. Саме ця обставина призводить до формування тіньового ринку 
сільськогосподарської продукції, зокрема й ринку цукру [6]. Власники особистих селянських 
господарств змушені були реалізувати у 2015 р. приватним підприємцям цукор за ціною, яка на 12-
15% нижча за оптово-відпускну ціну цукрових заводів, що призвело до зниження ефективності 
виробництва цукру в особистих селянських господарствах. 

За ситуації, коли в країні безупинно знижується валове виробництво цукрових буряків, і постає 
потреба ввезення цукру навіть для забезпечення власних потреб, треба усвідомлювати, що особисті 
господарства населення забезпечують понад чверть валового збору коренеплодів [7]. Зважаючи на 
це, чинні елементи державного регулювання збуту цукрових буряків у нинішніх умовах є 
неприйнятними, передусім через недоліки системи ціноутворення. Розглянуті проблеми бурякосійних 
особистих селянських господарств будуть вирішені за умови встановлення єдиних мінімальних цін на 
цукрові буряки [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Дискримінаційні економічні умови для виробників 
цукрових буряків – особистих селянських господарств – призведуть до скорочення виробництва вкрай 
потрібної сировини для цукрових заводів. За розрахунками, при втраті ОСГ як виробників цукрових 
буряків обсяги виробництва цукру скоротяться майже на 30%. Чинні елементи механізмів 
ціноутворення й оподаткування, на яких автори сконцентрували увагу, були б економічно 
обґрунтованими, якби потужності переробних підприємств забезпечувалися сировиною, виробленою 
великими спеціалізованими господарства. Хоча в останні роки, із появою лишків цукру в Україні 
вказані заходи можуть бути виправдані.  

Варто врахувати й інтереси цукрових заводів. У разі встановлення єдиного для всіх категорій 
господарств рівня мінімальної ціни на цукрові буряки переробні підприємства будуть змушені в умовах 
дії чинної системи оподаткування взяти на себе додаткові витрати, пов’язані з рівновеликою оплатою 
сировини. Отже, слід також змінити засади оподаткування цукру при його реалізації цукровими 
заводами: запровадити зменшення суми сплати  ПДВ на цукор, підвищення цін на цукрові буряки для 
здавальників – особистих селянських господарств. 

На перший погляд, запропоновані заходи щодо виходу з цієї ситуації призведуть до зменшення 
бюджетних надходжень. Проте існуюча система поповнення бюджету за рахунок бурякосійників – 
господарств населення є економічно необґрунтованою і небезпідставно сприймається приватними 
господарями як несправедлива, що зумовлює згортання вирощування буряку особистими 
селянськими господарствами.  

Уряд має сприяти наповненню внутрішнього ринку цукром власного виробництва з вітчизняної 
сировини, проявляючи передусім державницький підхід і створюючи умови для комплексного 
розв’язання проблем агропромислового комплексу. 
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Варченко О.М., Артімонова І.В. ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ 
Мета. Аналіз існуючої системи оподаткування діяльності особистих селянських господарств, що 

займаються вирощуванням цукрових буряків, а також обґрунтування пропозицій щодо упорядкування елементів 
ціноутворення й оподаткування індивідуальних господарств і сільськогосподарських підприємств при 
товарообмінних операціях з реалізації продукції переробним підприємствам.  

Методика дослідження. У статті використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які 

забезпечили досягнення поставленої мети. У процесі дослідження використовувалися системний підхід, методи 
абстрактно-логічний; статистико-економічний; монографічний та структурно-функціональний. Діалектичний метод 
пізнання дав змогу комплексно дослідити ефективність функціонування підприємств цукробурякового 
підкомплексу в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності. Інформаційною базою слугували законодавчі та 
нормативні документи України, праці провідних вітчизняних науковців, особисті розробки й дослідження авторів, 
Internet-ресурси. 

Результати. Проаналізована динаміка обсягів реалізації цукрових буряків господарствами населення. 

Визначено причини зниження обсягів виробництва цукрових буряків у господарствах населення, зокрема, високі 
затрати праці, примітивні технології вирощування цієї культури та упереджене ставлення цукропереробних 
підприємств до власників особистих господарств. Розглянуто узагальнену структуру реалізації цукрових буряків 
господарствами населення. 

Виявлено відмінність у цінах на продукцію індивідуальних господарств і сільськогосподарських 
підприємств, яка пояснюється різними підходами щодо сплати ПДВ. Встановлено, що господарства, які юридично 
є платниками ПДВ, фактично витрачаючи однакові суми коштів на виробництво і реалізацію цукрових буряків, 
одержують значно більші прибутки, оскільки прибуток сільськогосподарських підприємств вищий порівняно з 
прибутком особистих селянських господарств, як різниця між "вихідним" і "вхідним" ПДВ. Обґрунтовано 
необхідність  встановлення єдиних мінімальних цін на цукрові буряки, що сприятиме вирішенню проблем 
бурякосійних господарств населення. 

Наукова новизна. Обґрунтовано зміни процедури оподаткування цукру при його реалізації цукровими 

заводами, а також необхідність встановлення єдиного для всіх категорій господарств рівня мінімальної ціни на 
цукрові буряки. Визначена необхідність зменшення суми сплати ПДВ на цукор, підвищення цін на цукрові буряки 
для особистих селянських господарств. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження стали основою необхідності удосконалення 

діючої системи оподаткування діяльності особистих селянських господарств при реалізації сільськогосподарської 
продукції. Запропоновано дієві заходи державного регулювання виробництва і реалізації цукрових буряків 
господарствами населення в умовах цінового ризику. 

Ключові слова: особисті селянські господарства, торгово-посередницькі структури, мінімальні ціни, 

оподаткування, ціноутворення, цукрові буряки. 
 
Varchenko O.M., Artimonova I.V. TAX COMPONENT OF PRODUCTION AND SALE OF SUGAR BEET 

FARMS 
Purpose. Goals of the article are an analysis of the existing tax system of private farms, growers of sugar beet 

and justify proposals for streamlining elements of pricing and taxation of individual farms and agricultural enterprises in 
barter operations and sales to processors.  

Methodology of research. The article uses the general scientific and special methods that ensure the 

achievement of the purpose. The study used a systematic approach, abstract-logical method; statistical method; 
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monographic and structural-functional method. The dialectical method of knowledge made it possible to comprehensively 
investigate the efficiency of sugar beet sub companies in their development, interconnection and interdependence. The 
information base served as legislative and normative documents of Ukraine, the works of leading scientists, personal 
development and research sponsors, Internet-resources. 

Findings. The article shows the dynamics of sales of sugar beet farms, determines the reasons of their 

production decline, in particular, high labor costs, primitive technology of this culture and prejudice of sugar processing 
enterprises to owners of private farms. A generalized private farms’ sales structure of sugar beet is considered. 

It is determined the price difference for individual products and agricultural enterprises, which is explained the 
different approaches to VAT. Thus, the producers, that are legally subject to VAT, actually spending the same money on 
the production and sale of sugar beet, receive much more income because of the difference between "output" and "input" 
of VAT. We believe that the establishment of common minimum price for sugar beet will help to solve problems sugar 
beet households. 

Originality is to change the procedure for taxation of sugar at its sugar plants realization and installation of 

uniform for all categories of farms in the minimum price for sugar beet. We propose to reduce of VAT on sugar and 
increase prices of sugar beet for individual farms. 

Practical value. The current system of taxation of private farms in the sale of agricultural products is analyzed. 

Effective measures of state regulation of production and sale of sugar beet households in terms of a price risk are 
proposed. 

Key words: private farms, trade intermediaries, minimum prices, taxation, pricing, sugar beets. 
 
Варченко О.М., Артимонова И.В. НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ХОЗЯЙСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ 
Цель. Анализ существующей системы налогообложения деятельности личных крестьянских хозяйств, 

занимающихся выращиванием сахарной свеклы, а также обоснование предложений по упорядочению элементов 
ценообразования и налогообложения индивидуальных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий при 
товарообменных операциях и реализации продукции перерабатывающим предприятиям. 

Методика исследования. В статье использованы общенаучные и специальные методы исследования, 

которые обеспечили достижение поставленной цели. В процессе исследования использовались системный 
подход, методы абстрактно-логический; статистико-экономический; монографический и структурно-
функциональный. Диалектический метод познания позволил комплексно исследовать эффективность 
функционирования предприятий свеклосахарного подкомплекса в их развитии, взаимосвязи и 
взаимозависимости. Информационной базой послужили законодательные и нормативные документы Украины, 
труды ведущих отечественных ученых, личные разработки и исследования авторов, Internet-ресурсы. 

Результаты. В статье представлена динамика объемов реализации сахарной свеклы хозяйствами 

населения. Определены причины снижения объемов производства сахарной свеклы в хозяйствах населения, в 
частности, высокие затраты труда, примитивные технологии выращивания этой культуры и предвзятое 
отношение сахароперерабатывающих предприятий к владельцам личных хозяйств. Рассмотрена обобщенная 
структура реализации сахарной свеклы хозяйствами населения. 

Определено отличие в ценах на продукцию индивидуальных хозяйств и сельскохозяйственных 
предприятий, которая объясняется разными подходами по уплате НДС. Поэтому хозяйства, юридически 
являющиеся плательщиками НДС, фактически тратя одинаковые суммы средств на производство и реализацию 
сахарной свеклы, получают значительно больше прибыли, поскольку прибыль сельскохозяйственных 
предприятий выше по сравнению с прибылью личных крестьянских хозяйств, как разница между "исходным" и 
"входным" НДС. Считаем, что установление единых минимальных цен на сахарную свеклу будет способствовать 
решению проблем свеклосеющих хозяйств населения. 

Научная новизна заключается в изменении процедуры налогообложения сахара при его реализации 

сахарными заводами, а также установление единого для всех категорий хозяйств уровня минимальной цены на 
сахарную свеклу. Предлагаем ввести уменьшение суммы уплаты НДС на сахар, повышение цен на сахарную 
свеклу для личных крестьянских хозяйств. 

Практическая значимость. Проанализирована действующая система налогообложения деятельности 

личных крестьянских хозяйств при реализации сельскохозяйственной продукции. Предложены действенные 
меры государственного регулирования производства и реализации сахарной свеклы хозяйствами населения в 
условиях ценового риска. 

Ключевые слова: личные сельские хозяйства, торгово-посреднические структуры, минимальные цены, 

налогообложение, ценообразование, сахарная свекла. 
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СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ  
ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Постановка проблеми. Ризики є невід’ємною складовою усіх операцій, що виконуються 

банком в умовах ринкової економіки за наявності конкуренції в банківській діяльності. Кожен банк 
змушений приймати ризики і нести відповідальність за наслідки різноманітних небажаних подій, які 
негативно впливають на його конкурентні позиції. 

На сучасному етапі ризики стали супутниками всіх ринкових економічних відносин. І ні світова 
фінансова система, ні жодна держава поки що не в змозі уникнути їхнього негативного впливу. Тому 
банкам, які у своїй роботі стикаються з багатьма ризиками, потрібно вміти правильно їх оцінити та 
управляти ними, адже таке управління – це запорука ефективного функціонування кожного банку та 
банківської системи країни в цілому. Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає 
актуальність визначення сутності банківських ризиків та дослідження ризик-менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються банківських ризиків і їх 
класифікації та ризик-менеджменту, досліджувались у працях М. Алексеєнко [1], А. Герасимовича [1], 
І. Лукановської [2], В. Мартинця [3], Л. Примостки [6], І. Парасій-Вергуненко [1], С. Реверчука [7], 
Л. Тітаренко [8], А. Фалюти [7] та ін. 

Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме специфіці внутрішніх 
банківських ризиків та їх ризик-менеджменту. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак 
зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, методологічних 
положень і практичних рекомендацій щодо сутності банківських ризиків, їх класифікації та ризик-
менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як і в інших видах бізнесу, у банківській 
діяльності ризик пов’язується насамперед з фінансовими втратами, що виникають при здійсненні 
банківських операцій. Ризик виражається можливістю одержання таких небажаних результатів, як 
втрата прибутку або виникнення збитків. 

Банківський ризик за визначенням Національного банку України [4] – це ймовірність того, що 
події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку. 
Для банку ризик – це потенційна можливість недотримання доходів або зменшення ринкової вартості 
капіталу внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх чинників. 

Відповідно до визначення С. К. Реверчука та А. В. Фалюти [7], ризик (для банку) – це імовірність 
недоотримання доходів, понесення додаткових витрат, втрати частини ресурсів та потенційних 
можливостей банку у разі здійснення (нездійснення) певних заходів і банківських операцій та прояву 
негативного впливу середовища. 

При цьому слід наголосити на тому, що збитки від реалізації ризиків можуть бути як прямими 
(втрата доходів або капіталу), так і непрямими (накладання обмежень на здатність організації 
досягати своїх бізнес-цілей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою 
діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу. 

Варто зазначити, що загалом банківська сфера характеризується вищою ризикованістю 
порівняно з іншими видами діяльності. Зумовлена така особливість специфікою тих функцій, які 
виконує кожний банк. 

Доцільно зазначити і те, що банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий 
стан яких безпосередньо впливає на їхнє становище. Також діяльність банку є дуже різноманітною і 
здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків. 

Відповідно для з’ясування сутності банківських ризиків, доцільно розглянути їх класифікацію. 
Класифікація ризиків проводиться в залежності від покладеної в основу класифікаційної ознаки, але 
багатогранність такого явища, як ризики, створює підґрунтя для різноманітних підходів до вирішення 
цього питання, хоча навряд чи зможе охопити його повністю. 

І. Лукановська [2], досліджуючи питання ризик-менеджменту в банківських установах, пропонує 
банківські ризики поділяти на зовнішні та внутрішні. Такий поділ автор пояснює різною сферою 
виникнення та впливом цих ризиків на діяльність банку. 

Таким чином до зовнішніх належать ризики, які безпосередньо не пов’язані з діяльністю банку чи 
його конкретного клієнта. До них відносять: політичні, соціальні, економічні, демографічні, культурні 
особливості, які впливають на рівень ризику банку та його оточення. Сюди належать ризик щодо 
країни, валютний ризик, відсотковий, системний тощо. 
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Що стосується внутрішніх ризиків, то вони зумовлені особливостями діяльності, розміром та 
іншими чинниками, що є властиві внутрішньому середовищу банку. Такі ризики можуть бути пов’язані 
з особливостями клієнтури, видом банку, ризиками банківських операцій. 

Л. О. Примостка [6] з погляду сфер виникнення та можливостей управління банківські ризики 
також поділяє на зовнішні та внутрішні. На думку автора, з якою ми погоджуємось, вплив зовнішніх 
ризиків на результативність роботи банку винятково високий, а управління цими ризиками 
найскладніше, а іноді й неможливе. 

До зовнішніх ризиків автор [6] також відносить ризики, пов’язані зі змінами у зовнішньому 
середовищі банку і безпосередньо не залежні від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та 
загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи у країні, політичної 
нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, відміни 
імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, 
неадекватного правового регулювання тощо.  

До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного 
банку. Чим ширше коло клієнтів, партнерів, зв’язків банку, банківських операцій, послуг, тим більше 
внутрішніх ризиків супроводжує його роботу. Порівняно із зовнішніми, внутрішні ризики краще 
піддаються ідентифікації та управлінню. 

Своєю чергою за сферою виникнення внутрішні ризики поділяються на фінансові та 
функціональні. Фінансові ризики утворюють найчисленнішу групу банківських ризиків. Вони 
визначаються ймовірністю грошових втрат і пов’язуються з непередбаченими змінами в обсягах, 
дохідності, вартості та структурі активів і пасивів банку. До фінансових ризиків належать цінові та 
нецінові. А основними ціновими ризиками є валютний, відсотковий, ризик зміни вартості цінних паперів 
та ризик зміни цін на фізичні активи. 

Група цінових ризиків характеризується можливістю зміни дохідності чи вартості активів і 
зобов’язань банку. Ціновий ризик визначається ймовірністю зміни ринкових цін на фінансові та фізичні 
(реальні) активи, що перебувають на балансі банку або обліковуються на позабалансових рахунках. 
Під фінансовими активами розуміють грошові кошти, іноземну валюту, цінні папери. До фізичних 
активів відносять дорогоцінні метали, будівлі та споруди, земельні ділянки, предмети мистецтва тощо. 

Наприклад, А. М. Герасимович [1] також наводить подібну класифікацію ризиків банку до тої, яку 
розглядає Л. О. Примостка. Хоча він окремо не виділяє внутрішні та зовнішні ризики, але також 
розглядає фінансові та функціональні, які в дослідженнях Л. О. Примостки належать до внутрішніх. 

Зовнішні ризики А. М. Герасимович [1] зараховує до категорії інших, серед яких і ризик репутації. 
НБУ [4] виділяє дев’ять категорій ризику, які поділяє на фінансові та нефінансові. До фінансових 

належать кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий та валютний. До 
нефінансових ризиків належать операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та 
стратегічний ризик. Саме вони мають найбільший безпосередній вплив на фінансовий стан банків в 
Україні. 

Стосовно типової класифікації ризиків, то їх прийнято поділяти на чотири категорії: фінансові, 
операційні, ділові та надзвичайні. 

Фінансові ризики включають чисті та спекулятивні. Чисті ризики – це кредитні ризики, ризик 
ліквідності та платоспроможності, вони можуть за неналежного управління призвести до збитку банку. 
Спекулятивні ризики, засновані на фінансовому арбітражі, можуть мати подвійний результат: або 
прибуток (якщо арбітраж здійснюється правильно), або збиток (за умови неправильного здійснення 
арбітражу). Основні види спекулятивного ризику – відсотковий, валютний і ринковий. 

Засадою класифікації банківських ризиків вважають стандарти Базельського комітету з 
банківського нагляду (Базель ІІ). Базельський комітет виділяє фінансовий, операційний і бізнес-ризик. 
Зауважимо, що така класифікація банківських ризиків є універсальною, хоча не завжди враховує 
специфічні види ризиків, які є характерні для банківських установ за певних ринкових умов. 

Своєю чергою розглянемо сутність основних ризиків, з якими зіштовхуються банки у процесі 
своєї діяльності (табл. 1). 

Отже, відмітимо, що існує велика кількість ризиків, які виділяються тими чи іншими авторами, 
проте розглянуті вище класифікації можуть слугувати своєрідними рамками для систематизації 
ризиків. 

Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то ними потрібно і можна керувати. При цьому 
слід пам’ятати про те, що всі ризики є взаємопов’язаними, а їх рівень постійно змінюється. Тому, у 
процесі банківської діяльності потрібно не уникати ризику взагалі, а передбачати та зменшувати його 
до мінімального рівня. Саме у цьому і полягає управління ризиком [5; 8]. Тобто, це сукупність окремих 
дій спрямованих на визначення рівня ризику, тенденцій його розвитку, вибір конкретних методів 
мінімізації ризику. 
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Таблиця 1 
Основні ризики, з якими зіштовхуються банки у процесі своєї діяльності, та їх сутність 

 
Види ризиків Сутність ризиків 

Кредитний ризик Це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 
Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності 
контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, 
бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними 
відповідно до умов реальних чи умовних угод 

Ризик ліквідності Визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши 
при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти 
незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати 
позабалансові зобов’язання 

Ризик зміни 
процентної 
ставки 

Це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок 
несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і 
на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів. 
Основним типом ризику зміни процентної ставки є ризик зміни вартості ресурсів, який 
виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною 
ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) 
банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій 

Ринковий ризик Це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за 
тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик випливає з 
маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, 
валют, товарів та похідних інструментів (деривативів) 

Валютний ризик Це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через 
несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний 
ризик можна поділити на: ризик трансакції; ризик перерахунку з однієї валюти в іншу 
(трансляційний ризик); економічний валютний ризик 

Операційно-
технологічний 
ризик 

Це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного 
управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій 
і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, 
контрольованості і безперервності роботи. Такі недоліки можуть призвести до фінансових 
збитків через помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство або стати причиною 
того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, дилери, кредитні 
працівники або інші працівники банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть 
операції в порушення етичних норм або із занадто високим ризиком 

Ризик репутації Це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, 
акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку 
встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати 
існуючі відносини. Цей ризик може призвести банк (або його керівників) до фінансових 
втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, 
цивільної або кримінальної відповідальності 

Юридичний ризик Це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, 
прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх 
тлумачення. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та 
адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення 
репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і 
зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод 

Стратегічний 
ризик 

Це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування 
на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: стратегічних 
цілей банку; бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних 
для досягнення цих цілей; якості їх реалізації 

Джерело: складено на основі [4] 

 
НБУ визначає управління ризиками, як процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) 

ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їхній моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а 
також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків [5]. Національний банк 
України офіційно трактує ризик-менеджмент як систему управління ризиками, яка включає в себе 
стратегію і тактику управління, направлені на досягнення основних бізнес-цілей банку [5]. Тобто ризик-
менеджмент – це не процес, а система управління ризиками.  
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Своєю чергою завдання ризик-менеджменту полягають у тому, щоб виявляти, оцінювати, 
мінімізувати та контролювати внутрішні ризики за допомогою відповідних методів та інструментів. 

Оскільки головною тезою ризик-менеджменту є те, що ризиком можна керувати, то саме ці 
заходи дають змогу певною мірою прогнозувати настання ризикової події та вживати заходи для 
попередження та зниження ризиків. Відповідно процес управління ризиками має охоплювати усі види 
діяльності банку, які впливають на параметри його ризиків та має бути безперервним процесом 
аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських рішень щодо впливу 
на самі ризики та/або на рівень уразливості банку до таких ризиків [3; 5].  

Ризик-менеджмент у банківській практиці розглядається як ключовий напрямок управління 
банківською діяльністю. У цьому процесі значна увага приділяється дослідженню ризикових сфер та 
основних видів ризиків, пошуку ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, а 
також створенню відповідних систем управління.  

Зазначимо, що ризик-менеджмент передбачає прийняття рішень та вжиття заходів, які 
спрямовані на мінімізацію, уникнення, пом’якшення ризиків, їх страхування, встановлення лімітів їх 
величини і безпосереднє прийняття ризику.  

Комплекс дій з банківського ризик-менеджменту повинен мати на меті досягнення наступних 
цілей: 

 ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими банком та його керівництвом; 

 ризики мають знаходитись у межах рівнів толерантності, встановлених спостережною радою; 

 рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням діяльності банку; 

 рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими; 

 очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик; 

 розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк, стимули для 
досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику. 

З точки зору ризик-менеджменту, банківська діяльність зводиться до прийняття ризику і 
отримання за це відповідної компенсації (економічної вигоди). А метою управління ризиками є 
сприяння підвищенню вартості власного капіталу банку, одночасно забезпечуючи досягнення цілей 
багатьох зацікавлених сторін, а саме: 

 клієнтів та контрагентів; 

 керівництва і працівників; 

 спостережної ради та акціонерів (власників); 

 органів нагляду; 

 рейтингових агентств, інвесторів, кредиторів та інших. 
Що стосується ефективності організації ризик-менеджменту, то він багато в чому залежить від 

класифікації ризиків, оскільки науково обґрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити 
місце кожного ризику в їх загальній системі. Також класифікація ризиків створює можливості для 
ефективного застосування відповідних методів та прийомів управління ризиком.  

Висновки з проведеного дослідження. Розглянувши класифікацію банківських ризиків 
зазначимо, що існує велика кількість ризиків, які виділяються тими чи іншими авторами. Водночас 
вище наведена класифікація не є вичерпною і може бути доповнена додатковими категоріями ризиків. 
Узагальнюючи вище наведене, можна зробити висновок про те, що ризики є невід’ємною складовою 
усіх банківських операцій, а це обумовлює необхідність розвитку та удосконалення ризик-
менеджменту. Крім того, банк повинен усвідомлено обирати ті ризики, які він може правильно оцінити і 
якими здатний ефективно керувати. Це вимагає володіння навиками і теоретичними знаннями якісної 
оцінки відповідних процесів, а успішна діяльність банку в цілому значною мірою залежить від обраної 
стратегії банківського ризик-менеджменту. Удосконалення системи управління банківськими ризиками 
шляхом відбору ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, дослідження 
ризикових сфер діяльності буде сприяти підвищенню ефективності функціонування банківської 
системи та мінімізації банківських ризиків. 
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Буряк О.П. БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 
Мета - обґрунтування теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо сутності 

банківських ризиків, їх класифікації та ризик-менеджменту. 
Методика дослідження. В основу досліджень покладені як загальнонаукові (аналіз, спостереження), так і 

спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження банківських ризиків їх 
класифікації та встановлення можливості одержання небажаних результатів. Методи пізнання використані для 
обґрунтування специфіки ризик-менеджменту і уточнення основних цілей банківського ризик-менеджменту, які 
повинні бути спрямовані на мінімізацію, уникнення, пом’якшення ризиків, їх страхування, встановлення лімітів їх 
величини. 

Результати. Визначено, що ризики є невід’ємною складовою усіх операцій, що виконуються банком в 

умовах ринкової економіки за наявності конкуренції та завдяки специфіці банківської діяльності. 
Доведено, що, як і в інших видах бізнесу, у банківській діяльності ризик пов’язується насамперед з 

фінансовими втратами, що виникають у разі реалізації певних ризиків. Встановлено, що ризик виражається 
можливістю одержання таких небажаних результатів, як втрата прибутку або виникнення збитків. 

Обґрунтовано точку зору стосовно того, що оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то ними 
потрібно і можна керувати. При цьому слід пам’ятати про те, що всі ризики є взаємопов’язаними, а їх рівень 
постійно змінюється. Тому, у процесі банківської діяльності потрібно не уникати ризику взагалі, а передбачати та 
зменшувати його до мінімального рівня. Саме у цьому і полягає управління ризиком. 

Визначено, що ризик-менеджмент у банківській практиці розглядається як ключовий напрямок управління 
банківською діяльністю. У цьому процесі значна увага приділяється дослідженню ризикових сфер та основних 
видів ризиків, пошуку ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, а також створенню 
відповідних систем управління. 

Наукова новизна. Уточнено основні цілі банківського ризик-менеджменту, які повинні бути спрямовані на 

мінімізацію, уникнення, пом’якшення ризиків, їх страхування, встановлення лімітів їх величини. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2013_1_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2015_1_22
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2013_1_15
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Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження у 

банківському секторі, що сприятиме його ефективному розвитку. 
Ключові слова:ризик, банківські операції, ризик-менеджмент, банківська діяльність,прибуток. 

 
Buryak O.P. BANK RISKS, THEIR CLASSIFICATION AND RISK-MANAGEMENT 
Purpose - to justification theoretical, methodological guidelines and practical recommendations on the nature of 

banking risks, their classification and risk management. 
Methodology of research. In basis of researches are fixed both scientific (analysis, supervision) and special 

methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for research of bank risks and their 
classification. The methods used to study the knowledge of the specific risk management and clarify the main objectives 
of banking risk management, which should be to minimize, avoid, mitigate risks, their insurance, establishing limits their 
size. 

Findings. It was determined that risks are the inalienable constituent of all operations which are executed a bank 

in the conditions of market economy at presence of competition and due to the specific of bank activity.  
It is well-proven that as well as in other types of business, in bank activity, a risk contacts above all things with 

financial losses which arise up in the case of realization of certain risks. It was established that a risk is expressed 
possibility of receipt of such undesirable results, as a loss of income or origin of losses. 

Grounded point of view in relation to that as fully avoiding risks is impossible, it is needed by them and possible to 
lead. It should be remembered that all risks are interrelated, and their level is constantly changing. Therefore, in the 
process of bank activity it is needed not to avoid a risk in general, but provide for and diminish him to the minimum level. 
Exactly herein a management consists a risk. 

It was determined that a risk-management in bank practice is examined as a key trend of management bank 
activity. In this process considerable attention is spared research of risk spheres and basic types of risks, search of 
effective methods of control, evaluation and monitoring of risks, and also creation of proper control system. 

Originality. It was clarified the main objectives of banking risk management, which should be to minimize, avoid, 

mitigate risks, their insurance, establishing limits their size. 
Practical value. The obtained results of research can be proposed for implementation in a bank sector which will 

promote him to effective development. 
Кеy words: risk, bank transactions, risk-management, bank activity, profit. 

 
Буряк О.П. БАНКОВСКИЕ РИСКИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
Цель - обоснование теоретических, методологических положений и практических рекомендаций сущности 

банковских рисков, их классификации и рискового менеджмента. 
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ, 

наблюдение), так и специальные методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для 
исследования банковских рисков и их классификации. Методы познания использованы для обоснования 
специфики риск-менеджмента и уточнения основных целей банковского риск-менеджмента, которые должны 
быть направлены на минимизацию, избегание, смягчение рисков, их страхование, установление лимитов их 
величины. 

Результаты. Установлено, что риски являются неотъемлемой составляющей всех операций, которые 

выполняются банком в условиях рыночной экономики при наличии конкуренции и благодаря специфике 
банковской деятельности.  

Доказано, что как и в других видах бизнеса, в банковской деятельности, риск связывается в первую 
очередь с финансовыми потерями, которые возникают в случае реализации определенных рисков. Установлено, 
что риск выражается возможностью получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли или 
возникновение убытков. 

Обоснованно точку зрения относительно того, что поскольку полностью избежать рисков невозможно, то 
ими нужно и можно руководить. При этом следует помнить о том, что все риски являются взаимосвязанными, а 
их уровень постоянно изменяется. Поэтому, в процессе банковской деятельности нужно не избегать риска 
вообще, а предусматривать и уменьшать его до минимального уровня. Именно в этом и заключается управление 
риском. 

Определено, что риск-менеджмент в банковской практике рассматривается как ключевое направление 
управления банковской деятельностью. В этом процессе значительное внимание уделяется исследованию 
рисковых сфер и основных видов рисков, поиска эффективных методов контроля, оценивания и мониторинга 
рисков, а также созданию соответствующих систем управления. 

Научная новизна. Уточнены основные цели банковского рискового менеджмента, которые должны быть 

направлены на минимизацию, избежание, смягчение рисков, их страхования, установления лимитов их 
величины. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть предложены для 

внедрения в банковском секторе, который будет способствовать его эффективному развитию. 
Ключевые слова: риск, банковские операции, риск-менеджмент, банковская деятельность, прибыль. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ТА 
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сільського господарства вимагає пошуку 

дієвих форм та методів фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, які формували 
б нові імпульси для економічного зростання у галузі. Значимість фінансування у процесі забезпечення 
розширеного відтворення у сільському господарстві та економічного зростання виробничого 
потенціалу суб’єктів господарювання на інноваційній основі зумовлюють необхідність проведення 
досліджень по узагальненню досвіду організації кредитування сільськогосподарського виробництва 
провідних країн світу. Це питання актуальним є в умовах вітчизняної практики, оскільки інструменти 
фінансового забезпечення сільського господарства потребують розвитку принципів державно-
приватного партнерства та цілісної системи сучасних методів формування фінансових ресурсів із 
внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу питанням кредитування приділяли такі 
вчені, як Дж. М. Кейнс, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Рікардо, А. Сміт, І. Фішер, М. Фрідман, Й. Шумпетер, 
В.М. Алексійчук, В.М. Геєць, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, І.Г. Кириленко, І.І. Лукінов, П.М. Макаренко, 
Л.О. Мармуль, О.О. Непочатенко, П.Т. Саблук, Є.А. Фірсов, А.В. Чупіс та багато інших. Проведений 
аналіз результатів їх досліджень підтверджує доцільність продовження вивчення поставленої 
проблеми, зокрема досвіду використання у зарубіжній практиці гнучких інструментів фінансування і 
кредитування та їх адаптації в українській практиці. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду щодо формування 
механізму фінансування та кредитування відтворювальних процесів в сільському господарстві та 
обґрунтування напрямів його імплементації у вітчизняній практиці із урахуванням особливостей та 
існуючої практики фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо фінансове забезпечення сільського 
господарства у багатьох країнах світу здійснюється на основі поєднання важелів державної підтримки 
та розвиненої системи інструментів фінансово-кредитного забезпечення. На основі вивчення 
зарубіжної практики виявлено окремі групи країн, які використовують різні підходи і особливості 
механізмів кредитування сільського господарства. Так, окрема група країн (Великобританія, 
Словаччина, Чехія, Китай, Австрія, Нідерланди) залучає у сільське господарство мережу комерційних 
банків, які здійснюють кредитування шляхом надання державних гарантій та субсидування 
відсоткових ставок. Є країни, що здійснюють кредитування сільськогосподарського виробництва через 
систему кооперативних банків (Франція, Німеччина, Японія, Польща), а також країни, у яких 
функціонують небанківські кредитні організації в сільському господарстві (США, Канада), системи 
кредитної кооперації для мікрокредитування дрібних сімейних господарств (країни Центральної та 
Східної Європи). 

При цьому кожна країна має свою специфіку в організації забезпечення фінансовими ресурсами 
сільськогосподарських товаровиробників. Наприклад, у США та Німеччині фінансова система 
сільського господарства включає різноманітні фінансові інститути, у Франції, Японії, Нідерландах та 
Ізраїлі більшість фінансових операцій в сільському господарстві здійснюється через залучення 
одного-двох спеціалізованих банків.  

Зазначимо, що у Великобританії відсутні спеціалізовані сільськогосподарські банки, кредитна 
політика щодо сільського господарства здійснюється як і для інших галузей економіки. Фінансування 
інвестицій у сільському господарстві здійснюється по перманентному кредиту – банк і фермер щорічно 
домовляються про розміри відсоткової ставки, обсяги кредиту залежно від економічного стану 
фермера. Широкого поширення мають також небанківські спеціалізовані організації. 

Водночас, у Нідерландах функціонує спеціалізований сільськогосподарський банк – Рабобанк, 
який забезпечує близько 90% кредитного фінансування фермерів. Умови кредитування визначаються 
у ході переговорів між банком та позичальником на основі аналізу результатів діяльності фермера, а 
також передбачається можливість зміни відсоткової ставки у процесі дії кредитного договору [1]. 
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В Австрії поширеним видом пільгового кредитування є інвестиційні сільськогосподарські 
кредити, де відсоткова ставка розраховується на основі ставки банку-кредитора та коригується 
Австрійським національним банком декілька разів у рік. Міністерство сільського господарства та 
лісового господарства Австрії субсидує сільськогосподарських товаровиробників у межах сум, що 
відповідає 50% ставці банківського кредиту, що надається фермерам, які здійснюють виробництво у 
гірських районах, на будівництво теплиць і на 14% – при використанні альтернативних джерел енергії. 
Термін пільгового кредиту досягає десяти років, а при придбанні техніки – шість років. Заслуговує на 
увагу досвід Австрії щодо субсидування відсоткової ставки за інвестиційними кредитами в сільському 
господарстві: для молодих фермерів, які є землевласниками і створюють ферми, термін надання 
кредиту передбачається на 10-20 років і при  щорічній максимальній сумі кредиту 130 млн. євро, 
відсоткова ставка субсидується у розмірі від 36 до 50% [2]. 

У Франції кредитування фермерів здійснюють кооперативні банки, основою конкуренції між 
якими є рівень обслуговування фермерів. При наданні ліцензії на обслуговування фермерів державою 
враховується цей показник, і одержує право на обслуговування фермерів лише той кооперативний 
банк, який надасть фермеру більш дешевий кредит за пільговою ставкою (яка не перевищує звичайну) 
та має високу репутацію у місцевих фермерів. Як відомо, монопольну позицію на ринку 
сільськогосподарського страхування посідає банк Креді Агріколь. Нині більше 70% загального обсягу 
пільгових позик спрямовано на облаштування сільських територій та модернізацію виробничого 
потенціалу. Держава змінює умови надання пільгових кредитів відповідно до потреб поточної 
економічної ситуації у сільському господарстві країни. 

Еволюція розвитку системи кредитування сільського господарства Франції доводить, що 
спочатку субсидований кредит був орієнтованим на дрібних фермерів шляхом встановлення 
порогових значень земельних ресурсів у фермера. Інструменти реалізації політики кредитування 
сільського господарства є різноманітними, серед них можна виділити: кредитування молодих 
фермерів; фінансування нерухомості: кредити для будівництва тваринницьких приміщень та 
фінансування придбання худоби; кредити для модернізації ферми; фінансова підтримка ферм, що 
перебувають під загрозою банкрутства, та в умовах підвищеного ризику (посуха 2010 р.) і складної 
життєвої ситуації та ін. Зазначимо, що висока вартість програм субсидування відсоткових ставок 
змусила уряд обмежити їх кількість на основі спеціалізації. 

Підвищення спеціалізації субсидованих кредитів скоротили кількість потенційних бенефіціарів. 
Так, у 2005 р. кредити для молодих фермерів і для модернізації ферми становили, на практиці, від 
80% до 90% кредитних зобов’язань, які передбачали субсидування відсоткових ставок. Такі кредити 
надаються на термін до 15 років. Водночас, у 2007 р., система була переорієнтована лише на 
кредитування пуско-налагоджувальних робіт для молодих фермерів, а на залучення коштів 
Європейського співтовариства по так званим Start-Up кредити, зокрема, банком Креді Агріколь у 
2015 р. освоєно близько 83% нових кредитів для стартапів [3].  

В Японії основним фінансовим інститутом є Центральний кооперативний банк для сільського та 
лісового господарства. Кооперативні кредити мають, як правило, короткостроковий характер, а 
довгострокове кредитування забезпечується урядовими програмами довгострокового фінансування 
сільського, лісового та рибного господарств. Зазначимо, що в Польщі через систему кооперативних 
банків проходить майже 90% кредитів для сільськогосподарського виробництва, переробки, торгівлі 
сільськогосподарською продукцією та супутніх видів діяльності.  

У Канаді основою державної системи кредитування у сільському господарстві є Фермерська 
кредитна кооперація, яка виділяє кредити на придбання земельних ділянок, будівництво та 
реконструкцію будівель та споруд, придбання худоби, машин, обладнання, добрив, насіння. Термін 
кредиту може становити 10–30 років. Ліміт за обсягом залучення залежить від економічного стану 
позичальника та типу позичальника. Так, кредити фермерів, що вже функціонують, не повинні 
перевищувати 80% від оціночної вартості власності, або ціни придбання активу, про що свідчить 
рахунок-фактура, або договір купівлі-продажу і т.д.; для молодих фермерів сума кредиту не повинна 
перевищувати 90% від оціночної вартості створення ферми, або відповідно ціни купівлі активів [4].  

У східноєвропейських країнах форми кредитування сільськогосподарських товаровиробників є 
подібними: у Литві за підтримки держави були створені кредитні союзи на кооперативних засадах; в 
Словенії – Союз ощадно-кредитних служб; в Естонії – ощадно-позикові асоціації, які об’єднано в 
Центральний Союз; у Болгарії за фінансової підтримки Євросоюзу була сформована система фондів 
взаємного сільського мікрокредитування для дрібних фермерів; у Молдові за фінансової підтримки 
уряду та Світового банку була сформована система сільського мікрокредитування, яка складається із 
ощадно-позичкових асоціацій [5; 6]. 

У системі державного регулювання економіки США важливим інструментом є функціонування 
сільськогосподарського кредиту, у тому числі пільгового. Державне регулювання 
сільськогосподарського кредиту у країні здійснюється у наступних формах: створення специфічних 
державних кредитних інститутів, які організовують діяльність через мережу кооперативних банків 
сільськогосподарського кредиту; надання кредитним організаціям права для випуску цінних паперів та 
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створення сприятливого режиму для емісії та обігу (мобілізація фінансових ресурсів для потреб 
кредиту та здешевлення його); формування сприятливих умов доступу до кредиту для фермерів на 
основі передбачення низьких кредитних ставок; надання приватним кредитним банкам гарантій на 
повернення кредитів і відсотків по ним; бюджетне фінансування організацій сільськогосподарського 
кредиту для покриття збитків, що викликані зниженням кредитних ставок та несплатою кредиту. 

Регулювання системи сільськогосподарського кредитування стало чистиною державної політики 
США, починаючи із 1916 р., коли Конгрес США створив систему федеральних земельних банків 
(Federal Land Banks – FLBs), яка в подальшому стала фундаментом фермерської кредитної системи 
[7]. У Федеральній Системі Фермерського Кредиту США виділяється декілька основних посередників, 
які забезпечують фермерів кредитом на іншими фінансовими послугами: комерційні банки, які 
акумулюють кошти населення у вигляді депозитів; сільськогосподарські кредитні кооперативи, які 
мобілізують вільні фонди грошового ринку; спеціальні державні програми на федеральному, 
регіональному та окружному рівнях, які використовують кошти державного бюджету; кредитні союзи 
на основі колективної відповідальності їхніх членів; крупні підприємства агробізнесу, які надають 
товарний кредит; страхові компанії, пенсійні фонди та інші економічні інститути, які виконують трастові 
функції; численні індивідуальні кредитори. 

Кредитні заклади США використовують наступні основні відсоткові ставки за позичкові ресурси: 
фіксована ставка – за нею упродовж усього терміну кредиту сплачується постійний відсоток 
незалежно від рівня інфляції та інших факторів; регульована відсоткова ставка – розмір відсотку 
постійно коригується залежно від умов на фінансовому ринку; змінна ставка із фіксованим терміном – 
зазвичай використовується при довгостроковому кредитуванні, поділеному на декілька етапів, на 
кожному із яких діє розмір встановленої відсоткової ставки (комбінація фіксованої та регульованої 
ставок). Передбачення умов щодо способу сплати відсотку в кредитному договорі є важливим 
моментом при укладенні угоди між фермером та кредитною організацією. 

На сьогодні до основних програм кредитування фермерів в країні відноситься: гарантована 
Програма кредитування, яка передбачає надання та обслуговування кредитів комерційними 
кредиторами, такими як банки, фермерська кредитна система або кредитні спілки. За цими кредитами 
Агенцією обслуговування фермерів (FSA – Farm Service Agency) Міністерства сільського господарства 
США надається гарантія кредитору від втрати, до 95%; пряма Програма кредитування передбачає 
надання та обслуговування кредитів FSA на основі використання державних грошей. При цьому FSA 
несе відповідальність за надання кредитного консультування і нагляд за діяльністю безпосередніх 
позичальників, допомагаючи заявникам оцінити адекватність їх нерухомості та об’єктів, машин і 
обладнання, фінансового та виробничого менеджменту; гарантійні програми під контракти із землею 
передбачають надання гарантії власнику ферми або ранчо, який має наміри продати нерухомість 
через договір на землю або соціально неблагополучного фермера, або власника ранчо [8; 9]. 

Розглянемо основні види позики, що доступні для фермерів США: кредити, зорієнтовані на 
формування власності ферми, які надаються з метою придбання або розширення ферми, або ранчо, 
будівництва нової або модернізації існуючої ферми, або ранчо, а також покриття затрат із підвищення 
якості ґрунту і збереження водних ресурсів та їхнього захисту; операційні кредити зорієнтовані на 
придбання худоби та обладнання, а також покриття затрат на дрібний ремонт нерухомості та 
щорічних операційних витрат; екстрені кредити зорієнтовані на покриття збитку в результаті стихійних 
лих, можуть бути використаними для відновлення або заміни пошкодженого майна ферми, 
відновлення поголів’я худоби, покриття виробничих витрат, пов’язаних із стихійним лихом, оплату 
істотних витрат сім’ї на проживання, реорганізацію роботи, а також рефінансування певних боргів; 
консерваційні кредити сприяють проведенню робіт у рамках затвердженого плану консервації. 

У табл. 1 наведено сучасні підходи, які використовуються у якості надання державних кредитів 
та умови, що забезпечують їх реалізацію при фінансуванні фермерів США. 

Таблиця 1 
Характеристика програм кредитування фермерів у США 

 
Тип  

кредиту 
Максимальна сума  
надання кредиту 

Умови надання 
 кредиту 

1 2 3 

Прямі на формування 
власності 

300 тис. дол. США Термін до 40 років; відсоткова ставка є 
фіксованою, встановлюється на поточний рік 

Прямі авансовані 
платежі 

Не нижче: 
45% від вартості придбання ферми 
або ранчо; 
45% від оціночної вартості; 
225 тис. дол. США 

Термін до 20 років; відсоткова ставка є 
фіксованою, встановлюється на поточний рік 

Прямі операційні 300 тис. дол. США Термін від 1 до 7 років; відсоткова ставка є 
фіксованою, встановлюється на поточний рік 

Гарантовані 
власністю ферми   

Максимальна сума кредиту щорічно 
коригується з урахуванням інфляції 

Термін до 40 років; відсоткова ставка 
узгоджується між фермером та кредитором. 
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продовження табл. 1 
1 2 3 

Гарантовані 
операційні 

Максимальна сума кредиту щорічно 
коригується з урахуванням інфляції 

Термін від 1 до 7 років; відсоткова ставка 
узгоджується між фермером та кредитором. 

Гарантовані 
консерваційні  

Максимальна сума кредиту щорічно 
коригується з урахуванням інфляції 

Термін до 20 років; відсоткова ставка 
узгоджується між фермером та кредитором. 

Гарантія під земельні 
контракти 

Максимальна ціна придбання нового 
контракту на землю 500 тис. дол. 
США   

Термін: платежі за контрактом повинні бути 
амортизованими упродовж як мінімум 20 років 
із рівними платежами протягом терміну дії 
гарантії; гарантійний термін складає 10 років; 
відсоткові ставки повинні бути фіксованими і не 
можуть перевищувати відсоткову ставку за 
прямими кредитами по формуванню власності 
ферми плюс 3 відсоткових пункти. 

Джерело: складено авторами на основі [9] 

 
Наведені дані табл. 1 переконують про те, що державна система фермерського кредиту в США 

за роки свого розвитку визначила так звані вузькі місця у веденні сільського господарства фермерами 
та зорієнтувала на їх вирішення державну підтримку фінансово-кредитного механізму. Структура 
федеральних кредитних програм штатів, правила функціонування організацій фінансово-кредитного 
забезпечення під контролем держави та банківське законодавство сприяли поділу ринку 
сільськогосподарських кредитів на такі сегменти: низькоресурсні та неспроможні ферми одержують 
кредити в основному за програмами федеральними та штатів; у кредитуванні фермерів із частковою 
зайнятістю у сільському господарстві домінують комерційні банки; крупні комерційні ферми отримують 
позичкові кошти в основному через сільськогосподарські фермерські кооперативи та страхові компанії. 

Фінансово-кредитний механізм сільського господарства зарубіжних країн сприяє проведенню 
дієвої політики державного регулювання сільськогосподарського виробництва на основі 
зорієнтованості на стимулювання ефективного розвитку виробництва продукції, створення розвиненої 
інфраструктури, наявності численних спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів, які здійснюють 
фінансову та кредитну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, високим рівнем 
державного регулювання та контролю за діяльністю цих інститутів, постійним моніторингом 
результатів досягнення цілей сільськогосподарської політики. Саме тому при проведенні державної 
політики в аграрній сфері необхідно враховувати досвід зарубіжних країн, особливо у розвитку 
інфраструктури фінансово-кредитного забезпечення, а також гнучко імплементувати інструменти 
фінансово-кредитного механізму із урахуванням особливостей вітчизняного сільського господарства. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи зарубіжний досвід кредитування слід 
відзначити, що кожна країна використовує різноманітні форми організації сільськогосподарського 
кредитування. Зокрема, обслуговуванням фермерів займається розгалужена мережа комерційних, 
кооперативних та спеціалізованих банків, страхових компаній, ощадних кас та інших кредитних 
інститутів. Має місце наявність розвиненої системи кредитних кооперативів, дієвість яких 
забезпечується за рахунок єдності відносин кооперативної власності знизу до верху та системи 
функціональних зав’язків. Поширеними є різні форми небанківського кредитування, на основі яких 
переважно здійснюється цільове кредитування. Кредитні операції кооперативних банків включають усі 
види позик із різними термінами надання. Державне регулювання агросфери важіль 
сільськогосподарського кредитування є важливою складовою економічного механізму. Держава 
змінює умови надання пільгових кредитів відповідно до потреб механізму державного регулювання 
галузі.  
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Рудич О.О., Зубченко В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
Мета. Узагальнення зарубіжного досвіду щодо формування механізму фінансування та кредитування 

відтворювальних процесів в сільському господарстві та обґрунтування напрямів його імплементації у вітчизняній 
практиці із урахуванням особливостей та існуючої практики фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств. 

Методика дослідження. Основні результати дослідження висвітлені за допомогою діалектичного методу 

щодо пізнання економічних явищ і теоретичних засад, системного підходу та методу експертних оцінок. 
Результати. Встановлено, що фінансове забезпечення сільського господарства у багатьох країнах світу 

здійснюється на основі поєднання важелів державної підтримки та розвиненої системи інструментів фінансово-
кредитного забезпечення. На основі вивчення зарубіжної практики фінансування виявлено, що кожна країна має 
свою специфіку в організації забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських товаровиробників. 
Визначено, що фінансово-кредитний механізм сільського господарства зарубіжних країн сприяє: проведенню 
дієвої політики державного регулювання сільськогосподарського виробництва на основі зорієнтованості на 
стимулювання ефективного розвитку виробництва продукції; створенню розвиненої інфраструктури. Відмічено 
важливість наявності численних спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів, які: здійснюють фінансову та 
кредитну підтримку сільськогосподарських товаровиробників; забезпечують постійний моніторинг результатів 
досягнення цілей сільськогосподарської політики. 

Наукова новизна. Внесено пропозиції щодо необхідності узагальнення зарубіжного досвіду організації 

кредитування сільськогосподарського виробництва та пошуку дієвих інструментів фінансового забезпечення 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть: проведенню ефективної 

державної політики в аграрній сфері з врахуванням досвіду зарубіжних країн, особливо у розвитку інфраструктури 
фінансово-кредитного забезпечення, а також імплементації інструментів фінансово-кредитного механізму із 
урахуванням особливостей вітчизняного сільського господарства. 

Ключові слова: кредитування, фінансове забезпечення, субсидування, сільськогосподарські кредитні 

кооперативи. 
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Rudych O.O., Zubchenko V.V. FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING AND CREDITING OF 
AGRICULTURE 

Purpose. The aim of the article is the generalization of international experience on the formation mechanism and 

financing of reproduction processes in agriculture and substantiation of areas of its implementation in domestic practice, 
taking into account the characteristics and practices of financial security of agricultural enterprises. 

Methodology of research. The main results of the study are highlighted using the dialectical method of 

knowledge about economic phenomena and theoretical principles, systematic approach and the method of expert 
evaluations.  

Findings. It is established that financial support for agriculture in many countries is based on a combination of 

leverage government support and developed system of tools of financial and credit support. 
It is found on the basis of foreign funding practices that each country has its own specifics in organizing the 

provision of financial resources for agricultural producers. It is determined that the financial and credit mechanism of 
agriculture contributes to foreign countries, carrying out an effective policy of state regulation of agricultural production 
based on orientation to stimulate effective development of production; the creation of a developed infrastructure. 

It is noted the importance of the many specialized financial and credit institutions that: carrying out financial and 
credit support to agricultural producers; ensuring constant monitoring of results to achieve the objectives of agricultural 
policies. 

Originality. The suggestions on the need to generalize the foreign experience of agricultural crediting and finding 

effective tools to ensure domestic financial of agricultural enterprises are proposed. 
Practical value. The obtained results of research will contribute to: conduct of effective public policy in the 

agricultural sector with taking into account the experience of foreign countries, especially in infrastructure development of 
financial and credit support and implementation of instruments of financial and credit mechanism taking into account the 
characteristics of domestic agriculture. 

Key words: crediting, financial support, subsidies, agricultural credit cooperatives.  
 
Рудич О.А., Зубченко В.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Цель. Обобщение зарубежного опыта по формированию механизма финансирования и кредитования 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве и обоснование направлений его имплементации в 
отечественной практике с учетом особенностей и существующей практики финансового обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий. 

Методика исследования. Основные результаты исследования освещены с помощью диалектического 

метода относительно познания экономических явлений и теоретических основ, системного подхода и метода 
экспертных оценок. 

Результаты. Установлено, что финансовое обеспечение сельского хозяйства во многих странах мира 

осуществляется на основе сочетания рычагов государственной поддержки и развитой системы инструментов 
финансово-кредитного обеспечения.  

На основе изучения зарубежной практики финансирования обнаружено, что каждая страна имеет свою 
специфику в организации обеспечения финансовыми ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Определено, что финансово-кредитный механизм сельского хозяйства зарубежных стран способствует: 
проведению эффективной политики государственного регулирования сельскохозяйственного производства на 
основе ориентированности на стимулирование эффективного развития производства продукции, созданию 
развитой инфраструктуры.  

Отмечена важность наличия многочисленных специализированных финансово-кредитных институтов, 
которые осуществляют финансовую и кредитную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
высоким уровнем государственного регулирования и контроля за деятельностью институтов, постоянным 
мониторингом результатов достижения целей сельскохозяйственной политики. 

Научная новизна. Внесены предложения о необходимости проведения исследований обобщения 

зарубежного опыта организации кредитования сельскохозяйственного производства и поиска действенных 
инструментов финансового обеспечения отечественных сельскохозяйственных предприятий. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать: проведению 

эффективной государственной политики в аграрной сфере с учетом опыта зарубежных стран, особенно в 
развитии инфраструктуры финансово-кредитного обеспечения, а также имплементации инструментов 
финансово-кредитного механизма с учетом особенностей отечественного сельского хозяйства. 

Ключевые слова: кредитование, финансовое обеспечение, субсидирование, сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы. 
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ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Взаємопроникнення бізнесу різних країн, офшорний бізнес і офшорні 
компанії зробили як глобальну, так і національні економіки непрозорими і сприяють занепаду 
національних економік країн, що розвиваються, економічно-фінансовим кризам. Офшорні юрисдикції 
формують наш світогляд, провокують конфлікти, породжують економічно-фінансову нестабільність і 
приносять приголомшливо великі гроші лише вибраним. Більше половини світової торгівлі 
здійснюється через офшори. Офшорна геополітика - захоплення високорозвиненими країнами зон 
життєвих інтересів із використанням економічних методів з метою доступу до природних і 
інтелектуальних ресурсів національних економік та заволодіння їх виробничими активами. 

Точних даних про те, скільки мільярдів доларів США українського походження осіло в офшорах 
немає. Є приблизні міжнародні оцінки. Вони коливаються від 117 млрд. дол. (Global Financial Integrity) 
до 167 млрд. (Tax Justice Network). В еквіваленті це становить 1,5–2 річних валових внутрішніх 
продукти (ВВП) України. Оцінка щорічних офшорних втрат України сягає 11 –12 млрд. дол. США, що 
дорівнює обсягу кредитів, отриманих країною від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках двох 
останніх програм (2014-2015 рр.) [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функціонування офшорних зон набуло 
в останні роки особливої актуальності, зокрема для України. Проблематику офшорних юрисдикцій 
досліджують як зарубіжні, так і українські вчені, зокрема, Н. Дергачов [2], І. Капсамун [3], С. Кораблін 
[5], О. Кравчук [6], Н. Шексон [10], О. Шереметинська [11], С. Щербина [13] та багато інших. Проте 
невирішеними залишаються проблеми функціонування офшорного бізнесу в Україні та його 
законодавче врегулювання. Новітньою, ще не розробленою, важливою для України є проблема 
створення криптовалютних офшорних зон. 

Постановка завдання. Мета статті - висвітлити проблеми функціонування офшорних 
юрисдикцій у світі для національних економік, зокрема України; показати вплив офшорних зон на 
реальну економіку України; за відкритими даними дати оцінку відтоку капіталів з України; розвідати 
створення криптовалютних офшорних юрисдикцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Офшорна зона – частина території держави, на 
якій діє безподатковий режим. Офшорна компанія – іноземна компанія, яка має спеціальний статус 
щодо податкових пільг і не підлягає національному регулюванню. Офшорний центр – це: а) те саме, 
що офшорна зона; б) організація, яка спеціалізується на реєстрації офшорних компаній [1]. У 
найзагальнішому розумінні, офшорами (англ. offshore, «поза берегом») називають фінансові центри, 
розташовані на територіях із пільговими умовами для функціонування іноземних компаній. Характерні 
ознаки цих центрів, згідно з ОЕСР, такі [6]: нульова або мінімальна ставка на прибуток; неефективний 
обмін інформацією про контрагентів із іншими державами (наприклад, на рівні податкових служб); 
непрозорість законодавчих, юридичних та адміністративних процедур; відсутність вимог щодо 
фактичного здійснення господарської діяльності (дає можливість не проводити інших операцій окрім 
тих, які пов’язані з обслуговуванням виведених капіталів). Також, методом мінімізації податків є 
використання оншорів (англ. onshore, «у межах берега»), які в свою чергу тісно пов’язані з офшорами. 
До оншорних країн належать «високоподаткові» країни, які надають пільги тільки для певних видів 
діяльності (управління активами) – Великобританія, Швейцарія, Нідерланди (кожен п’ятий долар США 
іноземних інвестицій повернувся до України з цих країн). Швейцарія посідає перше місце в списку 
країн за індексом фінансової секретності [6]. 

Світ офшорів – це система мереж впливу, контрольованих провідними світовими державами. 
Складність аналізу офшорного бізнесу полягає у відсутності офіційної статистики, яка б показувала 
масштаби виведення активів з країни. Немає такої статистики і в щорічниках міжнародних фінансових 
інститутів. Тому за основу взято дослідження міжнародної некомерційної організації Tax Justice 
Network (Мережа податкового правосуддя, Великобританія). Слід зазначити книгу Ніколаса Шексона 
«Острови скарбів: податкові гавані і люди, котрі обікрали світ» [10]. В Книзі економіка, фінанси і влада 
розглядаються не самі по собі, а з точки зору суспільного блага. У ній офшорний бізнес вказується 
головною причиною світових економічно-фінансових криз, при цьому в тіньовій економіці домінують не 
мафія, а фінансисти. Офшори – зло, причому зло системне, винахідливе. Майже половина 
банківських активів світу та третина прямих іноземних інвестицій від ТНК мають своє коріння в 
офшорах, – пише Н. Шексон. За даними Tax Justice Network, багатії усієї планети тримають в 
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офшорах близько 11,3 трлн. доларів (це рівень ВВП США чи ЄС). Суми офшорних грошей компаній 
ще більші. За оцінками, що зроблені ще в 2010 р. МВФ, тільки баланси невеликих острівних 
фінансових центрів склали загалом 18 трлн. доларів. Ця сума становила на той час приблизно 
третину ВВП світу; на нашу думку, сума є більшою.  

Люксембург, що спеціалізується з 1929 р. на певних типах офшорних корпорацій, є сьогодні 
однією з найбільших податкових гаваней світу. Експерти агентства Tax Justice Network, провели 
дослідження і виявили, що 99 з 100 найбільших компаній Європи використовували офшорні дочірні 
підприємства. У кожній країні такою установою неодмінно був банк. МВФ визнав Великобританію як 
офшорну юрисдикцію. Велика податкова гавань в Європі – Нідерланди. Через її офшорні компанії в 
2008 році пройшло близько 18 трильйонів доларів, що в двадцять разів перевищує ВВП самої країни. 
Найважливішими податковими гаванями в світі виявляються не екзотичні острови, а деякі з 
наймогутніших країн світу. Найголовніша податкова гавань в світі знаходиться на «острові» 
«Манхеттен». Друга за значенням податкова гавань розташована теж на «острові» і називається 
Лондоном» [10, с. 11-23]. 

В СРСР та УРСР юридичні основи для розвитку схем офшорних юрисдикцій були започатковані 
Угодою про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, що була укладена у 1982 р. Після 
проголошення незалежності України, Кіпр став одним із основних каналів виведення коштів через 
офшорні компанії за кордон. Переговори про заміну зазначеної Угоди, що позиціонувалися як 
боротьба з виведенням капіталів, велися починаючи з 1997 р., але нова Конвенція про уникнення 
подвійного оподаткування була укладена в 2012 р. з імплементацією в 2014 р. Це зволікання можна 
пояснити взаємовигідністю таких відносин для владної верхівки. Що ж до Кіпру, денонсацією Угоди з 
яким збирається наповнювати бюджет українська влада (це одна із вимог МВФ), то після 2014 р. з 
набуттям чинності нової, жорсткішої щодо мінімізації податків Конвенції та нещодавньої банківської 
кризи на Кіпрі, українські олігархічні капітали знаходять безпечніші й вигідніші податкові офшори. 
Зміна економічного устрою, перехід від державного планування до ринкових методів господарювання, 
приватизація, яка забезпечувала матеріальні передумови, сприяли налагодження схем виведення 
капіталів з України. В 1991 р. Україна мала найбільшу в світі концентрацію виробництва у 
промисловості, де створювалася конкурентоспроможна продукція. Зокрема, значна частина 
верстатобудівних та інструментальних підприємств України в 90-х рр. експортували понад третину 
продукції за кордон. Вагомим був спадок космічної галузі, яка до сьогодні має залишки наукомісткої 
продукції. На 140 підприємствах цієї галузі працювало понад 200 тис. осіб, які виробляли третину 
продукції космічної сфери колишнього Радянського Союзу. 40 тис. середніх та 6 тис. великих 
державних підприємств України оцінювались у сотні млрд. доларів. Їх приватизація стала початком у 
становленні економічної моделі вільного ринку України та налагодженні схем для виведення за кордон 
створених в Україні капіталів (в основному через офшорну юрисдикцію Кіпр). Торгівля України велася, 
принаймні до останнього часу, через офшори. За оцінками Державної фіскальної служби, через 
посередників проходило понад 52% експортованих із України товарів, із них 13,8% – через офшорні 
зони. Це означає, що з України, а значить і з-під дії її податкових органів виводиться значна частина 
доданої вартості, створеної на вітчизняних підприємствах, із подальшим перепродажем. Наприклад, у 
металургії питома вага операцій із використанням посередників перевищує 75% (64,7 млрд. грн.). На 
ринку зерна – 98% експортних операцій відбуваються через посередників [6]. 

При цьому близько 93% українського капіталу було виведено до Кіпру [8]. Майже 85% від 
загального обсягу прямих інвестицій з України на Кіпр було сформовано в результаті здійснення 
окремими українськими компаніями операцій з реструктуризації своїх активів шляхом передачі 
материнською компанією акцій інших українських компаній своїм закордонним філіям [11, с. 61-64]. 
Тобто інвестиції в Україну із офшорних юрисдикцій – це фактично кошти виведені з економіки України, 
що зароблені на спекулятивних операціях, дешевій робочій силі, несплачених податках та 
хабарництві. 

Щодо боротьби з офшорами, то у 1989 р. створено FATF, «Міжнародна група з протидії 
відмиванню брудних грошей», у зоні уваги якої перебуває виведення капіталів у офшорні зони. Після 
зроблених в 2008-2009 рр. світовими лідерами шокуючих викриттів податкових гаваней і появи 
публікацій на цю тему в світових ЗМІ, створюється враження, ніби система офшорів демонтована. 
Насправді сталося цілком протилежне, в 2015-2016 рр. також з’явилося багато офшорних скандалів, 
зокрема, Панамські офшори тощо). У 2010 р. США підписує односторонній договір про оподаткування 
іноземних рахунків (FATCA), який передбачає фінансові санкції для банків, які відмовляються 
розкривати інформацію про рахунки резидентів США. Країни ОЕСР в 2014 р. домовилися про обмін 
податковою інформацією починаючи з 2017 р., що декларується як можливість боротьби з незаконним 
виведенням капіталів із цих країн. Треба зауважити, що до менш розвинених країн таких вимог 
ставиться менше. Можливо тому, що основні офшорні центри створено якраз на територіях, прямо 
або опосередковано контрольованих розвиненими державами, і вони слугують, поряд із 
кредитуванням, одним із інструментів глобального перерозподілу ресурсів. Як результат, у офшорах 
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перебуває 17-20% капіталів розвинутих країн, цей показник удвічі менший, ніж показник для країн, що 
розвиваються (близько 40%) [6]. 

У світі нараховується більше 60 країн, законодавство яких передбачає податкові пільги для 
офшорних компаній [11, с. 60]. Єдиного списку офшорних зон не існує, кожна держава визначає цей 
перелік для себе. В Україні перелік офшорних зон встановлено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України «Про перелік офшорних зон» від 23.02.2011 р. № 143-р. [9]. Зокрема, перелік офшорних зон 
наступний: Британські залежні території: Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Олдерні; 
Близький Схід: Бахрейн; Центральна Америка: Беліз; Європа: Андорра, Гібралтар, Монако; 
Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бермудські 
Острови, Британські Віргінські Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, Кайманові Острови, 
Монтсеррат, Нідерландські Антильські Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і 
Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос; Африка: Ліберія, Сейшельські Острови; 
Тихоокеанський регіон: Вануату, Маршальські Острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа; Південна 
Азія: Мальдівська Республіка. 

До першого типу офшорів належать країни з відсутністю податків, які не потребують звітності – 
це Багамські острови, Британські Віргінські острови, Кайманові острови тощо. В офшорних зонах 
підвищеної респектабельності, таких як Ірландія, Гібралтар, острів Мен та інші, при загальному досить 
високому рівні податку з прибутку, діє система податкових пільг, які надаються деяким (торговим, 
фінансовим, холдинговим) компаніям. До третьої групи можна віднести країни, які не можна вважати 
стандартними офшорними зонами, але які надають зареєстрованим у них компаніям-нерезидентам 
деякі податкові пільги – це Росія (Калмикія, Алтай), США, Великобританія, Канада тощо. Офшорні 
зони можна класифікувати за ступенем надійності. До першої групи увійшли: Люксембург, Швейцарія, 
Дублін та інші, до другої – Андорра, Гібралтар, Монако тощо, до третьої – Беліз, Ліхтенштейн, 
Кайманові Острови та інші. Офшори, в яких реєструються українські компанії, належать до третьої, 
найменш надійної групи, що найбільш закрита для правоохоронних органів ЄС та України. 

Розглянемо коротко особливості офшорної геополітики. «Заморські території» Великобританії та 
США в Карибському регіоні відіграють суттєву роль в офшорній геополітиці Заходу. У 90-ті роки 
особливою популярністю в українських фінансово-промислових груп користувалися Віргінські острови 
(Британія), які навіть стали лідерами у зовнішній торгівлі України. У Карибські офшори виведено 
значну частку активів стратегічних підприємств України. Невелика заморська територія Великобританії 
в Вест-Індії в Карибському морі – Кайманові острови – п’ятий за величиною фінансовий центр світу. 
Тут зареєстровано 80 тис. компаній. За даними МВФ, на Кайманах концентрується величезний обсяг 
тіньових капіталів [2, с. 69-70]. В Україні допуск до надр отримав офшорний бізнес, що не несе 
юридичної відповідальності за порушення природоохоронного та трудового законодавства. А єдиним 
джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції України). Народ України не давав дозволу 
використання надр офшорному бізнесу. 

Щодо подвійних стандартів у боротьбі з офшорами, ОЕСР веде боротьбу з секретними 
офшорними юрисдикціями, якщо вони завдають шкоди західним країнам. За угодою ОЕСР з ЄС «Про 
обмін інформації з податкових питань» конфіденційна інформація не може бути надана третій стороні, 
яка не є членом цих міжнародних організацій. Таким чином, Україна позбавлена права законним 
шляхом отримувати таку інформацію. Автор роботи «Вплив офшорного бізнесу на економіку України» 
В. Дергачов [2, с. 70-72] стверджує, що найбільш офшоризованою країною у світі є Великобританія. 
Ухиленням від податків займаються світові гіганти, такі як Amazon, Google, Facebook тощо. Криза 
єврозони, коли виникла гостра потреба в зростанні податкових надходжень, змусила ЄС вжити 
заходів щодо офшорної юрисдикції. Створена загальноєвропейська система по боротьбі з ухиленням 
від сплати податків (Eurofisk). В результаті влада Італії повернула із зарубіжних рахунків понад € 10 
млрд., Швеція – € 6 млрд., Німеччина – € 4 млрд., а Франція – € 1 млрд. У США 83 з 100 найбільших 
корпорацій мають приблизно 400 офшорних філій. Одночасно на території США знаходяться 
внутрішні американські офшори в штатах Вайомінг і Делавер, де значиться 285 тис. компаній, в тому 
числі зі світовими брендами. У 2010 р. в США був прийнятий Закон «Про оподаткування іноземних 
рахунків», який набув чинності з 01.012013 р. Офшорні юрисдикції використовують економічні 
наддержави Китай і Японія. Китай використовує офшори для своїх зовнішніх інвестицій під жорстким 
державним контролем. Японське законодавство не перешкоджає відтоку капіталу в офшорну 
юрисдикцію переважно для покупки активів і валютних операцій за кордоном, але обмежує звідти 
приплив капіталу. Більшість західних інвестицій йде в Китай через офшори Гонконгу і в Південно-
Східну Азію через Сінгапур. За оцінками експертів близько 40% українських активів зберігається в 
офшорах. Тоді як в США і Японії ця частка не перевищує 2%, а в Євросоюзі – 10% [2, с. 70-71]. 
Український банк «Приват» перерахував в офшори $ 32,7 млрд., який на сьогодні банкрут, а 
розраховуватиметься з вкладниками буде український народ), Перший Український міжнародний банк 
(ПУМБ) – $ 3,3 млрд., Надра - $ 1,2 млрд. [13]. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів 
опублікував базу даних з інформацією про понад 214 тисяч офшорних компаній в 21 юрисдикції з 
«панамського архіву». Офшорами, зокрема, володіють і 165 громадян України, якими зареєстровано 
195 фірм [3]. Автор роботи [2, с. 75-81] пише, що, на відміну від високорозвинених країн, з України в 
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офшорах знаходяться в першу чергу материнські компанії, а не їх філії, тобто виведення активів 
абсолютно домінує над податковою оптимізацією. Потрібно посилити екстериторіальний державний 
контроль над офшорними компаніями українського походження з урахуванням ефективного 
американського досвіду (Податкової служби та Служби внутрішніх доходів, Закону США 2010 р. «Про 
оподаткування іноземних рахунків»). 

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН 
України С. Кораблін [5] пише, що Мінфін озвучив напрямки можливої деофшоризації: трансфертне 
ціноутворення, участь у багатосторонній угоді про обмін інформацією, перегляд двосторонніх угод про 
незастосування подвійного оподаткування згідно з принципами ОЕСР. Окрім зазначених кроків, давно 
час переглянути вітчизняний список офшорів. Але важливіше інше запитання: що Україна буде робити 
з відпливом свого капіталу? Чи готова вона задовольнитися сплатою податку за його втечу, або ж їй 
цей капітал потрібен усередині країни? Має він створювати робочі місця на батьківщині чи за її 
межами? Чи буде він «будувати» українські підприємства, витягаючи людей з вугільних «копанок» і 
бурштинових шурфів, або ж його місце в Італії, Португалії тощо. Сьогодні все вимірюється 
зруйнованими підприємствами, скелетами міст, втраченою територією, загубленими життями. 

Доцільно також розглянути пілотний проект створення нової криптовалютної офшорної зони. 
13.04.2015 р. на території Гірська Сіга (на кордоні між Хорватією і Сербією по річці Дунай, площа 7 кв. 
км) чеський політик Віт Едлічка (керівник руху лібертаріанство) заявив про створення мікродержави 
Liberland. За його словами, ця територія нікому ніколи не належала. Ніякі з сусідніх країн також не 
заявляли своїх прав на ці землі. Тепер це Республіка Ліберландія, яка вже має свій прапор і 
президента, чекає визнання хоча б на європейському рівні. Уряд має намір не обтяжувати кожного 
жителя цієї Республіки будь-якими податками або заборонами. Для популяризації руху 
лібертаріанство (так називається їх бачення світу і економіки) і формування суспільної думки 
відкриваються представництва і дипломатичні місії у світі [7]. 28.10.2015 р. Президент Республіки 
Ліберленд Віт Едлічка разом з новопризначеним тимчасовим представником Ліберленда в Україні 
Петером Діжкстра (лібертаріанець) в Києві у ресторані «Crazy BBQ» провели зустріч з підприємцями, 
студентами і працівниками сфери послуг, де презентували своє бачення розвитку Ліберленда-
держави і свої плани на популяризацію цього напряму в Україні. Розповісти про принципи, які вони 
пропонують і ідеї устрою держави погодився відповісти Петер Діжкстра: «За своїми поглядами я 
завжди був лібертаріанцем, тому вірю, що обмежений уряд і максимум свободи (особистісної свободи 
людини) є найкращим поєднанням для суспільства. Планується створення системи добровільної 
сплати податків. Команда сформована з фахівців і має підтримку (і фінансову в тому числі) з усього 
світу. Проект подібного типу і масштабу реалізований вперше в історії і має всі шанси на успішний 
результат. У світі велика кількість людей зацікавлених в його розвитку і цілком можливо, що він стане 
головним офшором Європи, а може і більше. Якщо говорити про кількість заявок на отримання 
громадянства, то це Туреччина, США, Великобританія і Швейцарія. Ну а якщо оцінювати за 
залученими коштами, то це Арабські країни, Сінгапур, США тощо» [12]. На нашу думку, валютою 
Республіки Ліберленд стане Bitcoin або інша криптовалюта. Система Bitcoins (технологія blockchain) 
представляє собою електронну децентралізовану платіжну систему, що використовує однойменну 
валюту. Валюта не підтримується жодним ЦБ і не залежить від жодного центру, що займається її 
випуском. Отже, на території ЄС формується мікродержава «Ліберленд – Bitcoin держава» – новий 
нетократичний криптовалютний офшор. 

Висновки з проведеного дослідження. В результаті офшорної геополітики вільного ринку 
економіка України значною мірою виявилася під зовнішнім управлінням, і країна перетворюється в 
світову напівпериферію. Офшорні юрисдикції використовуються як інструмент поєднання державного, 
приватного та іноземного капіталів корумпованих олігархів, банкірів, чиновників і політиків. Українська 
влада зазвичай представлена «офшорними очільниками», які захищають свої інтереси – інтереси 
фінансово-промислових груп. Це сприяє подальшому трансферу капіталів за кордон і, як наслідок, 
постало питання про існування України як суверенної держави. Офшорний бізнес в Україні, масштаби 
виведення за кордон активів стратегічних підприємств, стали однією з основних загроз для 
національної безпеки держави. На наш погляд, вирішувати проблему офшоризації потрібно в 
контексті зміни системи законодавства. 

Щодо подальших досліджень, то їх доцільно визначити так: Якщо існують «податкові раї», то 
мають також існувати й «пекла бідності та несправедливості», які потрібно ліквідувати (Генеральний 
секретар Конференції єпископів Португалії о. Мануель Моружан) [4]. Пекло бідності – це життя 
українського народу.  
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Мостіпака О.В. ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ 
Мета – висвітлити проблеми функціонування офшорних юрисдикцій для національних економік, показати 

вплив офшорних зон на економіку України; за відкритими даними дати оцінку трансферу капіталів з економіки 
України; розвідати потенційну можливість створення нових криптовалютних офшорних юрисдикцій. 

Методика дослідження ґрунтується на транснауковому підході, зокрема теорії систем, категорії штучної 

інформації, методах формальної логіки, теоретичному узагальненні, які використовуються в органічному 
взаємозв’язку з системним аналізом, синтезом, порівнянням в процесі дослідження офшорних юрисдикцій та 
проблем законодавчого врегулювання офшорного бізнесу в Україні. 

Результати. На основі транснаукового підходу обґрунтовано, що боротьба з офшорними  юрисдикціями в 

світі та Україні зокрема практично не ведеться. Висвітлено особливості офшорної геополітики. Виявлено, що 
офшорний бізнес в Україні почав функціонувати з 1982 р. і, на відміну від високорозвинених країн, в офшорах 
знаходяться в основному материнські компанії, а не їх філії, а суми вивезених капіталів переважають над 
розмірами кредитів МВФ та податковою оптимізацією. З’ясовано, що створення мікродержави в Європі – це 
проект нової криптовалютної офшорної зони. 

Наукова новизна. Набула подальшого розвитку проблема функціонування офшорних юрисдикцій. 

Обґрунтовано, що в результаті офшорної геополітики економіка України практично виявилася під зовнішнім 
управлінням, і країна перетворилася на світову напівпериферію. Вперше запропоновано розглядати 
потенційне створення нової мікродержави в Європі «Ліберленд» як новітній пілотний криптовалютний офшор, 
де віртуальною валютою може виступати біткоін або інші криптовалюти, які не контролюються урядами країн, 
що розвиваються. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження інтегруються в базис для розуміння сутності 

офшорних юрисдикцій та їх реальної загрози для національної безпеки України. На практиці результати 
дослідження можуть бути використані владними структурами на всіх рівнях управління по боротьбі з 
офшорним бізнесом для його законодавчої заборони в Україні та науковцями для подальших досліджень.  

Ключові слова: офшорні юрисдикції, капітал, податки, мережі, ієрархії, криптовалюта Bitcoin. 

 
Mostipaka O.V. OFFSHORE JURISDICTIONS 
Purpose – to describe the problems of offshore jurisdictions for national economies, to show the impact of 

offshore zones on the economy of Ukraine; on open data to assess the transfer of capital from the economy of 
Ukraine; scout potential to create new cryptocurrency offshore jurisdictions. 

Methodology of research based on an approach that combines several sciences, including systems theory, 

artificial category information, methods of formal logic, theoretical generalization used in organic relationship with 
system analysis, synthesis, comparison in the study of offshore jurisdictions and the problems of legal regulation of 
offshore business in Ukraine. 

Findings. Based on an approach that combines several sciences proved that the fight with offshore 

jurisdictions in the world and in Ukraine is almost non-existent. The specific features of offshore geopolitics. Revealed 
that the offshore business in Ukraine started functioning from 1982 and, unlike developed countries, offshore are 
mostly parents, not their subsidiaries, and the amount of capital exported outweigh the size of IMF loans and tax 
optimization. It was found that creating micro country in Europe – a new draft cryptocurrency offshore zone. 

Originality. Problem of functioning offshore jurisdictions were further developed. Proved that the result of 

geopolitics offshore Ukraine’s economy was virtually under external control, and the country has become a global half 
periphery. For the first time invited to consider the potential creation of a new European micro country "Liberlend" as a 
new pilot cryptocurrency offshore where the virtual currency can act bitcoin or other crypto currency not controlled by 
governments of developing countries. 

Practical value. The results of research integrated into the basis for understanding the nature of offshore 

jurisdictions and their real threat to the national security of Ukraine. In practice, the results of the study can be used by  
government officials at all levels of government to combat offshore business for its legislative ban in Ukraine and 
scientists for further research. 

Key words: offshore jurisdictions, capital, taxes, networks, hierarchies, cryptocurrency Bitcoin. 
 

Мостипака Е.В. ОФФШОРНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ 
Цель – обозначить проблемы функционирования оффшорных юрисдикций для национальных экономик, 

показать влияние оффшорных зон на экономику Украины; по открытым данным дать оценку трансфера 
капиталов из экономики Украины; разведать потенциальную возможность создания новых криптовалютних 
оффшорных юрисдикций. 

Методика исследования. Методика исследования основывается на транснаучном подходе, в частности 

теории систем, категории искусственной информации, методах формальной логики, теоретическом 
обобщения, используемых в органической взаимосвязи с системным анализом, синтезом, сравнением в 
процессе исследования оффшорных юрисдикций и проблем законодательного урегулирования оффшорного 
бизнеса в Украине. 

Результаты. На основе транснаучного подхода обосновано, что борьба с оффшорными юрисдикциями 

в мире и Украине в частности практически не ведется. Освещены особенности оффшорной геополитики. 
Выявлено, что оффшорный бизнес в Украине начал функционировать с 1982 г. и, в отличие от 
высокоразвитых стран, в оффшорах находятся в основном материнские компании, а не их филиалы, а суммы 
вывезенных капиталов преобладают над размерами кредитов МВФ и налоговой оптимизацией. Установлено, 
что создание микрогосударства в Европе – это проект новой криптовалютной оффшорной зоны. 

Научная новизна. Получила дальнейшее развитие проблема функционирования оффшорных 

юрисдикций. Обосновано, что в результате оффшорной геополитики экономика Украины практически 
оказалась под внешним управлением, и страна превратилась в мировую полупериферию. Впервые 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 

 195 

предложено рассматривать возможное создание нового микрогосударства в Европе  «Либерленд» как 
новейший пилотный криптовалютний оффшор, где виртуальной валютой может выступать биткоины или 
другая криптовалюта, которые не контролируются правительствами развивающихся стран.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования интегрируются в базис для 

понимания сущности оффшорных юрисдикций и их реальной угрозы для национальной безопасности Украины. 
На практике результаты исследования могут быть использованы властными структурами на всех уровнях 
управления по борьбе с оффшорным бизнесом для его законодательного запрета в Украине и учеными для 
дальнейших исследований. 

Ключевые слова: оффшорные юрисдикции, капитал, налоги, сети, иерархии, криптовалюта Bitcoin. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР І ЧАС МІСТА:  
АКТУАЛЬНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ 

 
Практично всі економічні школи України впритул підійшли на початку ХХІ ст. до 

побудови нової парадигми соціально-економічної системи знань. Така парадигма не може не 
враховувати новітні погляди на соціальний простір і час, особливості його формування і 
використання в містах. У цьому зв’язку великий і непересічний інтерес викликає монографія 
Любові Шевчук «Соціальний простір і час: теоретико-методологічні основи формування та 
проблеми використання»1. 

У згаданій монографії окреслені підходи до отримання нового теоретичного знання про 
соціальний простір і час міста, його формування і використання. Таке знання, безумовно, 
має стати одним з наріжних каменів нової парадигми економічної науки, яка дасть 
можливість розглядати місто як живий соціально-економічний феномен в структурі сучасної 
цивілізації на Землі. В структурі постулатів нової парадигми могли б бути положення про 
теоретико-методологічні основи формування соціальних простору і часу, про сутність 
простору, яка випливає з проаналізованого автором у монографії наукового дискурсу 
поняття простору та підходів до визначення його видів. 

Зазначимо, що саме ці питання, які підняті в зазначеній монографії, є надзвичайно 
актуальними, оскільки в наш час всі соціально-економічні системи Землі вступають в новий 
соціальний час в умовах формування новітнього соціального, економічного і політичного 
світопорядку. 

У монографії висвітлено і розвинуто концепцію соціальних простору і часу. Автор 
акцентує увагу читача на питаннях простору як фундаментального концепту людського 
буття, на проблемах теоретичних основ формування соціального простору у причинно-
наслідковому контексті. Імпонує те, що Шевчук Л. Т. розглядає соціальний час у фокусі його 
«подієвого наповнення» та окреслює урбаністичний вимір формування й використання 
соціальних простору і часу. 

Автор знаходить взаємозв’язки між особливостями формування соціального часу міста 
та діяльністю й трудовикористанням в рамках його просторової суспільної системи, що в 
кінцевому рахунку, безумовно, впливає на рівень соціально-економічного розвитку міста. 

Викликають інтерес розроблені Л. Шевчук і представлені в монографії прикладні 
аспекти формування та використання соціальних простору і часу міста Львова, висвітлюючи 
які, автор детально зупиняється на таких питаннях, як соціальний статус міста Львова, 
населення міста Львова та особливості його демографічної структури, економічні 
передумови формування соціального простору міста Львова, зайнятість населення міста 
Львова як індикатор формування його соціальної структури, елементарні соціальні простори і 
ядра концентрації соціального в місті Львові, «подієве» життя міста Львова. 

Імпонує, що автор будує власну просторово-часову концепцію розвитку Львова як міста 
майбутнього. На думку автора, у рамках реалізації цієї концепції доцільно вжити низку 
управлінських заходів щодо демографічного, економічного, культурного і символічного полів 
соціального простору. При цьому, як наголошує автор, важливими заходами мають бути: 
супровідність збільшення житлового фонду розбудовою соціальної інфраструктури з 

                                           
1 Шевчук Л. Соціальний простір і час: теоретико-методологічні основи формування та 
проблеми використання : [монографія] / Любов Шевчук. – Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-
Прес», 2016. - 156 с. 
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неприпустимістю надмірного навантаження на її об’єкти; впровадження у систему розвитку 
житлового фонду технологій висотного будівництва; підтримка форм самоврядування 
населення; балансування професійної структури населення відповідно до перспективних 
орієнтирів розвитку міської і регіональної економіки; розвиток просторових бізнес-ареалів; 
розвиток інноваційної культури; збереження українофільського характеру життя міста; 
збереження авторитету, важелів впливу територіальної громади; просторова 
збалансованість проведення подій, розташування об’єктів для проведення дозвілля та ін. Не 
можна не погодитися з автором і в тому, що у рамках реалізації запропонованої просторово-
часової концепції розвитку міста Львова важливо інституціоналізувати ідеологію 
відповідальності кожного за комфортність проживання у власному просторі. 

Зазначимо, що монографія компактна, добре структурована та ілюстрована. Важливо, 
що зміст, вступ і висновки перекладені на англійську та польську мову, що полегшить 
знайомство світової наукової спільноти з напрямками наукових досліджень українських 
вчених. 

Безумовно, монографія буде корисним підґрунтям для подальших наукових пошуків і 
практичних звершень фахівців у галузях регіоналістики, економіки, економічної географії, 
державного і муніципального управління, усім, хто цікавиться просторовою тематикою, 
демографічними проблемами, якістю життя населення й стратегічними аспектами розвитку 
великих міст.  

 



198 

АВТОРИ НОМЕРА 
 

Бакай Віталій Йосифович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва, 
Хмельницький національний університет;  

E-mail: bakayvit@ukr.net 

Бібен Олена Іванівна, асистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;  

E-mail:oksana_goncharenko@ukr.net 

Буряк Олег Петрович, к.е.н., доцент, здобувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна 

академія;  
E-mail: iraan@ukr.net 

Буряк Петро Юрійович, д.е.н., професор;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Варченко Ольга Миронівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування, Артімонова Ірина Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування, Білоцерківський національний аграрний університет;  

E-mail: omvarchenko@ukr.net 

Візіренко Світлана Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Єрмакова Олена 
Олегівна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Волощук Катерина Богданівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, Волощук Віталій Ростиславович, к.е.н., асистент кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету;  

E-mail: kbvol@ukr.net 

Гуня Володимир Олександрович, к.е.н., професор кафедри статистики, обліку та економічної 
інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ковальчук Тетяна Ігорівна, 

адміністратор ФК «ФЕРРУМ»;   
E-mail: Tatiana.Kovalchuk.94@mail.ru 

Демкура Тарас Володимирович, аспірант кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу 
Тернопільського національного економічного університету;  

E-mail: tdemkura@gmail.com 

Дуб Богдана Станіславівна, аспірантка кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького; 

E-mail: bohdana.dub@gmail.com 

Єлісєєва Оксана Костянтинівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної 
інформатики, Рєзнік Марина Анатоліївна, викладач кафедри іноземних мов для соціально-економічних 
спеціальностей, Шпортюк Олена Василівна, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся 
Гончара; 

E-mail: Bella_arte@mail.ru 

Жадан Михайло Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Батій Яна Петрівна, 
Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Ібатуллін Марат Ільдусович, к.е.н., доцент, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України;  

E-mail: imi_1@mail.ru 

Карпенко Віталій Леонідович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і товарознавства 

Хмельницького національного університету; 
E-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net 

Кундєєва Галина Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії; Національний університет 
харчових технологій;  

E-mail: g_a_k@ukr.net 

Левченко Наталія Михайлівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
Нікітченко Максим Вадимович, Запорізький національний технічний університет; 

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Леміш Катерина Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Межуєва Юлія Олександрівна, 
Бердянський державний педагогічний університет;  

E-mail: skm_07@mail.com 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
mailto:omvarchenko@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:tdemkura@gmail.com
mailto:bohdana.dub@gmail.com
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:imi_1@mail.ru
mailto:vitaliy_karpenko@ukr.net
mailto:g_a_k@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:Buxuhet@rambler.ru


199 

Личук Людмила Іванівна, здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; 
E-mail: lychyk@meta.ua 

Лищенко Олена Германівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Пасічник Андрій 
Валерійович, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Мостіпака Олена Василівна, директор Компанії «Юрконсалтинг», м. Тернопіль;  

E-mail: mostipaka_olena@ukr.net 

Нестор Ольга Юріївна, аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний 

університет імені Івана Франка;  
E-mail: olhanestor@gmail.com 

Орлова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, декан 
факультету заочного та дистанційного навчання, Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського 
Міжрегіональної академії управління персоналом;  

E-mail: ibshevchuk@ukr.net 

Очеретько Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Сімановська 
Ольга Олександрівна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Панченко Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Воронова Наталія 
Володимирівна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

Рудич Оксана Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
Зубченко Вікторія Володимирівна, к.е.н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 
Білоцерківський національний аграрний університет;   

E-mail: 8282@ukr.net 

Cac Людмила Степанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника”;  

E-mail: sas_lyudmyla@ukr.net 

Скоцик Віталій Євстафійович, к.с-г.н., здобувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, 

Білоцерківський національний аграрний університет;  
E-mail: isvinous@yandex.ua 

Шаціло Надія Іванівна, к.е.н, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ткаченко 
Катерина Віталіївна, к.е.н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський 

національний аграрний університет;  
E-mail: katya_vv@mail.ru 
 

Шевчик Богдан Михайлович, к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Львівський 

торговельно-економічний університет;  
E-mail: t bmshevchyk@gmail.com  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lychyk@meta.ua
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:mostipaka_olena@ukr.net
mailto:ibshevchuk@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:bona7fide@list.ru
mailto:8282@ukr.net
mailto:sas_lyudmyla@ukr.net
mailto:isvinous@yandex.ua
mailto:katya_vv@mail.ru
mailto:tsyarovenko@mail.ru


200 

АВТОРЫ НОМЕРА 
 

Бакай Виталий Йосифович, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства, 
Хмельницкий национальный университет;  

E-mail: bakayvit@ukr.net 

Бибен Елена Ивановна, ассистент кафедры экономической теории и экономики сельского хозяйства, 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет;  

E-mail: oksana_goncharenko@ukr.net 

Буряк Олег Петрович, к.э.н., доцент, соискатель кафедры экономической теории, Львовская 

коммерческая академия;  
E-mail: iraan@ukr.net 

Буряк Петр Юрьевич, д.э.н., профессор;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Варченко Ольга Мироновна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов, банковского дела и 
страхования, Артимонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Белоцерковский национальный аграрный университет;  

E-mail: omvarchenko@ukr.net 

Визиренко Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения, Ермакова Елена 
Олеговна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Волощук Екатерина Богдановна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, 
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности, Волощук Виталий Ростиславович, к.э.н., 
ассистент кафедры экономики, предпринимательства, торговли и биржевой деятельности Подольского 
государственного аграрно-технического университета; 

E-mail: kbvol@ukr.net 

Гуня Владимир Александрович, к.э.н., профессор кафедры статистики, учета и экономической 
информатики, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Ковальчук Татьяна 
Игоревна, администратор ФК «ФЕРРУМ»;  

E-mail: Tatiana.Kovalchuk.94@mail.ru 
 

Демкура Тарас Владимирович, аспирант кафедры международного менеджмента и маркетинга 
Тернопольского национального экономического университета; 

E-mail: tdemkura@gmail.com 

Дуб Богдана Станиславовна, аспирантка кафедры менеджмента и экономической безопасности, 
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;  

E-mail: bohdana.dub@gmail.com 

Елисеева Оксана Константиновна, д.э.н, профессор, заведующая кафедрой статистики, учета и 
экономической информатики, Резник Марина Анатольевна, преподаватель кафедры иностранных языков 
для социально-экономических специальностей, Шпортюк Елена Васильевна, Днепропетровский 
национальный университет им. Олеся Гончара;  

E-mail: Bella_arte@mail.ru 
 

Жадан Михаил Иванович, к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения, Батий Яна Петровна, 
Запорожский национальный технический университет; 

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Ибатуллин Марат Ильдусович, к.э.н., доцент, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины;  

E-mail: imi_1@mail.ru 

Карпенко Виталий Леонидович, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и товароведения 
Хмельницкого национального университета; 

E-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net 

Кундеева Галина Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории; Национальный 

университет пищевых технологий;   
E-mail: g_a_k@ukr.net 

Левченко Наталья Михайловна, д.гос.упр., профессор, заведующая кафедрой учета и 
налогообложения, Никитченко Максим Вадимович, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Лемиш Екатерина Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Межуева Юлия Александровна, 
Бердянский государственный педагогический университет;  

E-mail: skm_07@mail.com 
 
 

mailto:omvarchenko@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:Tatiana.Kovalchuk.94@mail.ru
mailto:tdemkura@gmail.com
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:imi_1@mail.ru
mailto:vitaliy_karpenko@ukr.net
mailto:g_a_k@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:Buxuhet@rambler.ru


201 

Лищенко Елена Германовна, к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения, Пасичник Андрей 
Валерьевич, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Лычук Людмила Ивановна, соискатель, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины; 

E-mail: lychyk@meta.ua 

Мостипака Елена Васильевна, директор Компании «Юрконсалтинг», г. Тернополь;  

E-mail: mostipaka_olena@ukr.net 

Нестор Ольга Юрьевна, аспирант кафедры финансов, денежного оборота и кредита, Львовский 

национальный университет имени Ивана Франка;  
E-mail: olhanestor@gmail.com 

Орлова Елена Николаевна, к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и предпринимательства, 
декан факультета заочного и дистанционного обучения, Прикарпатский институт им. М. Грушевского 
Межрегиональной академии управления персоналом;  

E-mail: ibshevchuk@ukr.net 
 

Очеретько Лариса Михайловна, к.э.н., доцент, доцент кафедры учета и налогообложения, 
Симановская Ольга Александровна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 
 

Панченко Ольга Михайловна, к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения, Воронова Наталья 
Владимировна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

Рудич Оксана Александровна, к.э.н., доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Зубченко Виктория Владимировна, к.э.н., ассистент кафедры финансов, банковского дела и страхования; 
Белоцерковский национальный аграрный университет; 

E-mail: 8282@ukr.net 

Cac Людмила Степановна, к.э.н., доцент, доцент кафедры учета и аудита, Прикарпатский 
национальный университет имени Василия Стефаника;  

E-mail: sas_lyudmyla@ukr.net  

Скоцик Виталий Евстафиевич, к.с-х.н., соискатель кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, Белоцерковский национальный аграрный университет;  
E-mail: isvinous@yandex.ua 

Шацило Надежда Ивановна, к.э.н., ассистент кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Ткаченко Екатерина Витальевна, к.э.н., ассистент кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Белоцерковский национальный аграрный университет;  

E-mail: katya_vv@mail.ru 
 

Шевчик Богдан Михайлович, к.э.н., доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, 

Львовский торгово-экономический университет;  
E-mail: t bmshevchyk@gmail.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:mostipaka_olena@ukr.net
mailto:ibshevchuk@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:bona7fide@list.ru
mailto:8282@ukr.net
mailto:sas_lyudmyla@ukr.net
mailto:katya_vv@mail.ru
mailto:tsyarovenko@mail.ru


202 

AUTHORS OF THE NUMBER 
 

Bakay Vitalii Yosyfovych, cand. econ. sc., assistant professor of department of enterprise and entrepreneurship, 
Khmelnytskyi National University; 

E-mail: bakayvit@ukr.net 

Biben Olena Ivanivna, assistant at the department of economic theory and agricultural economics, 
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University;  

E-mail: oksana_goncharenko@ukr.net  

Burіak Oleg Petrovych, cand. econ. sc., assoc. prof., applicant of department of economic theory, Lviv academy 

of commerce;  
E-mail: iraan@ukr.net 

Burіak Petro Yuriiovych, dr. econ. sc., professor; 

E-mail: iraan@ukr.net 
 

Demkura Taras Volodymyrovych, graduate student at the department of international management and 
marketing, Ternopil National Economic University; 

E-mail: tdemkura@gmail.com 

Dub Bohdana Stanislavivna, graduate student at the department of management and economic security, 
Bohdan Khmelnitsky National University of Cherkasy;  

E-mail: bohdana.dub@gmail.com 

Hunia Volodymyr Oleksandrovuch, cand. econ. sc., professor of department of statistics, accounting and 
economic informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Kovalchuk Tetiana Ihorivna, administrator FC 
«FERRUM»; 

E-mail: Tatiana.Kovalchuk.94@mail.ru 

Ibatullin Marat Ildusovych, cand. econ. sc., assoc. prof., National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine;  
E-mail: imi_1@mail.ru 

Karpenko Vitalii Leonidovych, cand. econ. sc., assoc. prof., assistant professor at the department of marketing 
and commodity research, Khmelnytsky National University; 

E-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net 

Kundieieva Halyna Oleksiivna, cand. econ. sc., assistant professor of department of economic theory, National 
University Foods Technology;  

E-mail: g_a_k@ukr.net 

Lemish Kateryna Myhailivna, cand. econ. sc., assistant professor of department of management, Mezhueva 
Yulia Oleksandrivna, Berdyansk State Pedagogical University;  

E-mail: skm_07@mail.com 

Levchenko Nataliia Mykhailivna, dr. state management, assoc. prof., head of department of accounting and 
taxation, Nikitchenko Maksym Vadymovych, Zaporizhia National Technical University;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Lychuk Liudmyla Ivanivna, candidate for a degree, National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine; 

E-mail: lychyk@meta.ua 

Lyshchenko Olena Hermanivna, cand. econ. sc., assistant professor of department of accounting and taxation, 
Pasichnyk Andrii Valeriiovych, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Mostipaka Olena Vasylivna, manager of Company “Jurconsulting”, Ternopil;  

E-mail: mostipaka_olena@ukr.net 

Nestor Olha Yuriivna, graduate student at the department of finance, monetary circulation and credit, faculty of 
economics, Ivan Franko National University of Lviv;  

E-mail: olhanestor@gmail.com 
 

Ocheretko Larysa Mykhailivna, cand. econ. sc., assoc. prof., assistant professor of department of accounting 
and taxation, Simanovska Olha Oleksandrivna, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Orlova Olena Mykolaivna, cand. econ. sc., assistant professor, professor of department of economics and 
business, dean of correspondence and distance learning, Hrushevskyi Carpathian Institute Interregional Academy of 
Personnel Management;  

E-mail: ibshevchuk@ukr.net 

Panchenko Olha Mykhailivna, cand. econ. sc., assistant professor of department of accounting and taxation, 
Voronova Natalia Volodymyrivna, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

mailto:bakayvit@ukr.net
mailto:oksana_goncharenko@ukr.net
mailto:tdemkura@gmail.com
mailto:imi_1@mail.ru
mailto:g_a_k@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:Buxuhet@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amostipaka_olena@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru
mailto:ibshevchuk@ukr.net
mailto:bona7fide@list.ru


203 

Rudych Oksana Oleksandrivna, cand. econ. sc., assistant professor at the department of finance, banking and 
insurance, Zubchenko Victoriia Volodymyrivna, cand. econ. sc., assistant at the department of finance, banking and 
insurance, Bila Tserkva National Agrarian University;  

E-mail: 8282@ukr.net 

Sas Liudmyla Stepanivna, cand. econ. sc., assoc. prof., assistant professor at the department of accounting and 

auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;   
E-mail: sas_lyudmyla@ukr.net 

Shatsilo Nadiia Ivanivna, cand. econ. sc., assistant at the department of finance, banking and insurance, 
Tkachenko Kateryna Vitaliivna, cand. econ. sc., assistant of the department of finance, banking and insurance, Bila 

Tserkva National Agrarian Universit;  
E-mail: katya_vv@mail.ru 
 

Shevchyk Bohdan Mykhailovych, cand. econ. sc., assistant professor of department of theoretical and applied 
economic, Lviv University of Trade and Economics;  

E-mail: tbmshevchyk@gmail.com  

Skotsyk Vitalii Yevstafiiovych, cand. agricul. sc., doctoral candidate at the department of accounting and of 

taxation, Bila Tserkva National Agrarian University;  
E-mail: isvinous@yandex.ua 

Varchenko Olha Myronivna, dr. econ. sc., professor, head at the department of finance, banking and insurance, 
Artimonova Iryna Viktorivna, cand. econ. sc., assistant professor at the department of finance, banking and insurance, Bila 

Tserkva National Agrarian University;  
E-mail: omvarchenko@ukr.net 

Vizirenko Svitlana Viktorivna, cand. econ. sc., assistant professor of department of accounting and taxation, 
Yermakova Olena Olehivna, Zaporizhia National Technical University;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 

Voloshchuk Kateryna Bohdanivna., dr. econ. sc., professor, head at the department of economics, business, 
trade and exchange activities, Voloshchuk Vitalii Rostyslavovych, cand. econ. sc., assistant at the department of 
economics, business, trade and exchange activities, Podolsky State Agricultural and Technical University; 

E-mail: kbvol@ukr.net); 

Yelisieieva Oksana Kostiantynivna, dr. econ. sc., professor, head of department of statistics, accounting and 
economic informatics, Rieznik Maryna Anatoliivna, university instructor, department of foreign languages for social and 
economic specialities, Shportiuk Olena Vasylivna, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University;  

E-mail: Bella_arte@mail.ru 
 

Zhadan Mykhailo Ivanovych, cand. econ. sc., assistant professor of department of accounting and taxation, 
Batii Yana Petrivna, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: Buxuhet@rambler.ru 
 

mailto:8282@ukr.net
mailto:katya_vv@mail.ru
mailto:tbmshevchyk@gmail.com
mailto:omvarchenko@ukr.net
mailto:Buxuhet@rambler.ru


ХХррооннііккаа  ппооддіійй..  ППооввііддооммллеенннняя 
 

 

 204 

До відома авторів 
Міжнародного науково-виробничого журналу 

«Сталий розвиток економіки» 
«Sustainable development of economy»  

ISSN 2308-1988 (Print); ISSN 2308-2011 (Online) 

Засновники: Білоцерківський національний аграрний університет, 
Університет економіки і підприємництва,  

Інститут економіки, технологій і підприємництва  
(Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації  

КВ №20300-10100 ПР від 23.09.2013р.) 
Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. 

 № 1-05/8 як наукове фахове видання України (економічні науки) 

Затверджено наказом МОН України від 07 жовтня 2015 р. 

 № 1021 як наукове фахове видання України (економічні науки) 

Періодичність – до 12 разів на рік, обсяг – до 30 ум. друк. арк. 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 

- економіка та управління національним господарством; 
- світове господарство і міжнародні економічні відносини; 
- економіка та управління підприємствами;  
- розвиток продуктивних сил, регіональна економіка, демографія, соціальна 

економіка і політика;    
- економіка природокористування і екологія; 
- інноваційно-інвестиційна діяльність; 
- облік, аналіз і аудит; 
- менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
- фінансово-кредитна система. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має 
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. 

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf). 
Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються. 

2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсяг 
10-20 сторінок тексту; формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля 
з усіх сторін – 20 мм). 

3. Структура статті. 
3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище та 

ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь і 
вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без 
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті 
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням 
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з 
проведеного дослідження та використаною літературою. 

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, 
повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:  

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі 
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями 
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними 
завданнями). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні 
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів 
їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної 
проблеми, яким присвячена стаття. 

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження. 



ХХррооннііккаа  ппооддіійй..  ППооввііддооммллеенннняя.. 

 

 

 205 

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні 
аспекти отриманих результатів дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по 
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку. 

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку 
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times 
New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими 
вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, 
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в 
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) 
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19]. 

Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References – 
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз 
реферування та індексування). 

3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.) 
розширена анотація у формі реферату (кількість слів 200-250, міжстрічковий інтервал – 1, кегель 
– 14, шрифт – Times New Roman), яка має такі структурні частини: тема статті, мета, методика 
дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це 
необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування). 

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів: 
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом; 
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; 
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його 

публікація має бути у Бібліографічному списку; 
– вторинне цитування не дозволяється; 
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком. 
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал 

подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, 
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість 
малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, 
інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та 
рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для 
рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). 
Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим 
графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний 
матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише 
книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. 
Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні 
бути сканованими. 

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід 
вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). 
Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). 
Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати 
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf). 

4. Порядок подання статті. 
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. 

додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. 
4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет 

сканованих документів: 
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї 

установи, де працює рецензент; 
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри 

(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;  
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження 

редколегією статті до друку); 
– додатково подаються в електронному вигляді тези статті (скорочений виклад 

основних положень статті) англійською мовою (обсяг – 2 повні сторінки без виділення розділів, 
міжстрічковий інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman) для розміщення на сайті 
журналу (див. додаток 3). 
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5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються 
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання. 

6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA 
(http://www.apastyle.org/). 

7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) 

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. 
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), 

точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. 

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.  
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. 
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за 

собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. 
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові 

примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою. 
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних 

відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та 
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись 
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись 
та передаватись стороннім особам. 

 
Відшкодування витрат. 

Відшкодування витрат за комплекс поліграфічних робіт і доставку журналу автору складає 
30 грн. за сторінку.  
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к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту 

Скакун А.М., 

аспірант

 

Одеський державний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств 

відбувається в нових соціально-економічних умовах ... 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання 

персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий 

аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ). 

Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність 

теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

                                                 
 Науковий керівник: Антонов В.О. – д.е.н., професор 
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Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 

і практичних рекомендацій щодо ... 

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється 

під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ... 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу 

сільськогосподарських підприємств … . 

 

Бібліографічний список 
1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. 

Антонюк // Україна : аспекти праці. – №5. – 2007. – С. 42-47. 
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Додаток 2 
ЗАЯВКА 

на розміщення статті у науково-виробничому журналі 

"Сталий розвиток економіки" 

Дані про автора укр. мовою рос. мовою англ. мовою 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

   

Місце роботи     

Посада    

Науковий ступінь    

Вчене звання    

Назва статті    

Назва розділу журналу  

E-mail  

 

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника (усі рядки обов’язково 

слід заповнити): 

Отримувач  

Вулиця  

Номер будинку  

Номер квартири (кабінету, 

кімнати) 

 

Назва населеного пункту  

Індекс  

Контактний телефон  

 

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал "Сталий 

розвиток економіки". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо 

змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів. 

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних 

відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. 

Дата            Підпис 
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Text of theses, Text of theses, Text of theses……. 


