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ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Постановка проблеми. Тіньова економіка існує практично в усіх країнах світу, її масштаби та 

форми – різні, тому і ступінь впливу на соціально-економічні та політичні процеси відрізняється в 
залежності від рівня розвитку країни. Серед дестабілізуючих факторів сталого розвитку суспільства та 
національного господарства тіньова економіка є однім із найсуттєвіших. Вітчизняна і світова наука поки що 
не сформувала чіткого визначення поняття «тіньова економіка», остаточно не виділила її основні види, 
однозначно не з’ясувала причини виникнення цього явища. Переліченими вище обставинами зумовлена 
актуальність дослідження проблеми тінізації економіки та шляхів її подолання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемами тіньової економіки займаються такі 
вчені, як З. Варналій, В. Геєць, В. Кириленко, Т. Ковальчук, В. Мунтіян, Є. Олейніков, В. Сенчагов, 
О. Турчинов та інші [1-4]. Разом з тим, враховуючи остаточну несформованість понятійно-термінологічного 
апарату у сфері тіньової економіки, потребують подальшого дослідження теоретичні аспекти цієї 
проблеми. Зростаючі розміри тіньового сектора економіки унеможливлюють забезпечення сталого 
розвитку національного господарства, тому ця проблема має практичний аспект і потребує розв’язання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності, видів та причин формування 
тіньової економіки, що є однією із загроз сталому розвитку національного господарства.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми сталого розвитку останнім часом 
привертають постійну увагу на рівні наукових досліджень і держави. Більшість авторів пов’язують 
сталий розвиток із стабільним, збалансованим економічним зростанням, «за якого ефективно 
розв’язуються найважливіші проблеми життєдіяльності суспільства без виснаження, деградації і 
забруднення довкілля» [5]. Автор [6] відзначає, що «збалансованість має стосуватися елементів 
економічної системи, а також проявлятися у взаємодії системи із своїми над системами ... та з рештою 
систем, які з нею контактують, зокрема – екологічною і соціальною». Таким чином, тіньова економіки 
створює перешкоди для економічного розвитку та зростання, тому є однією із загроз сталому розвитку 
національного господарства. 

На сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення поняття «тіньова економіка». Проаналізуємо 
деякі з них.  

П. Самуельсон та В. Нордхаус розуміють під тіньовою економікою «широкий спектр видів 
діяльності, «непідзвітних» уряду. Сюди належить азартні ігри, проституція, торгівля наркотиками, 
робота нелегальних імігрантів, бартер послуг, контрабанда, приховування готівки від бухгалтерського 
обліку, вирощування овочів та фруктів для власного споживання....» [7, c. 372-373]. Основними 
причинами тінізації економіки вони вважають бажання зниження податків та запобігання контролю з 
боку державних органів або їх санкцій. Автори виділяють два види тіньового сектора: нелегальну 
діяльність та законні види діяльності, що залишаються в «тіні». До законних видів тіньової діяльності 
належить, наприклад, праця теслярів, доглядачок, лікарів, фермерів, які надають корисні послуги, але 
не повідомляють державні податкові органи про факт їх надання.  

С. Л. Брю та К. Р. Макконнелл тіньовий сектор називають підпільним [8, c. 150]. Вони виділяють 
легальний і нелегальний види діяльності. До нелегальної належать азартні ігри, проституція, торгівля 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 4 

наркотиками шахрайство із позичками і т. ін. Більшість учасників підпільної діяльності зайняті легальною 
діяльністю, але приховують частину своїх доходів. Так, наприклад офіціант – отримані чайові не вказує у 
податковій декларації; безробітний, що має державну допомогу по безробіттю, влаштовується на 
неофіційну роботу і отримує за це плату; бізнесмен, що приховує частину свого доходу і т. ін. Причинами 
тіньової економіки автори вважають інфляцію і високі податки, що зменшують реальні доходи працівників і 
змушують людей до використання інших форм отримання доходу.  

На думку О. Турчинова, «тіньова економіки – це економічна діяльність, яка не враховується і не 
контролюється офіційними державними органами, а також діяльність, спрямована на отримання 
доходу шляхом порушення чинного законодавства [9, c. 32]. 

З. Варналій визначає тіньову економіку, як «складне соціально-економічне явище, що 
представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і законних, але 
аморальних, економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності щодо отримання 
надприбутку за рахунок приховування доходів і ухилення від сплати податків» [1, c. 430]. 

Згідно чинного законодавства, «тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку 
економічна діяльність суб’єктів господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на 
виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком 
якого є порушення законодавчо встановлених норм» [10]. 

Проаналізувавши підходи до сутності тіньової економіки, визначимо такі основні її види 
(сектори): 

1. Неформальний сектор. До нього належить економіка домогосподарств, що виробляють 
товари та послуги для задоволення власних потреб, а залишки – реалізують на ринку; здавання 
нерухомості в оренду на неофіційній основі та надання певних побутових послуг. Ця діяльність не є 
економічно небезпечною для країни, більше того, вона, в певній мірі, приносить користь суспільству за 
рахунок, наприклад, самозайнятості населення або можливості задовольнити потреби населення у 
продуктах харчування тощо. Доходи цього сектора не враховуються у ВВП, але суспільної небезпеки 
це не несе. На певному етапі, домогосподарства розширюються і «невидимі» доходи переходять до 
розряду офіційно врахованих статистикою та оподаткування.  

2. Прихований сектор. До нього належить легальна економічна діяльність, яка частково або 
повністю не фіксується у статистичній звітності і тому існує можливість приховування доходів від 
оподаткування. Сюди належить нелегальне виробництво офіційно дозволених товарів, ухилення від 
оподаткування, валютно-фінансові операції з порушеннями в межах офіційної економіки. На відміну 
від попереднього сектора, прихований несе в собі загрозу економічній безпеці та сталому розвитку 
національного господарства. 

3. Підпільний (кримінальний) сектор. Це виробництво наркотичних, психотропних товарів, 
наркоторгівля, торгівля людьми, шахрайство, розкрадання тощо. Тобто це виробництво товарів і 
послуг, заборонених чинним законодавством. Це найнебезпечніший сектор тіньової економіки. Його 
наслідками може бути звуження офіційного сектора економіки, поширення позаправних відносин, 
криміналізація та корупція суспільства. Цей сектор створює загрозу фінансово-бюджетній сфері 
держави завдяки неконтрольованому відтоку капіталів за кордон, зростанню державного боргу країни. 
З підпільним сектором пов’язане рейдерство, що створює небезпеку розвитку і нормальному 
функціонуванню реального сектора національного господарства. 

Сьогодні з проблемою тінізації економічних процесів стикаються майже всі країни світу. 
Всесвітнім економічним форумом у 2011 р. основними глобальними ризиками майбутнього 
десятиріччя були визнані [11]: поширення тіньової економіки; макроекономічну розбалансованість; 
обмеженість ресурсів. Ризики тіньової економіки пов’язують із незаконною торгівлею, організованою 
злочинністю та корупцією.  Проблема тінізації глобальних ринків у контексті подолання кризових явищ 
та забезпечення сталості економічного розвитку розглядалась на сесії Парламентської асамблеї Ради 
Європи восени 2011 року. 

Критична межа тінізації економіки, перевищення якої свідчить про функціонування у країні 
відтворювальної системи тіньових економічних відносин, досягається при розмірах тіньового сектору 30% 
ВВП [2]. Обсяги тіньового сектору в економічно розвинених країнах утримуються на рівні 5-16% ВВП, що 
не здійснює суттєвого впливу на соціально-економічні процеси у суспільстві. Починаючи з 1999 року, у 
розвинених країнах відбувалось поступове скорочення масштабів тіньової економіки. Так, якщо у 2004 році 
її рівень складав 16,1%, то на початку останньої кризи у 2008 році – 13,3%. З розширенням кризи, рівень 
тінізації зростав і склав 13,8% у 2009 та 14% - у 2010 році [12]. В Україні тенденції щодо обсягів тіньової 
економіки – протилежні. Її рівень впродовж 2004-2007 років складав близько 28%, а у 2008-2010 роках 
почав зростати і становив 34%, 39% і 38% відповідно. З початком кризи спостерігалось прискорене 
виведення капіталу у тіньовий сектор під загрозою його повної втрати.  

Розглядаючи сучасні тенденції тінізації вітчизняної економіки, відзначимо, що на сьогодні 
податкове навантаження вже не належить до основних чинників тінізації. Так, обсяг податків, що 
сплачується вітчизняним підприємством, становить 55,5%. Це не найбільший рівень, він аналогічний у 
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Австрії, у Франції він вищий – 65,8%. У Греції – 47%, але рівень тінізації економіки – найвищий у 
Європі – 25% [12].  

Основними причинами тінізації економіки нашої країни є такі: недосконалість організаційно-
інституційного регулювання підприємницької діяльності; недієвість механізмів антикорупційного 
регулювання; недосконалість судової та правоохоронної системи; неефективність адміністрування 
податків; високий рівень злочинності. 

Зниження рівня тінізації вітчизняної економіки передбачене Програмою економічних реформ на 
2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [13]. Серед 
пріоритетних доцільно виділити такі напрями зниження обсягів тіньового сектора в економіці України: 
детінізація фінансових потоків; легалізація ринку праці; детінізація ринку землі та земельних відносин. 

Висновки з проведеного дослідження. Детінізація є одним з пріоритетів економічної безпеки 
України та створення умов її сталого розвитку.  

Масштаби тіньового сектора і його негативний вплив на стан національного господарства, у 
тому числі у кризові періоди, більш значний у країнах, що розвиваються, ніж у розвинених. Тому 
детінізація є одним з пріоритетів економічної безпеки України та створення умов її сталого розвитку.  

Кінцевою метою детенізації економіки повинне стати формування у країні такого організаційно-
інституційного середовища, в якому тіньова економіка була б економічно неефективною. Тільки за 
таких умов може бути створене середовище для сталого розвитку національного господарства. 
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Анотація 

У статті проведений аналіз сутності тінізації економіки, як загрози сталому розвитку 
національного господарства. Проаналізовані підходи до поняття «тіньова економіки», визначені 
основні її види та причини виникнення. Розглянуті основні напрями детінізації, як одного з шляхів 
забезпечення сталого розвитку економіки. 

Ключові слова: тіньова економіка, види тіньової економіки, загрози, сталий розвиток 
економіки, детінізація. 

Аннотация 

В статьи проведен анализ сущности тенезации экономики, как угрозы устойчивому 
развитию национального хозяйства. Проанализированы подходы к понятию «теневая экономики», 
определены основные ее виды и причины возникновения. Рассмотрены основные направления 
детенезации, как одного пути обеспечения устойчивого развития экономики. 
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Annotation 

The shadow economy processes as the menace to the sustainable development of the national 
economics were analyzed. Essences of concept, the main variety and principal reasons of the «shadow 
economy» were analyzed. The main direction of the exposure of the shadow economy as the one of the 
ways of guaranteeing the sustainable development was considered. 
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development, the exposure of the shadow economy. 

 
 
 
 
УДК 338.1:338.2 

Якубів В.М., 
 д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І РОЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО 
РОЗВИТКУ В СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

 
Постановка проблеми. Майбутній розвиток суспільства базується на концепції збалансованого 

розвитку, оскільки відокремлений розгляд економічних, соціальних, екологічних та інших проблем не 
дозволяє забезпечити очікуваний кінцевий результат – підвищення якості життя людей. Крім цього, часто 
виникають проблеми, які неможливо однозначно віднести до певної категорії, тобто вони є певним 
синтезом різних аспектів життєдіяльності суспільства. Тому саме збалансований розвиток окремих 
елементів відіграє важливу роль в процесі становлення економіки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях проблемам 
збалансованого розвитку присвячено праці вітчизняних вчених: В. Барановського, О. Бородіної, 
В. Геєця, А. Лісового, І. Прокопи, Г. Черевка, О. Шубравської. Серед зарубіжної наукової спільноти ці 
питання висвітлюють у працях такі вчені, як: Х. Боссел, Г. Дейлі, Р. Кейтс, Д. Мідоус, Т. Перріс та інші. 

Проте, враховуючи відсутність системної концепції збалансованого розвитку для нашої країни, а 
також плюралізм у поглядах на розв’язання проблем незбалансованого розвитку, очевидною є 
потреба в поглибленні наукових досліджень з проблематики забезпечення збалансованого розвитку. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз наукових підходів до тлумачення поняття 
«збалансований розвиток» та розкриття його змісту в контексті розробки стратегічних напрямів 
розвитку економіки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж останніх років закордоном та в Україні 
набуває активного розвитку концепція збалансованого розвитку. У цьому аспекті важливими є 
дослідження економічної сутності категорії «збалансований розвиток», оскільки різні наукові школи та 
вчені мають своє специфічне бачення стосовно цього питання. При цьому, розробляючи 
концептуальні засади забезпечення збалансованого розвитку, необхідно точно визначити сутнісні 
характеристики, межі та внутрішнє наповнення основних категорій. 

Термін «баланс» походить з французької і тлумачиться як «система операцій взаємопов’язаних 
показників, які характеризують співвідношення чи рівновагу в явищах або процесах, що періодично 
змінюються; найбільш узагальнена система науково обґрунтованих економічних показників, що 
відображають масштаби і темпи господарської діяльності, а також основні пропорції розвитку 
народного господарства» [1, с. 61]. 

У науковій сфері категорія «збалансований розвиток» поширилась з Конференції ООН з 
навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та Всесвітнього саміту із 
збалансованого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.). По своїй сутності на зазначених зібраннях поняття 
«збалансований розвиток» ототожнювалось з стійким та сталим розвитком, що перекладались з 
англійського відповідника «sustainable development». 

За визначенням Комісії ООН, сталий розвиток – це «загальна концепція стосовно необхідності 
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, 
включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі» [2]. 

Вагомий внесок у розвиток теорії сталого розвитку здійснив Дейлі Ґерман, який у монографії «Поза 
зростанням: економічна теорія сталого розвитку» (англ. «Beyond Growth. The Economics of Sustainable 
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Development») обґрунтував інноваційний підхід до налагодження сталого розвитку суспільства. Дейлі 
Герман під поняттям «сталий розвиток» розумів гармонійний, збалансований, безконфліктний прогрес 
всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за 
науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі неухильного 
інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного розвитку країн одночасно позитивно 
вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації 
як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими 
чи статевими ознаками [3, с. 22-26]. Тобто автор інноваційної економічної теорії сталого розвитку 
ототожнює поняття «сталий розвиток» та «збалансований розвиток». 

Подібне змістове навантаження має поняття збалансованого розвитку у Концепції 
збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року [4], де він 
розглядається як складний процес, спрямований на покращання екологічної ситуації. 

З погляду збалансованості й гармонізації певних складових, визначає сталий розвиток 
В. Фостолович – як «процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення необхідних 
потреб усіх членів суспільства за умов збереження і поетапного відновлення природного середовища, 
створення можливостей для рівноваги між його потенціалами і потребами людей усіх поколінь» [5]. 

Т. Гардашук у статті «Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип справедливості» 
зазначає, що аби розвиток був збалансованим він має «враховувати соціальні, економічні й екологічні 
(природні) чинники» [6], тобто виділяє тріаду основних факторів збалансованого розвитку. 

На необхідності налагодження врівноваженого сільського розвитку із ефективно діючим 
сільським господарством та аграрними підприємствами наголошують О. Бородіна та І. Прокопа [7, с. 
61-64], визначаючи їх як актуальні проблеми в процесі глобалізації економіки. 

Важливий внесок у вирішення проблеми зрівноваженого розвитку сільських територій зробив 
Г. Черевко, зокрема шляхом обґрунтування науково-методологічних засад та концептуальних основ 
зрівноваженого розвитку сільських регіонів, визначення напрямів і умов реалізації зрівноваженого 
розвитку сільських територій [8, с. 71-74]. 

Проблему налагодження збалансованого розвитку сільських територій та суб’єктів господарювання 
у них, в аспекті дослідження впливу глобальних процесів розглядає Ю. Губені [9, с. 38-43]. 

А. Стельмащук, розглядаючи проблему збалансованого розвитку аграрних підприємств, 
обґрунтував механізм сталого розвитку, що включає господарський та економічний механізми, які, в 
свою чергу, складаються із сукупності методів і засобів досягнення поставленої мети [10, с. 57-59]. 

О. Шубравська, досліджуючи проблему збалансованого розвитку агропродовольчої системи 
України, особливої уваги надає регіональним аспектам і передумовам в процесі налагодження 
сталого економічного розвитку суб’єктів господарювання [11, с. 69-72]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення, очевидними є такі висновки: 
1) у науці та практиці термін «збалансований розвиток» часто розглядається як синонім до 

понять: «сталий», «стійкий», «зрівноважений»; 
2) сутність категорії «збалансований розвиток». 
Водночас, слід зазначити, що поняття «сталий розвиток» є внутрішньо суперечливим, оскільки 

слово «сталий» означає «незмінний, постійний», а «розвиток» – рух вперед. Стосовно інших 
пропонованих синонімів до поняття «збалансований розвиток», вважаємо, що кожне словосполучення 
за змістом є відмінним від інших. 

Категорія «збалансований розвиток» не має близьких синонімів, оскільки вона набагато ширша 
у змістовому наповненні, ніж дефініції «системний», «комплексний», «сталий», які у науці часто 
ототожнюють із «збалансований». Останній є складнішим поняттям, відмінним від комплексного 
розвитку, який включає набір певних компонентів (напрямів) та системного становлення, що охоплює 
сукупність елементів (комплекс) та зв’язки і взаємозв’язки між ними (систему). Категорію 
«збалансований» розуміємо як таку, що передбачає сукупність складових компонентів, зв’язки і 
взаємозв’язки між ними, які є взаємоврівноважені або раціонально співвідносні між собою. Така 
взаєморівновага та взаємобаланс у розвитку передбачає кількісне оптимальне співвідношення 
окремих складових одне з одним у єдиному цілому, з врахуванням системи зв’язків, що дозволяють 
досягти найвище можливого результату. Тобто «збалансований розвиток» певною мірою можна 
визначити як системний, що має оптимально співвідносні (врівноважені) між собою складові і зв’язки. 

Саме розуміння під збалансованим розвитком забезпечення оптимального співвідношення між 
окремими складовими розвитку, а не рівноваги між ними, відрізняє пропоновану нами дефініцію від 
поняття «зрівноважений розвиток». 

Це підтверджується порівнянням аналізованих понять із англійськими аналогами, а саме: 
«сталий розвиток» перекладається від «sustainable development», «збалансований розвиток» – від 
«balanced development», а «зрівноважений розвиток» – від «well-balanced development».  

Таким чином, поняття «зрівноважений розвиток» означає рівновагу (добре збалансований 
розвиток), тоді як «збалансований розвиток» означає збалансованість, тобто оптимальне 
співвідношення між складовими.  
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Висновки з проведеного дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
багатьма проблемами соціального, екологічного, економічного та інших аспектів. З кожним роком 
збільшується кількість загальнопланетарних проблем, що загрожують існуванню людства. Тому 
питання розробки стратегічних концептуальних напрямів збалансованого розвитку суспільства 
потребують нагального вирішення. 

У такому процесі важливу роль відіграє розробка стратегії збалансованого розвитку, яка 
передбачає системний план дій, пов’язаних з налагодженням оптимальної взаємодії між 
економічними, соціальними, організаційними, інноваційно-технологічними та екологічними чинниками 
життєдіяльності людства та розвитку країни. При цьому збалансований розвиток слід розглядати як 
складну дефініцію, що системно охоплює ключові взаємопов’язані компоненти загального процесу 
гармонійного становлення соціуму, довкілля та економіки держави. 
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Анотація 
У статті досліджено наукові підходи до тлумачення сутності поняття «збалансований 

розвиток». Проаналізовано подібні за змістом категорії. Обґрунтовано власне визначення поняття 
«збалансований розвиток». Висвітлено роль забезпечення збалансованого розвитку у становленні 
економіки держави. 

Ключові слова: збалансований розвиток, сталий розвиток, зрівноважений розвиток, 
економіка держави, сільський розвиток. 

Аннотация 
В статье исследованы научной подходы к толкованию сущности понятия 

«сбалансированное развитие». Проанализированы сходные по смыслу категории. Обосновано 
собственное определение понятия «сбалансированное развитие». Освещены роль обеспечения 
сбалансированного развития в становлении экономики страны. 

Ключевые слова: сбалансированное развитие, устойчивое развитие, уравновешенное 
развитие, экономика государства, сельское развитие. 

 
Annotation 

This article explores scientific approaches to the interpretation of the notion «balanced development». 
Analyzed similar in content categories. Grounded in fact the definition of «balanced development». The role 
of sustainable development in the establishment of the state economy is reflected. 

Key words : balanced development, sustainable development, well-balanced development, the 
economy of the state, rural development. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

МОДЕЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України особливо гостро стоїть 

проблема раціонального використання й охорони земельних ресурсів. Стратегічний напрям 
підвищення рівня ресурсо-екологічної безпеки ґрунту, головного фактора життєдіяльності нинішнього 
й наступних поколінь, полягає у радикальній перебудові взаємовідносин між людиною і земельними 
ресурсами, що визначає необхідність переходу на інноваційну модель розвитку землекористування, 
яка враховує особливості функціонування суспільства на сучасному етапі та закономірності процесів 
використання земельних ресурсів і вплив на них інтенсивної виробничої діяльності, допустимі рівні 
антропотехногенних навантажень тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Переорієнтація на інноваційний вектор розвитку 
землекористування окреслилася в останні роки незалежності країни. Це яскраво простежується у 
наукових джерелах вітчизняних вчених: В.В. Горлачука, Д.С. Добряка, М.І. Долішнього, 
С.І. Дорогунцова, Л.Я. Новаковського, А.Я. Сохнича, Ю.І. Стадницького, В.М. Трегобчука., Третяка А., 
Ю.Ю. Туниці, П.П. Руснака та ін. 

Разом з тим, ряд питань, що дозволяють створити екобезпечне сільськогосподарське 
землекористування потребують додаткових досліджень. Зокрема, малодослідженою є проблема 
інноваційних підходів у формуванні землекористування в сільському господарстві.  

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад формування 
інноваційної моделі екологобезпечного землекористування в сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку науки визначення 
сутності терміна «інновації» [1 – 7] має п’ять основних підходів: об’єктний (у вітчизняній літературі в 
цьому випадку даний термін часто виступає словом «нововведення»); процесний; об’єктно-
утилітарний; процесно-утилітарний; процесно-фінансовий. 

Однак усі ці підходи відносно інновацій у сільськогосподарському землекористуванні мають 
суттєвий недолік: виникає ситуація, коли будь-яке нововведення можна трактувати як інновацію, 
навіть, коли таке нововведення має негативний екологічний чи соціальний результат. Слід також 
враховувати особливості сільськогосподарського землекористування, які створюють специфічні 
ознаки інновацій у цій сфері діяльності:  

- інновації завжди пов’язані із практичним використанням оригінальних рішень у процесі 
використання землі [8]; 

- конкретна еколого-економічна і соціальна вигода не тільки для землевласників та 
землекористувачів, але і споживачів сільськогосподарської продукції та ін. [8]; 

- у виробничій функції земля як фактор виробництва, у порівнянні з капіталом та працею, має 
ряд принципових відмінностей: гранична межа заміни землею інших ресурсів визначається не тільки 
спадним ефектом масштабу, а, в першу чергу, просторовою обмеженістю; межі замінності землі 
працею чи капіталом дуже звужені; запровадження у виробничий процес досягнень НТП дещо 
розширює ці границі, але на незначні величини; здатність землі підвищувати родючість ґрунту за умов 
правильного використання дозволяє отримувати зростаючий ефект без збільшення масштабу 
виробництва [9]. 

- інновації призводять до якісних змін ґрунтів. 
Дослідження сутності інноваційного розвитку дозволяє зробити висновок про те, що він є 

філософією й мистецтвом стратегічного розвитку землекористування, який відкидає експлуататорське 
використання земельних ресурсів та забезпечує підкорення людини законам біосфери, яка, за 
словами В.І. Вернадського, перетвориться в ноосферу, де розум людини буде знаходитися в 
гармонічній єдності «людина – природа» [8].  

Виходячи з вищезазначеного, сутність категорії «інвестиція» при використанні її в 
термінологічному апараті економіки землекористування, зводиться до наступного – це новація, 
використання якої в процесі сільськогосподарського землекористування дозволяє отримати еколого-
економічний та соціальний ефект за умови раціонального використання та охорони земель. 

Якщо виходити з того, що стійкий розвиток землекористування – це модель функціонування 
системи землекористування із обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну 
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рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного 
проміжку часу [8], очевидно, що інноваційна модель розвитку сільськогосподарського 
землекористування за змістом, цілями та завданнями є тотожною моделі стійкого розвитку 
сільськогосподарського землекористування для тих підприємств, які ще не перейшли на модель 
стійкого розвитку, і складовою – для господарств, які вже перейшли на принципи стійкого розвитку 
сільськогосподарського землекористування. Відповідно засади формування інноваційної моделі 
сільськогосподарського землекористування будуть відрізнятись для господарств залежно від того, чи 
перейшли вони на модель стійкого розвитку, чи ще не перейшли (табл. 1). 

Таблиця 1 
Теоретичні засади формування інноваційної моделі  

сільськогосподарського землекористування 
 

Інноваційна модель для: 
Параметри  господарств, які ще не перейшли на модель 

стійкого розвитку 
господарств, які вже перейшли на модель 

стійкого розвитку 
Зміст 
категорії  

новація, використання якої в процесі 
сільськогосподарського землекористування 
дозволяє отримати еколого-економічний та 
соціальний ефект за умови раціонального 
використання та охорони земель 

модель функціонування системи 
землекористування із обмеженими 
параметрами, що забезпечує збалансовану 
динамічну рівновагу між компонентами 
інтегрованої соціо-економіко-екологічної 
системи протягом визначеного проміжку часу 

Ціль  отримання еколого-економічного та соціального ефекту  
Завдання  перехід на модель стійкого розвитку - запровадження новітніх систем 

землекористування та землеробства (органічне, 
органо-біологічне, біодинамічне, екологічне та 
ін.) 
- впровадження природоохоронних заходів на 
основі застосування новітніх технологій 
- раціональна організація території 
сільськогосподарських земель із застосуванням 
дій комплексного землеустрою та ін. 

 
На нашу думку, модель методології формування стійкого землекористування включає принципи 

стійкого землекористування, форми та методи (типи та підтипи землекористування) використання 
землі, інструменти та засоби управління формуванням сільськогосподарського землекористування на 
інноваційних засадах.  

Визначаючи принципи формування сільськогосподарського землекористування на інноваційних 
засадах, нами було зосереджено увагу на тих запровадження, які є перспективними і самі по собі – 
інновацією. 

Обґрунтування вказаних принципів полягає у наступному:  

- принцип наукової обґрунтованості землекористування – всі заходи, які здійснюються на 
земельній ділянці при організації сільськогосподарського виробництва, мають бути науково 
обґрунтовані на рівні сучасних досягнень науково-технічного прогресу; 

- принцип екологічності науково-технічного прогресу в землекористуванні – необхідно, щоб 
науково-технічні розробки передбачали екологічне використання земельних ресурсів і одночасно 
сприяли підвищенню їх ефективності; 

- принцип стійкості землекористування – перехід від виробництва окремих продуктів 
землеробства до формування життєблагодатних комплексів, які включають сукупність створених 
матеріальних об’єктів, культурних цінностей, інформації, а також природних систем, забезпечують 
повний добробут, фізичне й духовне здоров’я, максимальне розкриття творчого потенціалу людей, які 
в ньому живуть; 

- принцип утилітаризму – право приватної власності на землю дає можливість 
землевласнику організовувати використання земельної ділянки на ринкових умовах з тим, щоб 
отримувати від землекористування максимальний матеріальний зиск. 

Форми організації інноваційного сільськогосподарського землекористування та системи 
землеробства тісно взаємопов’язані, оскільки перші визначають другі. Так, при використанні 
раціональних (адаптивних систем) землекористування застосовують  адаптивно-ландшафтну та 
контурно-меліоративну системи, а для альтернативних систем (системи точного землекористування) – 
біологічну (органічна, органо-біологічна, біодинамічна) та ґрунтозахисну (ґрунтозахисна біологічна) 
системи. 

Інструментами управління формуванням сільськогосподарського землекористування на 
інноваційних засадах, на нашу думку, є: нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою; 
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державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою; інвентаризація земель при здійсненні 
землеустрою; ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель; бонітування ґрунтів; земельно-
оціночні роботи; природно-сільськогосподарське районування земель; технічне та технологічне 
забезпечення; ліцензування діяльності у сфері землеустрою; державна експертиза документації із 
землеустрою; відшкодування шкоди, заподіяної у результаті здійснення землеустрою. До засобів 
управління формуванням сільськогосподарського землекористування на інноваційних засадах можна 
віднести програми, схеми, проекти, спеціальні тематичні карти, атласи та технічну документацію.  

В цілому авторське бачення методологічних вимог формування сільськогосподарського 
землекористування на інноваційних засадах представлено на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логічно-смислова модель методології формування сільськогосподарського 
землекористування на інноваційних засадах 

Методологічні основи формування сільськогосподарського землекористування на 
інноваційних засадах 

Принципи формування сільськогосподарського землекористування на інноваційних 
засадах 

принцип наукової 
обґрунтованості 
землекористування 

принцип екологічності НТП в 
землекористуванні 

принцип 
утилітаризму 

принцип стійкості 
землекористування 

Форми організації інноваційного сільськогосподарського землекористування  

Методи використання землі на інноваційних засадах  
(системи землеробства)  

Раціональні (адаптивні системи) 
землекористування 

- адаптивно-ландшафтна 

- контурно-меліоративна 

- біологічна (органічна, органо-біологічна, біодинамічна)  

- ґрунтозахисна (ґрунтозахисна біологічна) 

Альтернативні системи  
(системи точного землекористування) 

Інструменти управління формуванням сільськогосподарського землекористування 
на інноваційних засадах 

нормативно-правові акти; державні стандарти, норми і правила; інвентаризація земель; ґрунтові 
обстеження земель; бонітування ґрунтів та ін. 

 

Засоби управління формуванням сільськогосподарського землекористування на 
інноваційних засадах 

Галузеве державне управління:  
схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування, загальнодержавні програми 
використання земель та ін. 

Внутрішньогосподарське управління: 
проекти землевпорядкування щодо створення нових 
та впорядкування існуючих землеволодінь та ін. 
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Як видно з рис.1, методологічна модель формування сільськогосподарського 

землекористування на інноваційних засадах включає принципи стійкого землекористування, форми та 
методи (типи та підтипи землекористування) використання землі, інструменти та засоби управління 
формуванням сільськогосподарського землекористування на інноваційних засадах. 

Висновки з даного дослідження. Отже, інноваційна модель розвитку сільськогосподарського 
землекористування за змістом, цілями та завданнями є тотожною моделі стійкого розвитку 
сільськогосподарського землекористування. Модель методології формування стійкого 
землекористування включає принципи стійкого землекористування, форми та методи (типи та підтипи 
землекористування) використання землі, інструменти та засоби управління формуванням 
сільськогосподарського землекористування на інноваційних засадах. В подальших дослідження 
даного питання слід зосередити увагу на методиці оцінки ефективності функціонування інноваційної 
моделі сільськогосподарського землекористування. 
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Анотація 

В статті проведені дослідження сутності інноваційного розвитку та обґрунтовано 
теоретичні засади формування інноваційної моделі екологобезпечного землекористування в 
сільському господарстві.  

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, інновації, теоретичні засади, 
модель, стійкий розвиток. 

Аннотация 
В статье проведены исследования сущности инновационного развития и обоснованы 

теоретические основы формирования инновационной модели экологобезопасного 
землепользования в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, инновации, теоретические 
основы, модель, устойчивое развитие. 

Annotation 
 In the article the author investigates the essence of innovation and grounded theoretical basis of 

ecologically innovative model of land use in agriculture. 
Key words:  agricultural land, innovation, theoretical framework, the model of sustainability. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Вирішення продовольчої проблеми в Україні найбільше залежить від 

ефективності функціонування м’ясопродуктового підкомплексу, який є важливою частиною АПК і 
певною мірою визначає рівень забезпечення населення м’ясом, експортний потенціал, а також 
соціально-економічну ситуацію в країні. Його сутність полягає у взаємопов’язаному та 
збалансованому функціонуванні сукупності різних галузей складної інтеграційної системи 
“виробництво м’яса-переробка-реалізація м’ясної продукції” і забезпечує потреби населення в м’ясі та 
продуктах його переробки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування і функціонування 
м’ясопродуктового підкомплексу присвячені праці відомих вітчизняних учених: І. Баланюка, 
П. Березівського, Т. Дудара, С. Дусановського, М. Зубця, М. Калінчика, В. Месель-Веселяка, 
М. Одінцова, М. Пархомця, В. Рижкова, П. Саблука, С. Спеки, А. Стельмащука, В. Топіхи, 
О. Ульянченка, О. Шпичака, В. Юрчишина, В. Яценка та інших. Проте у теоретичному та 
методологічному аспектах означені проблеми залишаються недостатньо вивченими.  

Постановка завдання. Метою статті є розгляд специфіки розвитку м’ясопродуктового 
підкомплексу України, як одного з основних виробників важливих білкових продуктів, що 
відзначаються біологічною повноцінністю для організму людини. Сучасний етап розвитку виробничих 
відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі вимагає розробки дієвих механізмів і підходів, які б дали 
змогу підвищити ефективність виробництва, опрацювати і впровадити принципово нову модель 
функціонування цього сектору з метою стабілізації виробництва, створити сприятливі інвестиційні 
умови, забезпечити конкурентоспроможність на споживчому ринку, забезпечити населення м’ясною 
продукцією на рівні раціональних норм споживання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна має сприятливі природно-кліматичні 
умови для виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса. У сучасних умовах 
м’ясопродуктовий підкомплекс у нашій державі та світі є важливою ланкою сільського господарства. 
Так, на думку В. Я. Месель-Веселяка, м’ясопродуктовий підкомплекс – один зі складових 
агропромислового комплексу. Основою його формування є галузі тваринництва, що займаються 
вирощуванням худоби та птиці. До них належать сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства й особисті селянські господарства, від ефективності функціонування яких залежить 
діяльність підкомплексу загалом. Переробкою тварин займаються м’ясопереробні підприємства, а 
готову продукцію (м’ясо та продукти його переробки) реалізують як самі підприємства, так і 
торговельні організації. Вони юридично не об’єднані між собою, а взаємовідносини будують на основі 
купівлі-продажу продукції. Отже, м’ясопродуктовий підкомплекс – це неформальне об’єднання сфер 
вирощування, переробки й реалізації готової продукції в єдиному циклі виробництва сировини, її 
переробки та доведення до споживачів готової продукції [9, с. 3].  

П. С. Березівський переконаний, що м’ясопродуктовий підкомплекс – одна з найважливіших 
продуктових вертикалей з виробництва і переробки продукції тваринництва. Головне функціональне 
призначення підкомплексу – забезпечення потреб населення в м’ясі та м’ясних продуктах. Він 
становить доволі складну поліпрофільну виробничо-організаційну структуру, між окремими 
елементами якої є тісна взаємозалежність: не можна збільшити споживання м’яса та м’ясопродуктів 
до раціонального рівня без наявності високопродуктивних м’ясних порід, їх повноцінної годівлі, 
доведення поголів’я до високо вагових кондицій при знятті з відгодівлі та забезпечення повної 
переробки живої ваги, а також добре організованої оптової та роздрібної торгівлі [1, с.118]. 
М’ясопродуктовий підкомплекс є однією з наймогутніших економічних систем АПК країни як за 
виробничо-технічними характеристиками, так і за обсягом фінансово-грошових ресурсів. Ресурсний 
потенціал підкомплексу має важливе значення для національної економіки країни, забезпечуючи її 
продовольчу безпеку. Окремі дослідники визначають м’ясопродуктовий комплекс, як систему 
спеціалізованих галузей, пов’язаних з кормовиробництвом, виробництвом м’яса, його промисловою 
переробкою, реалізацією кінцевої продукції, виробничою та соціальною інфраструктурою, що 
обслуговує ці галузі [8, с. 31–32]. Окремі дослідники вважають, що від рівня розвитку 
м’ясопродуктового підкомплексу залежить фінансово-економічний стан сільськогосподарських 
підприємств, котрі вирощують худобу і птицю, м’ясопереробних підприємств, а отже, надійне 
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забезпечення населення країни м’ясом і м’ясопродуктами – джерелом тваринного білка для 
задоволення фізіологічних потреб людини. При цьому м’ясопродуктовий підкомплекс країни вирішує 
важливі народногосподарські завдання: по-перше, виробництво м’яса як високобілкового продукту; по-
друге, забезпечення трудової зайнятості населення і, по-третє, є складовою економіки країни [3, с. 75–
76]. П. С. Березівський зауважує, що скорочення виробництва м’яса і м’ясопродуктів одночасно є 
причиною і наслідком незадовільного функціонування всієї продуктової вертикалі. Причина полягає в 
стрімкому зменшенні відгодівельного поголів’я та хронічному недовантаженні потужностей переробки. 
Наслідок зводиться не лише до погіршення споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів, а й до 
скорочення виробництва в галузях АПК, що забезпечують цю продуктову вертикаль необхідними 
матеріально-технічними ресурсами. Структурна побудова м’ясопродуктової вертикалі має 
розцінюватись як обов’язкова передумова вирішення найважливіших питань, що торкаються проблем 
міжгалузевої інтеграції [1, с. 118]. В. П. Черданцев вважає, що м’ясопродуктовий підкомплекс – це 
найважливіша складова частина АПК і один з найбільших сегментів продовольчого ринку як за 
місткістю (обсяг продажів і купівель, асортимент товарів), так і за кількістю учасників. Особлива роль 
ринку м’яса та м’ясних продуктів визначається не тільки значними обсягами виробництва і 
споживанням цієї групи продуктів в країні, а й їхнім значенням як основного джерела білків тваринного 
походження в раціоні харчування людини [12, с. 23]. Отже, м’ясопродуктовий підкомплекс – складова 
частина агропромислового комплексу. Якщо АПК розглядати як цілісну, відкриту систему зі своїми 
гармонійно вбудованими елементами і компонентами, то м’ясопродуктовий підкомплекс – це одна з 
підсистем єдиного агропромислового комплексу. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., м’ясопродуктовий підкомплекс опинився у глибокій кризі, зумовленій 
такими головними причинами: загальним кризовим станом української економіки, несприятливим 
диспаритетом цін на сільськогосподарську і промислову продукцію без чітко виважених заходів держави 
щодо усунення від регулювання процесу реалізації м’яса, що проявилося у відмові від державного 
замовлення, відсутністю цивілізованого ринку збуту продукції, правовою незахищеністю сільських 
товаровиробників. Особливо треба виокремити проблему неврегульованості взаємовідносин між 
тваринницькими господарствами і м’ясокомбінатами. Суттєво підвищилися матеріальні й трудові витрати 
на одержання продукції тваринництва, внаслідок чого її виробництво стало збитковим, що в кінцевому 
підсумку призвело до виникнення всіх негативних проблем, які є на сьогодні у галузі. 

Слушною є позиція P. В. Логоша, який зазначає, що основними причинами зниження 
виробництва м’яса можна визначити такі: відсутність мотивації у виробників м’ясної продукції, 
невиправдані майбутні очікування цін і доходів від виробництва та реалізації м’ясної продукції, 
низький рівень державної підтримки й складний процес сертифікації м’ясної продукції при експортній 
діяльності [7, с. 121]. 

Одна з основних проблем, яка постала перед м’ясопродуктовим підкомплексом – це зниження 
обсягів і збитковість виробництва продукції. Особливо складною є ситуація щодо вирощування 
великої рогатої худоби. Саме ця галузь вимагає значних капітальних витрат для відновлення й 
організації виробництва (відновлення племінного і товарного стада, будівель, обладнання, техніки). 
Враховуючи зростаючі ціни на сільськогосподарську продукцію на світових ринках і збільшення 
споживання м’яса та м’ясопродуктів у країнах, що розвиваються, виробництво продукції тваринництва 
може стати одним із найприбутковіших секторів національної економіки. 

М’ясопродуктовий подкомплекс не задовольняє достатньою мірою потреби населення в 
м’ясопродуктах. Щорічно імпорт м’ясопродукції з різних країн становить 350–400 тис. т і не завжди 
кращої якості. В багатьох районах, аграрних підприємствах останніми роками значно скоротилося 
виробництво м’яса у зв’язку зі скороченням кількості поголів’я, незадовільною селекційно-племінною 
роботою, ціновою політикою тощо. Питання збільшення виробництва вітчизняної м’ясопродукції 
можливо вирішити протягом 3–5 років за умови співпраці державних структур, аграрних підприємств, 
особистих селянських і фермерських господарств та переробних підприємств [10, с. 18–19]. 

Пріоритетом прискореного розвитку м’ясної промисловості є переробка м’яса – виготовлення 
високоякісної продукції широкого асортименту з максимально можливим продовженням терміну 
зберігання. Реалізація цієї мети дає змогу вирішувати соціально-економічні питання на регіональному та 
державному рівнях. Зокрема, задовольняти різнобічний попит споживачів; розширювати ринки збуту 
м’ясної продукції; створювати запаси продовольства; поглиблювати територіальний поділ праці; 
поповнювати оборотні кошти як м’ясопереробних, так і сільськогосподарських підприємств; сприяти 
оптимальному режиму роботи всіх ланок технологічного процесу інтегрованого виробництва м’яса і м’ясної 
продукції. Кінцева мета всієї роботи підприємств м’ясопродуктового під комплексу – виробництво 
продукції, яка б відповідала вимогам ринку. Такий результат забезпечує комплексна система управління 
якістю та конкурентоспроможністю продукції організацій, що входять у підкомплекс, тому її розробка, 
впровадження і функціонування – основа для випуску високоякісної продукції. 

Головним завданням м’ясопродуктового підкомплексу України є забезпечення внутрішньої потреби 
держави м’ясом тільки за рахунок власного виробництва: нарощування його обсягів, збільшення експорту 
та повна відмова від ввезення імпортного м’яса для внутрішніх потреб. Одним з дієвих кроків виходу із 
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затяжної кризи є конкурентоспроможний розвиток м’ясопродуктового підкомплексу. 
Формування конкурентного середовища в м’ясопродуктовому підкомплексі України можливе 

лише за таких умов, а саме: 
– підвищення ефективності виробництва (зростання приросту живої ваги (маси) та пошук 

напрямів зниження його собівартості); 
– модернізація виробництва вирощування тварин; 
– пошук альтернативних джерел фінансування і кредитування галузі; 
– вирішення проблеми взаємовідносин між постачальниками та переробниками сировини; 
– протекціоністська політика держави стосовно вітчизняного виробника та стимулювання 

експорту; 
– визначення єдиних “правил гри” для всіх учасників ринку м’яса, який є одним з крупних ринків 

продовольчих товарів.  
Ринок м’яса має доволі стійкі позиції, його стан суттєво впливає на інші ринки продуктів 

харчування. Ринок м’яса є соціально значущим і водночас не захищеним від конкуренції з імпортом. 
При цьому пропозиція значно відстає від попиту, що веде до постійного зростання ввезення м’яса. 
Нині вітчизняний ринок продуктів м’ясопереробки є достатньою мірою насиченим і характеризується 
великою кількістю підприємств різної величини і спеціалізації, а також широким спектром продукції, 
яку вони випускають, як з вітчизняної, так і з імпортної сировини.  

Умови господарювання на сучасному етапі орієнтовані на отримання економічної вигоди від 
вкладених коштів у нові технології, сучасну техніку, обладнання, застосування інших інноваційних 
розробок. Обмеженість матеріальних і фінансових ресурсів вимагає дуже жорстких умов оцінки 
передбачуваного ефекту, економічної ефективності нововведень, доцільності вкладень у них. Стає 
все більш очевидним, що традиційні методи ведення господарства, застосування високовитратних, 
енергоємних технологій, застарілих моделей машин, недосконалого обладнання, неефективних форм 
організації праці не можуть забезпечити одержання конкурентоспроможної продукції. У ринкових 
умовах інноваційна стратегія конкретного підприємства стає найважливішим чинником “виживання”. 

Складовим елементом м’ясопродуктового підкомплексу є м’ясопереробна промисловість. 
Основним її завданням є переробка продукції тваринництва з метою задоволення потреб населення у 
виробах з м’яса. М’ясопереробна промисловість є сполучною ланкою в ланцюжку руху товару між 
галузями тваринництва і кінцевим споживачем. Вона формує споживчу цінність товару для кінцевих 
споживачів. Розвиток м’ясопереробної промисловості передбачає адекватне вдосконалення 
пов’язаних з нею галузей, підгалузей і виробництв. 

Так, наприклад, деякі галузі, підгалузі і виробництва опосередковано впливають на розвиток 
м’ясопереробної промисловості, проте цей вплив доволі значний. Доцільно зазначити, що ряд 
складових системи взаємовпливу належить і до зовнішніх, і до внутрішніх чинників, при цьому за 
ступенем впливу вони можуть бути рівнозначними за силою, оскільки розвиток м’ясопереробної 
промисловості відповідно залежить і від зовнішніх, і від внутрішніх чинників. 

Проблеми регулювання АПК є актуальними і для м’ясопереробної промисловості, оскільки ця 
галузь є великою переробною галуззю. Особливістю функціонування м’ясопереробної галузі є 
наявність конкурентної ситуації не тільки щодо продажу готової продукції, а й щодо постачання 
підприємства сировиною.  

Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу вимагає змін у підходах до вирішення 
назрілих проблем, опрацювання і впровадження принципово нової ефективної моделі функціонування 
сектору, що забезпечить у короткий термін стабілізацію виробництва і подальші передумови розвитку 
галузі. Поряд із державними заходами щодо стабілізаційних процесів в АПК важливе значення має 
регіональна інтеграційна спрямованість процесів у м’ясопродуктовому підкомплексі, яка сприятиме 
підвищенню ефективності виробництва. 

Ефективність виробництва продукції тваринництва характеризується кінцевими результатами –
 чистим доходом, рівнем рентабельності, термінами окупності інвестицій і залежить від двох чинників: 

– зовнішніх – попит на продукцію, ціна її реалізації, економічна політика держави з підтримки 
вітчизняного виробництва певного виду продукції через систему доплат, страхування, оподаткування і 
цін на спожиті у галузі ресурси, і, перш за все, племінної худоби, машин, запчастин, палива, 
електроенергії, комбікормів та кормових добавок, будівельних матеріалів, ветеринарних препаратів; 

– внутрішніх – використання досягнень НТП, реалізація генетичного потенціалу порід тварин, 
кваліфікація персоналу, рівень менеджменту, система годівлі та забезпечення мікроклімату. 

Отже, для продовольчої безпеки України важливим є м’ясопродуктовий підкомплекс, метою 
розвитку якого є збільшення обсягу виробництва, переробка і реалізація високоякісної продукції 
встановленого асортименту при найменших витратах праці і коштів. М. Я. Мойса зазначає, що 
особливе значення у забезпеченні країни продовольством має задоволення потреб населення у 
продуктах тваринного походження, серед яких провідне місце належить галузі м’ясного скотарства. 
Через недостатню підтримку їхнього розвитку з боку урядових структур, низький рівень цін на 
вирощену продукцію, застарілі технології в більшості аграрних підприємств вони є занедбаними або 
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взагалі відсутні [10, с. 18]. На думку В. І. Власова, маючи відмінні природно-кліматичні умови й чудове 
географічне положення, Україна не мала б стикатися з проблемою продовольчої безпеки.  

За роки незалежності значно зменшилося споживання основних продуктів харчування. 
Особливо це стосується м’яса і м’ясопродуктів, споживання яких скоротилося більше ніж у півтора 
раза [2, с. 3]. Варто враховувати, що попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію 
формуються під впливом запропонованих стандартів харчування, бажання споживати тільки 
високоякісну і здорову їжу, а також з урахуванням національних традицій [4, с. 130]. В найближчій 
перспективі перед галузями тваринництва на перший план виступає завдання забезпечення 
населення продукцією на рівні раціональних норм споживання. На нашу думку, галузь тваринництва 
на основі біологічних і економічних переваг має виняткове значення у вирішенні продовольчої 
проблеми країни і доведенні норм споживання білкових продуктів до науково обґрунтованих. М’ясо є 
висококонцентрованим компонентом раціону харчування, що підвищує його енергетичну, білкову, 
вітамінну і мінеральну повноцінність. За своїми смаковими властивостями та вмістом поживних 
речовин вона переважає всі інші види білків. Найбільш високоякісне м’ясо отримують від тварин 
м’ясних порід, проте досить часто трапляється, що яловичина надходить від вибракованого поголів’я 
та надремонтного молодняку молочних і комбінованих порід великої рогатої худоби.  

Вважаємо, що м’ясопродуктовий підкомплекс України – це цілісний виробничо-господарський 
комплекс, який об’єднує суб’єктів господарювання, що займаються вирощуванням великої рогатої 
худоби, свиней і птиці, забезпечують доставку і збут продукції, відтворення племінних якостей, 
обслуговують потреби у машинобудуванні для тваринницьких ферм, беруть участь у науково-
дослідних, проектно-конструкторських і технологічних розробках тощо.  

Мета розвитку підкомплексу як єдиної системи насичення продовольчого ринку якісним та 
екологічно чистими м’ясом і м’ясопродуктами власного виробництва та досягненні продовольчої 
незалежності держави (рис. 1). 
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Рис. 1. Організаційна модель м’ясопродуктового підкомплексу України 
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М. В. Зубець, аналізуючи проблему розвитку тваринництва в контексті національної 
продовольчої безпеки, зазначає, що необхідно виходити з тих суттєвих негативних змін, які сталися у 
функціонуванні галузі тваринництва в процесі так званого реформування агропромислового 
комплексу. До найбільш суттєвих з них, які мають пряме відношення до національної продовольчої 
безпеки, належать: 

– значне – у 2–8 разів (залежно від виду) – скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин; 
– суттєве зростання собівартості і зниження рентабельності виробництва продукції 

тваринництва [11, с. 19].  
Скотарство як найбільш складна і надзвичайно важлива галузь сільського господарства є 

найважливішим індикатором стану тваринницької галузі взагалі [11, с. 19]. Варто зазначити, що 
скотарство – не лише основний постачальник м’яса і молока, але й сировини для розвитку легкої 
промисловості, органічних добрив. Його структура і спеціалізація відіграє основну роль у структурі 
тваринництва. На щільність розміщення великої рогатої худоби впливає і розповсюдження в певній 
природній зоні, і забезпеченість кормами як природними, так і відходами, наприклад, бурякоцукрового 
виробництва [6, с. 34]. Н. Г. Копитець вважає, що скотарство є однією із системоутворюючих галузей 
аграрної економіки, розвиток якого сприяє вирішенню продовольчої проблеми країни, фінансовій 
стійкості сільського господарства і більш повній зайнятості населення [5, с. 60].  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, м’ясопродуктовий підкомплекс України – це 
сукупність соціально-економічних, організаційних, технічних і технологічних принципів побудови і 
здійснення виробничих процесів у конкретних умовах підприємствами цієї сфери з метою 
виробництва, переробки і збуту м’яса яловичини, свинини і птиці та продуктів їхньої переробки. 
Сутність його визначається властивостями, які характерні для усіх підприємств і стадій виробництва і 
є головним, направляючим елементом, котрий пов’язує їх у єдине ціле. Такою властивістю є органічна 
єдність сільського господарства і переробної промисловості для досягнення ефективності випуску 
кінцевої продукції. Ця властивість м’ясопродуктового підкомплексу, як загальна, входить в усі інші 
елементи галузевого розвитку, набуваючи у кожній з них власну притаманну їй специфіку й 
автентичність. Саме тому складові елементи галузі тваринництва отримують закінчену (завершену) 
специфічну визначеність у результаті впливу на неї галузевих особливостей, набуття рис інтеграційної 
системи. 
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Анотація 

У статті висвітлені аспекти формування і функціонування м’ясопродуктового підкомплексу 
України в сучасних умовах. Проведено розгляд специфіки розвитку м’ясопродуктового підкомплексу 
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України, як одного з основних виробників важливих білкових продуктів. Запропоновано шляхи 
підвищення ефективності функціонування галузі. 

Ключові слова: м’ясопродуктовий підкомплекс, галузь, тваринництво, ефективність 
виробництва, агропромисловийкомплекс. 

 
Аннотация 

В статье освещены аспекты формирования и функционирования мясопродуктового 
подкомплекса Украины в современных условиях. Проведено рассмотрение специфики развития 
мясопродуктового подкомплекса Украины, как одного из основных производителей важных 
белковых продуктов. Предложены пути повышения эффективности функционирования отрясли 

Ключевые слова: мясопродуктового подкомплекса, отрасль, животноводство, 
эффективность производства, агропромышленный комплекс. 
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The article highlights aspects of the formation and functioning of the meat sector in Ukraine in modern 
terms. Carried out consideration of the specific development of meat sector in Ukraine as one of the main 
producers of important protein products. Suggested ways of increasing effectiveness functioning of the 
industry. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНО-ІМПЕРАТИВНОГО 
КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить про зростання ролі корпоративного сектора, 

ефективність функціонування якого суттєво впливає на сталий розвиток країни. Суб’єкти 
корпоративного сектору сприяють вирішенню важливих соціально-економічних питань національної 
економіки, забезпечують мобілізацію фінансових ресурсів та фінансовий ризик власників, здійснюють 
інвестування в розвиток нових технологій і науково-технічних досягнень, сприяють розвитку та 
підвищенню рівня культури управління. 

В Україні за часів трансформаційного періоду повільний процес змін від адміністративно-
командної системи до ринкової згенерував інституційну структуру, яка була лише частково 
реформована і мала серйозні ознаки нестабільності та нестійкості. Для трансформаційної економіки 
інститути є критичним бар'єром, адже вони або створюють стимули для бізнесу і відповідають 
основоположним принципам соціально-ринкової економіки, або стають перепоною прозорим 
бізнесовим трансакціям внаслідок значного зростання витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні комплексним вивченням інституційного 
корпоративного середовища серед вітчизняних науковців займаються Малик І. П., Євтушевський В. А., 
Савенко Н. В., Супрун Н. А., Ткач А. А. Питаннями розвитку фондового ринку займаються: 
Гапонюк М. А., Політюк Л. Г. Поворозник В. О., Полюхович В. І. та ін. Аспекти соціального регулювання 
досліджено в роботах Головкова Л. С., Кудряшова В. П., Спірідонова Д. Ю., Шаповал В. М. 

Практика становлення системи корпоративного управління базується на сукупності 
визначальних факторів, до числа яких відносять: дієвість правової системи, політичні, соціальні, 
історичні передумови, економічний розвиток держави тощо. Проте становлення вітчизняного 
корпоративного сектору супроводжується значними суперечностями, зумовленими реформуванням 
економічних відносин та трансформацією форм власності. Тому першочерговим кроком для розуміння 
вибудови економічної поведінки є аналіз ролі та ефективності інститутів в період трансформації 
одного механізму координації в інший. Адже інститути знижують трансакційні витрати корпорацій за 
допомогою стабілізаційних факторів в інституційному середовищі, забезпеченості впевненості під час 
обміну правами власності та створення стабільної структури ефективного функціонування 
корпоративного сектору. 
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Постановка завдання. Метою статті є на основі аналізу кількісних та якісних даних розвитку 
інституційного середовища корпоративного сектору України дослідити основні тенденції його 
формування, визначити основні перешкоди на шляху ефективного його розвитку і шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Акціонерні товариства (АТ) в Україні 
формувалися трьома основними шляхами: роздержавлення існуючих державних підприємств, 
створення нових акціонерних товариств юридичними та фізичними особами і реорганізація існуючих 
недержавних юридичних осіб (приватних та колективних підприємств) у господарські товариства 
корпоративного типу [1, с. 59]. Тобто, можна зробити висновок, що переважна більшість АТ, які 
функціонують в Україні, утворені в процесі приватизації та корпоратизації державних підприємств. 

Початком розвитку сучасного акціонерного руху в Україні був ухвалений у 1991 році Закон 
України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 №1576-XII, який визначав акціонерне 
товариство як самостійну організаційно-правову форму діяльності і закріпив правові основи його 
створення та функціонування [2]. Масового характеру цей рух набув з визначенням Закону України 
«Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 № 2163-XII продажу акцій відкритих 
акціонерних товариств одним із способів приватизації, яка стала потужним каталізатором створення 
таких товариств. Якщо у 1991 році в Україні було лише 38 акціонерних товариств, то у 1993 році їх 
кількість зросла до 3342, тобто майже у 88 разів. Нарощування кількості акціонерних товариств 
тривало до 1997 року і зупинилось лише із сповільненням темпів приватизації [3, с. 42]. Із 1998 р. по 
2007 р. кількість АТ стабілізувалася на позначці 33-35 тис. одиниць. Дещо зменшується їх кількість в 
останні роки. Динаміка кількості суб’єктів господарювання в Україні всього та акціонерних товариств в 
тому числі відображена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку акціонерних товариств в Україні в 1997-2010 рр. 

(на початок року), шт. 
Види підприємств 

в тому числі Роки 
ВСЬОГО акціонерне 

товариств 
відкрите 
АТ закрите АТ публічне 

AТ 
приватне 
АТ 

1997 615686 30922 8883 18981 - - 

1998 682469 35443 10879 23159 - - 

1999 728007 35693 11812 22789 - - 

2000 757763 35218 12045 22228 - - 

2001 834886 34942 12089 22100 - - 

2002 889330 35134 12171 22255 - - 

2003 935578 35016 12137 22194 - - 

2004 981054 34662 11906 22089 - - 

2005 1023396 34571 11730 22167 - - 

2006 1070705 33976 11345 21948 - - 

2007 1133200 33084 10895 21503 - - 

2008 1187020 31993 10406 21098 - - 

2009 1228888 31100 10058 20502 - - 

2010 1258513 30169 9480 19649 194 172 
Середньорічний темп 

приросту 
1,05 1,00 0,98 0,97 - - 

Джерело : [4, с. 28] 
 
Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» [5], відбувається зміна юридичної форми 

існування, за типом ВАТи і ЗАТи змінюються на ПАТи і ПрАТи. Цей закон узгоджує діяльність АТ за 
формами власності відповідно до європейської практики. 

В цілому, згідно з даними Міністерства статистики [6], загальна кількість підприємств станом на 
01.01.2010 р. становила 1258513 шт., з них АТ – 30169 (див табл. 1). Середньорічний темп зростання 
всіх видів підприємств за 1997-2010 становить 1,05, а АТ – 1,00. Ця тенденція показує, що на сьогодні 
йде зменшення АТ в Україні. Таку динаміку зумовлено процесами ліквідації збанкрутілих АТ і тих, які 
припинили діяльність через низький річний господарський обіг та внутрішні суперечності. 

Похибки та недоліки в процесах корпоратизації створили значні перешкоди на шляху 
становлення соціально відповідального підприємництва в Україні та продовжують спричинювати 
неформальні тіньові економічні відносини. Держава недоотримує коштів до бюджету, працівники 
страждають від порушення трудового законодавства, що виявляється, насамперед, у несправедливій 
та несвоєчасній заробітній платі. У контексті соціальної відповідальності бізнесу найголовніші сьогодні 
проблеми: своєчасна і повна сплата податків та справедлива оплата праці. Хоч обсяги заборгованості 
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з оплати праці зменшуються, залишаються локальні осередки (галузі, регіони, підприємства), де 
заборгованість зберігається, а то й зростає. 

Соціальна відповідальність бізнесу – важливий напрям впливу з боку соціуму, місцевих громад та 
подальша нагальна необхідність розвитку корпоративних структур і їх переходу на більш цивілізований 
рівень функціонування. Це продиктовано тим, що останнім часом велику увагу привертають питання 
соціальної діяльності корпорацій, пов’язаної з формуванням та використанням якісно нового «людського 
ресурсу», «людського капіталу», який стає в сучасних умовах господарювання вирішальним фактором 
підвищення ефективності та конкурентоспроможності корпоративних структур [7]. 

Становлення соціальної відповідальності – тривалий процес, і в тих умовах, що склалися в 
Україні, провідна роль у ньому належить державі. Без підтримки, допомоги й сприяння держави в 
цьому процесі не обійтися. Це пояснюється тим, що ряд функцій держави тісно переплітається з 
інтересами бізнесу, зокрема, інституціональні реформи, захист конкуренції, створення ринкових 
організаційних структур і механізмів управління тощо. Збіг інтересів бізнесу й держави у процесі 
реалізації цих функцій вимагає наявності відповідного механізму взаємодії, який давав би змогу 
узгоджувати їхні стратегічні цілі, трансформувати потенційну зацікавленість сторін у дієві технології 
співробітництва. Характер реформ, що відбуваються сьогодні в Україні, об’єктивно визначають 
необхідність розробки й упровадження саме такого механізму взаємодії. Вихідною передумовою 
узгодження цілей функціонування держави та бізнесу має стати державна політика, спрямована на 
підвищення ролі бізнесу, особливо корпоративних структур, в соціальному й економічному житті 
суспільства, розвиток дієвого соціального партнерства. Далі держава повинна сприяти зміні позиції 
представників бізнесу стосовно соціальної діяльності, яка має стати необхідним елементом 
ефективного ведення бізнесу. І, зрештою, саме держава повинна сприяти формуванню громадського 
інтересу до проблем соціальної відповідальності й розумінню її основних принципів як місцевими 
громадами, так і власниками та менеджерами корпоративних структур [8]. 

В той же час ефективному розвитку корпоративного сектору перешкоджає законодавча 
неврегульованість процесів організації діяльності корпорацій. На жаль, відсутність стабільного і 
передбачуваного законодавчого середовища збільшує витрати і ризики, пов’язані з веденням бізнесу 
в Україні. Недоліки законодавчої бази створюють перешкоди для вітчизняних та іноземних компаній, 
які вже відкрили свій бізнес в Україні, і суттєво охолоджують бажання тих інвесторів, які готові прийти 
в Україну. Основні проблеми стосуються не тільки численних невідповідностей і неузгодженостей в 
існуючих законодавчих актах, але й непередбачуваності змін, що можуть вноситися в законодавство 
за одну ніч; слабкого практичного втілення прийнятих законів і неефективного забезпечення їх 
дотримання, що, в свою чергу, викликане слабкістю і корумпованістю судової влади. 

Кількість невідповідностей, неузгодженостей і явних суперечностей в чинному законодавстві є 
величезною. Найбільш яскравим прикладом є суперечності між нормами Господарського і Цивільного 
кодексів – двох законодавчих актів, які складають основу всієї законодавчої системи. Хоча Господарський 
кодекс було прийнято всього кілька років тому, в ньому закладено поняття, які суперечать принципам 
ринкової економіки. Суперечностей і невідповідностей між цими двома кодексами настільки багато, що 
навряд чи можливо їх узгодити один з одним шляхом внесення змін і доповнень. Тому розв’язати таку 
невизначеність можна тільки шляхом скасування Господарського кодексу і включення окремих його 
положень до Цивільного кодексу та інших відповідних законодавчих актів. Багато інших проблем, 
характерних для чинного законодавства, створює суттєві перешкоди на шляху інвестицій, незважаючи на 
певні досягнення в деяких сферах. Неоднозначні визначення і суперечливі положення продовжують 
створювати невизначеність і збільшувати витрати та ризики, пов’язані з веденням бізнесу [9]. 

Ще однією з причин складності функціонування АТ на вітчизняному ринку є недосконалість розвитку 
фондового ринку. Його становлення в Україні відбувалося в умовах відсутності необхідної практики та 
досвіду i супроводжувалось періодичною зміною моделі. Тому на сучасному етапі розвитку фондовий 
ринок України має елементи як європейської, так i американської моделей фондових ринків. 

Принципове значення для класифікації учасників ринку цінних паперів його інфраструктури має 
аналіз видової характеристики його суб’єктів, що представляє собою одну із найпроблемніших сфер як у 
теорії, так і на практиці. Насамперед, ця обставина зумовлена відсутністю чіткої позиції з боку 
законодавця. Як у російській, так і у вітчизняній літературі існують різні класифікації учасників ринку цінних 
паперів. У теорії найпоширенішим є розподіл учасників за їх роллю та місцем на фондовому ринку. 
Відповідно до цієї концепції система учасників ринку цінних паперів складається з: емітентів, інвесторів, 
професійних учасників, саморегулівних організацій, держави [10]. Крім того, у літературі є підхід до 
класифікації учасників ринку цінних паперів [11], що враховує попередні критерії, і в результаті чого 
виділяється більш змістовна й розгорнута система учасників ринку цінних паперів, що включає: продавців 
(емітенти й власники цінних паперів); інвесторів; фондових професійних посередників (брокери, дилери й 
керуючі цінними паперами); організації по обслуговуванню ринку цінних паперів (організатори торгівлі на 
ринку цінних паперів, клірингу, реєстратори, депозитарії); державні органи регулювання й контролю. 

Свою класифікацію пропонує О. В. Кологойда шляхом поділу учасників на професійних і 
непрофесійних [12]. До непрофесійних автор відносить фізичних та юридичних осіб, а також державу, 
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що виступають на ринку в ролі емітентів, інвесторів, а також державних органів, що в межах своєї 
компетенції здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів. Професійними учасниками 
науковець визначає суб’єктів господарювання, спеціально створених з метою здійснення одного з 
видів професійної діяльності на фондовому ринку в порядку, визначеному чинним законодавством 
України, що діють на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. При цьому до групи професійних учасників за О. Кологойдою належать фінансові посередники, 
саморегулівні організації, інфраструктура. На думку Полюхович В. І. [13], з останньою позицією важко 
погодитись, бо саморегулівні організації не мають статусу професійних учасників фондового ринку як 
відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», так і за Законом України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів», а тому не можуть ототожнюватися з ними. 

Узагальнюючи попередні класифікації, Полюхович В. І. [13] систематизує за трьома найбільш 
оптимальними підходами учасників фондового ринку. По-перше, в залежності від змісту діяльності та 
ролі на фондовому ринку до складу учасників в широкому розумінні відносяться особи, що приймають 
участь в операціях на ринку, забезпечують здійснення всього циклу обігу цінних паперів, здійснюють 
регулюючий вплив на фондовий ринок. З таких умов до складу учасників належать: 

– емітенти цінних паперів (держава, місцеві органи влади, юридичні особи); 
– інвестори (держава, фізичні та юридичні особи); 
– професійні учасники фондового ринку: 
а) інвестиційні посередники (торговці цінними паперами, довірчі товариства тощо); 
б) інфраструктурні учасники ринку цінних паперів (фондові біржі, торговельно-інформаційні 

системи, депозитарії, зберігачі, реєстратори). 
– саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку; 
– органи, що здійснюють державне регулювання та контроль на ринку цінних паперів 

(спеціально уповноважений орган ДКЦПФР та вся система органів державної влади відповідно обсягу 
повноважень). 

По-друге, визначений перелік учасників доцільно розглянути в залежності від виконуваних ними 
функцій шляхом розподілу їх на безпосередніх та опосередкованих. До безпосередніх учасників 
фондового ринку необхідно відносити осіб, що беруть безпосередню участь у здійсненні та 
забезпеченні обігу фінансових інструментів на ринку. Такими учасниками є емітенти та інвестори (в 
широкому розумінні – непрофесійні продавці та покупці), а також особи, що здійснюють на професійній 
основі діяльність по забезпеченню обігу цінних паперів – професійні учасники в розумінні Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок». Відповідно до опосередкованих учасників можливо 
віднести органи, що здійснюють регулювання та контроль на ринку цінних паперів. Це органи 
державної влади та саморегулівні організації. 

По-третє, в залежності від характеру діяльності безпосередні учасники, в свою чергу, 
поділяються на професійних (інвестиційні посередники та інфраструктурні учасники) та непрофесійних 
(емітенти та інвестори). Саме безпосередні учасники повинні бути визначені на законодавчому рівні в 
якості учасників фондового ринку, а визначені вище як опосередковані учасники – повинні бути 
визначені у якості регуляторів фондового ринку. 

Незавершеність наукових дискусій призводить до паралельного існування кількох підходів щодо 
сутності інфраструктури фондового ринку – від суто суб’єктного (інституційного), психологічного, 
ментального до правового (у вигляді нормативно-правового забезпечення). Існування багатьох поглядів на 
зміст поняття «інфраструктура фінансового ринку» тільки підкреслює його неоднозначність. 

Виходячи з інституційного поняття інфраструктури, включаючи до нього організаторів торгівлі, 
розрахунково-клірингові установи та суб’єктів депозитарної системи, можна навести такі аргументи: 
по-перше, саме інституційний поділ дає можливість найбільш повно кількісно охарактеризувати як 
саму інфраструктуру, так і її вплив на рух фінансових фондів та інструментів на фінансовому ринку; 
по-друге, він створює передумови для врахування суттєвих функціональних відмінностей у діяльності 
різних суб’єктів інфраструктури [14, с. 37] (табл. 2). 

Таблиця 2 
Інституційний склад інфраструктури фінансового ринку України станом на 1 січня 

2010року 
Елементи інфраструктури Кількість 

Організатори торгівлі 10 

Реєстратори прав власності на іменні фінансові інструменти 367 

Зберігачі цінних паперів 297 

Депозитарії 2 
 
Розвиток інфраструктури фінансового ринку України протягом останнього десятиріччя можна 

охарактеризувати як доволі динамічний. Так, станом на початок 2010 року в Україні функціонувало 10 
організаторів торгівлі. Окрім того, 367 реєстраторів мають ліцензію на здійснення діяльності з ведення 
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реєстрів власників іменних цінних паперів. Спостерігається нерівномірний територіальний розподіл 
реєстраторів – найбільша кількість рахунків власників іменних цінних паперів обліковується у 
реєстраторів Київської області та м. Києва (44,8%) та Дніпропетровської області (10,1%). ДКЦПФР 
видано ліценції на здійснення професійної діяльності 297 зберігачам. Проте, виходячи з норм Закону 
України «Про акціонерні товариства», в перспективі можна прогнозувати скорочення цього сегменту 
інфраструктури фінансового ринку України [15]. 

Формування (переформатування) оптимальної інституційної структури економіки можливе лише 
на основі використання синергетичного ефекту від взаємодії генетично сформованих даних 
суспільством інститутів та інститутів, що виступають взаємодоповнюючим елементом та 
демонструють високу адаптивну спроможність до умов певного середовища [16]. Дана теза висуває 
перед теоретиками, передовсім, істориками-економістами, нагальне завдання пошуку у власному 
історичному минулому прикладів найбільш ефективних та здатних еволюціонувати інститутів. 
Розглядаючи процес інституціоналізації, необхідно виходити з положення про те, що інституційне 
середовище перебуває у стані перманентної трансформації, тобто постійно еволюціонує. Загалом, 
крупні інституційні трансформації відбуваються повільно, і самі інститути (в даному випадку – 
корпоративного управління) постають як результат еволюційних змін. Надалі, вже самі інститути 
виступають фундаментом формування суспільної та індивідуальної поведінки господарюючих 
суб’єктів, а значить є чинником подальшої еволюції інституційної структури. 

Висновки з проведеного дослідження. Успішні інституціональні зміни означають як 
виникнення нових інститутів, так і трансформацію старих, передбачають наявність відповідного 
інституціонального підґрунтя, яке можна трактувати як готовність суспільства до ухвали й 
використання відповідних інститутів. Вивчення та структуризація поточного стану інституцій 
корпоративного сектору дають можливість оптимізувати розвиток господарюючих суб’єктів. Не 
дивлячись на значний рівень неузгодженості між різними інституційними сферами, ряду поточних 
проблем, що існують в кожній з них, розвиток корпоративного середовища постійно трансформується 
в більш адаптивну модель, що відповідає умовам сучасної економіки України. 
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Анотація 

В статті на основі аналізу кількісних та якісних даних розвитку інституційного середовища 
корпоративного сектору в Україні досліджено основні тенденції його формування. Визначено 
ключові перешкоди ефективного розвитку корпоративного сектору і шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: акціонерне товариство, приватизація, соціальна відповідальність, правове 
регулювання, фондовий ринок. 

Аннотация 
В статье на основе анализа количественных и качественных данных развития 

институциональной среды корпоративного сектора в Украине исследованы основные тенденции 
его формирования. Определены ключевые препятствия эффективного развития корпоративного 
сектора и пути их решения. 

Ключевые слова: акционерное общество, приватизация, социальная ответственность,  
правовое регулирование, фондовый рынок. 

Annotation  
The basic tendencies of institutional environment of corporate sector in Ukraine are investigated on 

the basis of quantitative and qualitative data analysis of its development. The key obstacles of its effective 
development and the ways of their overcoming are defined in the article. 

Key words:  stock company, privatizationl, social responsibility, legal regulation, fund market. 
 
 
 
 
УДК 330.352.3.002:338.432 

Сатир Л.М., 
 к.е.н., доцент, 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ 
ПОНЯТТЯ «ФАКТОР» І «ПОКАЗНИК» ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Постановка проблеми. Класифікація факторів і показників інтенсифікації дана в роботах 

багатьох авторів. Однак поняття «фактор» і «показник» мають різні тлумачення. Одні автори 
розмежовують ці поняття, інші, навпроти, вживають ці терміни як синоніми. 

Нині затвердилося наступне розуміння зазначених термінів. Слово «фактор» у перекладі з 
латинського «діючий». Він характеризує конкретну рушійну силу інтенсивного розвитку. Внутрішній 
зміст процесу розвитку проявляється через фактор, і через нього всебічно розкриваються рушійні 
сили інтенсифікації. 

Фактор і показник інтенсифікації - терміни не рівнозначні. У показниках фіксуються кількісна і 
якісна сторони досягнутого рівня розвитку або динаміка зміни фактору. Один фактор може бути 
охарактеризований декількома показниками, але може мати місце й об’єднання фактору й показника. 
Наприклад, фондоозброєність є і фактором інтенсифікації, і її показником. В той же час цей 
об'єднаний показник можна роз'єднати, розрахувавши енергоозброєність, енергоозброєність праці, 
озброєність силовими й робочими машинами. Кожен окремий показник характеризує певну кількісну 
чи якісну сторону фактору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні та методичні аспекти 
інтенсивного розширеного відтворення, процесу інтенсифікації та її економічної ефективності у сільському 
господарстві розглянуті у наукових працях таких відомих вітчизняних і зарубіжних учених економістів-
аграрників: В. Г. Андрійчука, П. С. Березівського, Ю. Д. Білика, О. А. Бугуцького, І. М. Буздалова, 
М. А. Голика, Ф. В. Горбоноса, В. А. Добриніна, А. М. Ємельянова, В. Н. Зимовця, Р. А. Івануха, 
Л. І. Касьянова, Г. Г. Котова, Т. Г. Маренич, В. І. Мацибори, В. П. Мертенса, С. В. Мочерного, 
А. О. Омельяненка, В. А. Павчака, В. Г. Поплавського, І. В. Поповича, П. Т. Саблука, А. П. Самойленка, 
А. М. Стельмащука, О. І. Сокола, Г. В. Черевка, В. Й. Шияна та ін. Проте практично жодна з праць не може 
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претендувати на завершеність і остаточність у вирішенні цілого комплексу важливих питань, пов'язаних з 
досліджуваним процесом, особливо стосовно чинників розвитку інтенсифікації у пореформений період.  

Постановка завдання. Мета статті – оцінка методичних підходів до трактування понять 
«фактор» і «показник» інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість економістів до факторів інтенсифікації 
сільського господарства відносять «грошові» фактори, пов'язані з додатковими фінансовими вкладеннями. 
В 1970-і рр. до них відносили й «негрошові» фактори інтенсифікації (рівень агротехніки, організаційно-
економічні й біологічні фактори, кваліфікація працівників і т.д.). Деякі автори до факторів інтенсифікації 
відносять також виробничі відносини й методи господарювання. І не без підстав, оскільки «безгрошове» 
походження їх є спірним. Адже краща агротехніка, організація виробництва, раціональна спеціалізація й 
належне підвищення кваліфікації працівників вимагають додаткових витрат, іноді понесених в інших 
галузях народного господарства або в науці. Система виробничих відносин не є прямим чинником 
інтенсифікації, але сприяє або, навпаки, гальмує науково-технічний прогрес. 

Головним рушійним фактором інтенсифікації є науково-технічний прогрес, успішне зростання 
якого залежить від системи соціально-економічних відносин у суспільстві. Прискорення науково-
технічного прогресу можливо при створенні соціально-економічних умов, що стимулюють швидку 
розробку й застосування новітніх засобів інтенсифікації. Для цього необхідно знання зарубіжних 
досягнень, створення умов конкуренції між науковими колективами і їхня зацікавленість у кінцевому 
результаті, створення для них середовища їх функціонування. Будучи загальною умовою 
прогресивного розвитку суспільства, соціально-економічні відносини можуть створювати простір і для 
прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві, і в галузях, що його 
обслуговують, а можуть, навпаки, гальмувати його, і тому є причиною, через яку виробництво стає 
несприйнятливим до застосування наукових досягнень. 

Науково-технічний прогрес охоплює також сферу організації виробництва й управління, 
виробничу й соціальну інфраструктуру. У своїй основі він реалізується через чотири головні групи 
факторів інтенсифікації. Перша група - це новітні засоби, що підвищують родючість ґрунтів і 
продуктивність тварин, що виражається в зростанні урожайності, виході продукції з 1 га і показниках 
продуктивності худоби. Друга група скорочує витрати праці чи поліпшує умови роботи. Третя група 
забезпечує рівною мірою вирішення обох завдань. Четверта група забезпечує повне використання 
трьох груп факторів і всього накопиченого виробничого потенціалу. 

До першої групи відносяться мінеральні добрива; біостимулятори, засоби захисту рослин; 
високоврожайні сорти й високопродуктивна худоба; матеріальні й грошові вкладення на проведення 
заходів по обробітку ґрунту, створенню раціонального водного режиму, захисту ґрунтів від ерозії, 
тварин від хвороб і догляду за ними; вкладення в засоби виробництва, що забезпечують збереження і 
якісну переробку сільськогосподарської продукції. 

У другу групу факторів, що скорочують витрати й поліпшують умови праці, входять засоби 
комплексної механізації, автоматизації, комп'ютеризації, роботизації, електрифікації сільського 
господарства; ремонтна база, транспорт і зв'язок, транспортна мережа; капіталовкладення в будинки 
й спорудження, устаткування, що підвищує продуктивність праці й поліпшує умови праці й відпочинку 
працівників. 

До третьої групи факторів відносяться витрати на підготовку кваліфікованих кадрів 
сільськогосподарського виробництва, що забезпечують функціонування факторів першої й другої груп; 
а також витрати на підготовку наукових кадрів, розвиток мережі науково-дослідних установ, пов'язаних 
з підвищенням ефективності дії факторів першої н других груп. 

Четверту групу утворюють соціально-економічні фактори, які формують сприятливі умови для 
найкращого використання всього накопиченого потенціалу, а також простір для прискореного 
впровадження досягнень науки й техніки в сільське господарство й інші галузі АПК. Факторами цієї 
групи є власність і її подальший розвиток, наприклад створення кооперованого та інтегрованого 
виробництва, фермерських господарств; оптимізація розміру й структури галузей сільського 
господарства, економічне стимулювання розвитку інтенсифікації, економічний механізм 
взаємовідносин з переробними підприємствами, агросервісом і з учасниками кооперації; 
удосконалення організаційних форм управління сільськогосподарським виробництвом; соціально-
побутові умови працівників сільського господарства; конкуренція між трудовими колективами; 
еквівалентність цін на промислову й сільськогосподарську продукцію. 

Розподіл факторів на групи носить умовний характер і тому деякі фактори можна віднести до 
двох різних груп. Однак він необхідний для вірного розуміння взаємозв'язку всіх факторів 
інтенсифікації. Це особливо важливо для створення економічних умов переорієнтації господарського 
механізму на прискорення науково-технічного прогресу, сприйнятливості до нього всієї економіки, на 
раціональне використання всього виробничого потенціалу сільського господарства й галузей АПК. Для 
кількісного виміру факторів застосовується система показників рівня інтенсифікації. Як і сутність 
інтенсифікації, показники трактуються по-різному. Найпоширенішими є дві концепції, згідно яким 
інтенсивність визначається за допомогою показника «сума виробничих засобів і витрат на оплату 
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праці»  або вихід валової продукції з 1 га оброблюваних земельних угідь. На противагу викладеним 
концепціям деякі вчені вважають, що для визначення інтенсивності варто прийняти два показники - 
витрати й валову продукцію. В дослідженнях І. М. Буздалова інтенсифікація розглядалася із позицій 
відтворення, якісних і кількісних змін у виробництві, у зв'язку із чим обґрунтовувався принцип 
«відносності» поняття додаткових вкладень [1, с. 345]. 

Представники першої й другої точок зору посилаються на ленінські слова про те, що витрати на 
добрива й техніку «виступають найбільш точним статистичним вираженням ступеня інтенсифікації 
землеробства» [2, с. 130] і не треба забувати, що «...всі відмінності в господарській організації, техніці 
й іншому виражаються у врожайності» [3, с. 345]. 

Економісти, що розглядають інтенсифікацію як збільшення виходу продукції на одній і тій же 
площі, аргументують свою позицію тим, що ріст продукції не завжди супроводжується додатковими 
витратами. На думку A. M. Ємельянова, можливий ріст виходу продукції за рахунок зміцнення 
матеріальної зацікавленості, спеціалізації й інших факторів, «використання яких не вимагає 
збільшення засобів на одиницю землі» [4, с. 246]. Однак практика показує, що суспільству в цілому 
вони коштують додаткових витрат, наприклад, на розвиток науки й соціальної інфраструктури. 

Методологічна помилковість розглянутих позицій полягає в тому, що сутність інтенсифікації 
зводиться до витрат або до продукції. Насправді ж витрати й продукція являють собою дві сторони 
відтворення, і тому зовсім неправильно виносити за його рамки якої-небудь із цих показників. 

Інтенсифікація - одна з форм концентрації капіталу, тому представники класичної школи 
політекономії розглядали не ізольовано, а в нерозривному зв'язку з результатом тобто «продуктом» 
капіталу з погляду його функціонування у відтворювальному процесі [5]. Здійснюючи кругообіг, капітал 
постійно змінює форму: грошові кошти перетворюються в матеріальні ресурси і робочу силу, а 
продукція набуває грошової форми. Саме тут прослідковується нерозривний взаємозв'язок двох 
сторін - витрат і продукції. 

Жодна з розглянутих концепцій не суперечить поняттю інтенсифікації, але в кожному випадку 
мова повинна йти про характеристику однієї з її сторін, тобто про окремий показник. Таким показником 
буде той, у якому враховується характерний для інтенсифікації потрійний взаємозв'язок: витрати - 
земля - продукція. Однак всі спроби розробити універсальний показник закінчуються компромісним 
рішенням: внутрішній зв'язок такого показника базується співвідношення «витрати - земля», або 
«продукція - земля», і інтенсивність у такий спосіб визначається як двозначне поняття [6, с. 245]. 
Система ж двох показників не веде до вирішення цього питання, оскільки ще невідомо, якому з них 
віддати перевагу у випадку, якщо вони суперечать один одному. Тому при виборі головного показника 
необхідно виходити з існуючого у будь-якому виробничому процесі причинно-наслідкового 
взаємозв'язку між витратами й продукцією, а також з того, наскільки точно кожний з показників 
характеризує ступінь кількісного збільшення виробництва на даній площі. 

У виробничому процесі між витратами праці і їхнім кінцевим результатом - валовою продукцією - 
існує прямий і зворотний зв'язок. Перша фаза виробничого процесу розпочинається з руху витрат і 
закінчується результатом, що показує ефект зробленого руху. Тут виникає й зворотний взаємозв'язок: 
чим більше отриманий продукції, тим більше існує можливостей для нагромадження й подальшого 
розширення виробництва шляхом додаткових вкладень у діючі виробничі засоби. Визначальним є 
прямий зв'язок, тому поточні витрати підприємства або сума використаних виробничих засобів і 
витрат на оплату праці можуть виступати показником розширення виробництва. Ці показники є більш 
точними в порівнянні з валовою продукцією, оскільки вона в силу особливостей сільського 
господарства не може бути стійкою базою для такого порівняння. На її величину впливають погодні 
умови, зональна диференціація цін і ін. Застосовувати валову продукцію як показник інтенсивності 
доцільно лише в тому випадку, якщо вплив цих факторів буде нівельовано [7, с. 11]. 

Важливо встановити, який показник краще характеризує інтенсивність - поточні витрати або вартість 
всіх засобів і праці в розрахунку на одиницю площі. Оскільки в створенні продукту бере участь вся маса 
засобів виробництва й праці, мірилом інтенсивності може бути адекватний їм показник, який можна 
обчислювати як суму основних фондів і поточних витрат (за мінусом амортизації), розраховану на 
одиницю площі. Таким чином, основний узагальнюючий показник інтенсивності сільського господарства 
складається із суми основних виробничих засобів і поточних витрат (за винятком амортизації), на 1 га 
сільськогосподарських угідь (у рослинництві - це сума галузевих виробничих засобів і поточних витрат за 
винятком амортизації на 1 га ріллі). Даний показник відображає використані й спожиті ресурси. Не 
виключено застосування і валової продукції на одиницю площі як показника інтенсивності, але за умови, 
що вплив факторів, не пов'язаних з інтенсифікацією, буде нівельовано. При цьому показник, розрахований 
звичайним шляхом і такий, що відображає рівень сільськогосподарського виробництва, містить у собі й 
результат інтенсифікації. Недоліком цього показника є наявність у сумі поточних витрат оплати праці, що 
не є ресурсом і сама залежить від обсягу використання основних і оборотних засобів, а також від кінцевого 
результату виробництва - продукції й валового доходу. В залежності ж від зони рівень оплати праці може 
істотно коливатися. З цієї причини цей показник має локальне застосування: на рівні господарства і він 
може бути використаний повністю, однак при порівнянні інтенсивності господарств однієї зони вже можуть 
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бути похибки через різницю в системі та рівні оплати праці. Для міжзональних порівнянь трудові ресурси 
варто переводити у вартісне вираження по середньому фондовому еквіваленті їхнього заміщення, 
розрахованому в середньому по країні. 

З метою більше детального аналізу інтенсифікації може бути застосовано ряд допоміжних 
показників, що відносяться до всього сільськогосподарського виробництва і його окремих галузей. 
Характеризуючи окремі сторони інтенсифікації, ці показники не дають підстав для розвитку процесу в 
цілому й тому не можуть замінити собою узагальнюючий показник. 

До допоміжних показників інтенсифікації по сільському господарству в цілому відносяться сума 
основних виробничих засобів, сума поточних витрат, витрати живої праці, енергозабезпеченість, 
щільність, а по рослинництву - сума основних виробничих фондів окремо активної їхньої частини, 
сума поточних витрат, витрати живої праці, добрив і т.д. (в розрахунку на 1 га ріллі) [8, с. 197]. 

Особливо варто сказати про показники інтенсивності тваринництва, що є одночасно і фактором, і 
об'єктом інтенсифікації. З погляду сільськогосподарського виробництва, ця галузь є опосередкованим 
чинником його інтенсифікації. Біологічна особливість сільськогосподарських тварин дає можливість 
перетворювати відходи рослинництва та урожай кормових культур, який неможливо споживати навіть в 
переробленому виді в придатні для споживання продукти, що призводить до підвищення продуктивності 
сільськогосподарських угідь. До такого ж результату призведе й використання органічних добрив, 
одержуваних від тварин. На все це спрямовано додаткові вкладення у тваринництво. Але разом з тим 
інтенсифікація цієї галузі має відокремлений характер, оскільки відокремленими є її фактори й об'єкт 
інтенсифікації. Відповідно до цього, показники інтенсифікації, розраховані по тваринництву, мають двояке 
значення. Одні з них характеризують інтенсивність усього сільського господарства, інші - інтенсивність 
тільки тваринництва. До першого відносяться щільність поголів'я худоби, до інших - сума основних фондів і 
поточних витрат (мінус амортизація) на голову основного стада або умовну голову. За аналогією із 
рослинництвом можуть бути побудовані й інші показники інтенсивності тваринництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Вище перераховані показники характеризують 
досягнутий рівень інтенсивності й сам процес інтенсифікації. Однак ця характеристика носить, у певній 
мірі, умовний характер, тому що нарощування вкладень може відбуватися й на старій технічній основі, 
поки не відбудеться повного насичення виробництва засобами інтенсифікації. Тому дані показники варто 
доповнити системою показників здійснення процесу інтенсифікації. Вони містять у собі: 

– коефіцієнт технічного прогресу; 
– коефіцієнт модернізації засобів; 
– питома вага продукції, що відповідає вищим світовим стандартам; 
– питома вага витрат на підвищення якості й розширення асортименту продукції; 
– частку витрат на обладнання в загальному обсязі капіталовкладень; 
– питома вага капіталовкладень на реконструкцію й переозброєння виробництва в загальному 

їхньому обсязі капіталовкладень; 
– питома вага капіталовкладення на одиницю введеної виробничої потужності. 
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Анотація 
Розглядаються теоретико-методологічні підходи до трактування  поняття «фактор» і 

«показник» інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Особлива увага приділяється 
конкретизації факторів які впливають на величину показника інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва. 
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Аннотация 
Рассматриваются теоретико-методологические подходы к трактовке понятия «фактор» и 

«показатель» интенсификации сельскохозяйственного производства. Особое внимание 
уделяется конкретизации факторов влияющих на величину показателя интенсификация 
сельскохозяйственного производства. 
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Theoretical and methodological approaches to the interpretation of the term «factor» and «index» the 

intensification of agricultural production. Particular attention is given to specify the factors that affect the 
value of parameter intensification of agricultural production. 
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СУТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОНЯТІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ АПАРАТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

 
Постановка проблеми. З розвитком та загальнодоступністю інформаційних технологій та 

мережі Інтернет надзвичайно розширились можливості розвитку регіональних освітніх систем та 
отримання населенням нових освітніх послуг й перевірки отриманих ним знань. Нові види освітніх 
послуг, такі як дистанційне навчання, віддалений доступ до матеріалів, користування віддаленими 
засобами для навчання, перевірка знань та стороння сертифікація дозволяють не тільки вивести 
процес отримання знань на новий рівень, надаючи більшу доступність для споживачів з регіонів, 
зменшуючи міграційне навантаження, залишаючи робочу силу при перекваліфікації в регіонах та 
максимально актуалізуючи навчальні програми і матеріали, але й визначити стратегію та регіональну 
політику інноваційного розвитку регіональних освітніх систем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку регіональних освітніх систем 
досліджували у своїх роботах О. Свиридов, І. Чечель, Т. Потьомкіна, А. Євтодюк, Є. Смірнова, 
В. Гамаюнов та інші. Проте актуальність теми дослідження надзвичайно зросла останнім часом у 
зв’язку з необхідністю постійної трансформації та модернізації освітнього процесу на інноваційній 
основі за вимогами економічних та суспільних змін. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити категорію регіональних освітніх систем в 
понятійно-термінологічному апараті економічної науки та знайти шляхи їх інноваційного розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відома велика кількість визначень поняття 
«система», що використовуються залежно від контексту, галузі знань та цілей дослідження. У випадку 
дослідження регіональних освітніх систем, до тлумачення цього терміну необхідно підходити з позицій 
визначення елементів даного поняття та їх групування в підсистеми за функцією спільної мети. Тоді 
можна спиратися на два визначення поняття «система», які можна зустріти в науковій літературі, та 
співвідносити їх з регіональними освітніми системами. Згідно В. М. Сагатовського [1], система - це 
скінченна множина функціональних елементів й відношень між ними, виокремлена з середовища 
відповідно до визначеної мети в межах певного інтервалу часу; Ю. І. Черняк визначає [2], що система - 
це відображення у свідомості певного суб'єкта, дослідника чи спостерігача властивостей об'єктів та їх 
відношень у вирішенні завдання дослідження або пізнання. Як визначає низка дослідників, будь-яка 
система включає мету, завдання, функції, ознаки, атрибути, структуру, відносини або взаємодії, 
наявність двох або більше типів зв'язку (прямого і зворотного), рівні ієрархії та взаємовідносин [3]. 

Від загального визначення системи спробуємо прослідкувати перехід до визначення поняття 
«освітня система» в вітчизняній та зарубіжній науці. Поняття «освітня система» в сучасній науці також 
має декілька значень, які застосовуються при описі різних об'єктів освіти: 
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– в географічному плані як «єдина планетарна освітня система, яку складають континентальні, 
національні та регіональні підсистеми освіти» [4, с. 31]; 

– як система освіти різного рівня: регіональна, муніципальна, шкільна; 
– як система безперервної освіти: дитячий садок, школа, коледж, ВНЗ; 
– як синонім поняття «педагогічна система» [5]. 
За Євтодюк А. В. освітня система – це системоформуюча підсистема національної системи освіти, 

наділена специфічними функціями; впорядкована, структурна, самоорганізована цілісність історично 
зумовлених і взаємопов'язаних поглядів, переконань, ідеалів, національних традицій та практикуючих дій, 
об'єднаних спільними мотивами, задачами і цілями, спрямованими на навчання й виховання людини 
задля досягнення нею певного рівня освіченості як ступеня становлення особистості [6]. На думку 
дослідниці, система освіти в країні є лише одна (макросистема), а освітніх систем, як різних креативних 
варіантів системи освіти, - багато. Але кожна із освітніх систем у системі освіти має свою оригінальну 
основу, інваріантну для неї (освітньої системи), яка і є запорукою її розвитку. 

На думку Смірнової Є. Е. [7], освіта в структурному відношенні представляє собою складну і 
розгалужену систему, що включає різні підсистеми. Кожна з підсистем, будь то школа або сукупність 
організацій, що забезпечують професійну освіту, вирішує свої завдання, має свою внутрішню 
структуру. Всі підсистеми спрямовані на отримання людиною освіти та її вдосконалення, на його 
особистісний розвиток, на формування якостей громадянина певної держави і суспільства. 

Отже, в процесі вивчення підсистем освітньої системи стає можливий перехід в дослідженні до 
регіональної освітньої системи, як до територіальної, географічної та структурної підсистеми 
загального визначення. 

За твердженням Гамаюнова В. Г., регіональна освітня система – це сукупність освітніх установ 
регіону, які спільно реалізують спадкоємні освітні програми й державні освітні стандарти різного рівня 
та спрямованості, а також органів управління освітою [8]. 

Ціллю регіональної освітньої системи є задоволення попиту населення регіону на освітні 
послуги й попиту зі сторони економіки регіону на випускників елементів регіональної освітньої 
системи. Освітні установи є також елементами економіки регіону, тому частина попиту на випускників 
складає попит зі сторони освітніх установ, які реалізують освітні програми більш високого рівня. 

Елементами регіональної освітньої системи є територіальні мережі, що представляють собою 
сукупність освітніх установ, які обслуговують певну територію (адміністративно-територіальне 
утворення), що є відокремленою з точки зору попиту й пропозиції на освітні послуги та випускників 
відповідних освітніх установ [8]. 

Аналогічно російський дослідник Новіков Д. А. вважає, спираючись на Закон Російської федерації 
«Про освіту», що регіональна освітня система (РОС) - це сукупність освітніх установ регіону (під регіоном 
розуміється суб'єкт Федерації), що спільно реалізують спадкоємні освітні програми і державні освітні 
стандарти різного рівня і спрямованості, а також органів управління освітою [9, c. 5]. Метою 
функціонування регіональної освітньої системи автор визначає задоволення попиту на освітні послуги з 
боку населення регіону і попиту на випускників - елементів РОС з боку економіки регіону. Наявність мети є 
відмінною характеристикою РОС від регіональної мережі (РС) освітніх установ - сукупності регіональних 
освітніх установ та органів управління освітою, що розглядаються як організаційні, економічні, соціальні та 
ін. об'єкти. Іншими словами, РС характеризує склад і структуру але не функції РОС. 

На думку російської дослідниці Молоканової А. С. регіональна освітня система - це підсистема 
освітньої системи більш високого рівня, що належить державі, що включає в себе мережу установ 
дошкільної, загальної, додаткової, спеціальної, професійної освіти, управління, підвищення 
кваліфікації, що розвивається на основі регіоналізації, диференціації та інтеграції [10]. 

Як бачимо, більшість дослідників трактує поняття регіональної освітньої системи в першу чергу 
як набір освітніх закладів регіону, не включаючи в неї освітні заклади, що територіально можуть 
розташовуватись далеко за його межами, та надавати освітні послуги через свої регіональні 
відділення, академії, засобами дистанційного навчання, що є однією з інноваційних функцій 
регіонального навчання та перекваліфікації. В той же час слабка увага приділяється органам 
управління освіти в регіоні та інтеграції з регіональними ринками праці. 

Щодо розвитку регіональних освітніх систем, цікавою є думка російського дослідника 
Гаврилюка В. В., який зазначає, що однією з важливих ідей вивчення регіональних освітніх систем є зв'язок 
державних освітніх систем з регіональними, їх взаємний вплив в процесі трансформації всієї освіти [11]. 
Аналіз історичних особливостей розвитку регіону дозволяє виявити ті риси, які надали найбільш сильний 
вплив на розвиток освітніх систем, додали їм унікальність. У числі таких автор називає державну політику 
по відношенню до освіти регіону, національний склад населення, вплив різних культур, природу і клімат, 
економічні особливості регіону. Очевидно, що всі зазначені особливості створюють унікальність будь-якого 
регіону, його включеність в державні освітні системи і одночасно його специфіку. У постперебудівний 
період позиція регіонів в освітньому просторі країни стає іншою. В силу різних обставин освітні потоки 
студентів, фахівців системи підвищення кваліфікації змістилися на регіональні рівні. Відмова від системи 
розподілу фахівців поставила промисловість і соціальну сферу регіонів в складну ситуацію, що вимагає 
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своїх рішень. Зазначені обставини і ряд інших спонукають регіони вирішувати свої завдання іншим чином, 
вибудовувати нові освітні стратегії. Вони пов'язані з економічним і соціокультурним потенціалом регіону, 
його потребами і можливостями. Розвиток регіональних освітніх систем базується на принципах нової 
державної освітньої політики, пов'язаної з автономізацією діяльності багатьох регіональних систем. 
Політика регіоналізації зумовлена процесами децентралізації, ослаблення вертикальних і суттєвого 
посилення горизонтальних зв'язків і структур, лінійно-функціональних відносин в управлінні, 
господарюванні, соціальному розвитку. Особливо важливі зміни в області регіонального освіти 
відбуваються в галузі професійної освіти. Зростання кількості ВНЗ характерне для регіонів з нерозвиненою 
освітньою інфраструктурою [11]. 

Цибирова І. М. характеризує основні тенденції розвитку регіональних освітніх систем: 
гуманізація, регіоналізація та інтеграція освіти, а також особливості сучасної освітньої політики в 
контексті загальнодержавних і світових соціальних процесів (подолання технократизму в освіті і 
орієнтація на потреби особистості, посилення ціннісно-культурних функцій освіти, пов'язаних з 
вирішенням завдань соціалізації особистості, вироблення нової філософії освіти і адекватної 
сучасним соціально-політичних умов освітньої парадигми, розвиток освітніх систем як з урахуванням 
загальноцивілізаційної уніфікованої спрямованості, так і національної специфіки та своєрідності) [12]. 

Питання неперервної освіти (навчання людини упродовж усього життя), як етап розвитку 
освітньої системи, сьогодні активно обговорюється в розвинутих країнах. У 2000 році в місті Лісабон 
країнами Європейського Союзу був прийнятий Меморандум навчання протягом життя «lifelong 
learning», який поставив за мету перетворення європейських освітніх систем до вимог часу задля 
підвищення знань, навиків та професійної компетенції в суспільстві [13]. Серед причин розробки 
даного меморандуму виділено такі основні: 

– країни ЄС стали «суспільством, заснованому на знанні» (knowledge-based society). Це означає, що 
інформація, знання, а також мотивація до їх постійного оновлення та необхідні для цього навички стають 
вирішальним фактором європейського розвитку, конкурентоспроможності та ефективного ринку праці; 

– європейці живуть у складному соціально-політичному середовищі, де повноцінний розвиток 
особистості стає неможливим без уміння активно брати участь у суспільних процесах і адаптуватися 
до культурного, етнічного та мовного різноманіття. І лише освіта в самому широкому розумінні цього 
процесу може допомогти успішно впоратися з цим завданням. 

Документ Європейського саміту визначає, що освітні системи повинні пристосуватися до нових 
реалій ХХІ століття і «безперервна освіта має стати головною політичною програмою громадянського 
суспільства, соціальної єдності та зайнятості» [13]. Особиста мотивація до навчання та наявність 
різноманітних освітніх ресурсів визначаються ключовими факторами безперервної освіти. 
Наголошується на необхідності розвивати не тільки пропозиції, але і попит на освітні послуги, зокрема 
серед тих, хто досі був неактивно залучений у процес навчання. У Меморандумі виокремлюють три 
ознаки освітньої діяльності: 

– формальна освіта, яка завершується видачею загальновизнаного диплома або атестата; 
– неформальна освіта, яка зазвичай не супроводжується видачею документа, що відбувається в 

освітніх установах або громадських організаціях, клубах і гуртках, а також під час індивідуальних 
занять з репетитором або тренером; 

– інформальна освіта, індивідуальна пізнавальна діяльність людини, яка супроводжує 
повсякденне життя і не обов’язково носить цілеспрямований характер. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розуміємо, що за умов необхідності 
забезпечення безперервної освіти значення інформальної освіти значно зростає. Тому важливим є 
розуміння і окремих людей, і соціуму загалом (у тому числі, в особі органів державної влади) в необхідності 
постійного навчання й недопущення старіння знань через активізацію інформальних освітніх процесів. 

Велику роль у становленні інформаційного суспільства буде відігравати освіта, яка безумовно 
буде трансформуватися під натиском інформаційних технологій. Освіта повинна в майбутньому стати 
одним з фундаментів інформаційного суспільства, який повинен закладати його членам навички 
роботи з інформаційними технологіями. Безумовно велика частина освітнього та навчального процесу 
отримає нові форми внаслідок прогресу в області зв’язку та комунікацій. 

Трансформаційні процеси в економіці, які зародились під впливом інформаційних технологій 
ставлять нові завдання перед освітнім процесом у плані підготовки та перепідготовки робочих кадрів у 
регіонах. Розвиток регіональних освітніх систем напряму пов’язаний з економічним розвитком 
конкретного регіону та кількістю інвестицій, що вкладають у нього держава та корпоративні і приватні 
інвестори. Інноваційні процеси повинні також торкнутися не тільки сфери надання освітніх послуг, але 
й сфери організації та управління освітніми закладами в регіоні. 

Інноваційні процеси в регіональних освітніх системах повинні впроваджуватись конкретними 
етапами та на певних рівнях застосування, щоб не викликати диспропорцій у сферах впровадження і 
цілісно виводити освітній процес у регіоні на якісно новий сучасний рівень. На різних рівнях 
впровадження інновацій повинні застосовуватись різні методи наукових досліджень, побудови 
теоретичних та математичних моделей оцінки доцільності їх впровадження та сценарії розвитку. 
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Зокрема, макроекономічний рівень має включати формування вимог та довгострокових програм 
розвитку освіти в регіонах. Це інновації у вступний процес та використання підготовлених кадрів в 
економіці та науці, визначення потреби у спеціалістів окремої галузі і сучасні методи їх підготовки, 
потреби конкретних регіонів у закладах освіти. Організаційний рівень повинен визначати 
пріоритетність надання видів освітніх послуг у тому чи іншому регіоні: стаціонар, заочна освіта чи 
дистанційне навчання; інновації в подання навчальних матеріалів; регіональний попит на ринках праці 
та інновації в організацію навчального процесу і його проведення. На індивідуальному рівні повинні 
вирішуватись питання інновацій у грамотність населення, зокрема комп’ютерну, доступність 
інформації, засобів зв’язку. Чітке розмежування та визначення способів, об’єктів і суб’єктів інновацій 
повинно значно підвищити ефективність їх впровадження в освітній процес у регіоні та 
міжрегіональній взаємодії. 
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Анотація 
В статті проаналізовано поняття «освітня система» та «регіональна освітня система» і 

визначено їх місце в понятійно-термінологічному апараті економічної науки. Доведено, що розвиток 
регіональних освітніх систем напряму пов’язаний з економічним розвитком конкретного регіону, 
зокрема інноваційно-інвестиційним.  

Ключові слова: освіта, освітня система, регіональна освітня система, інноваційні процеси, 
розвиток регіональних освітніх систем. 

Аннотация 
В статье проанализировано понятие «образовательная система» и «региональная 

образовательная система» и определенно их место в понятийно-терминологическом аппарате 
экономической науки. Доказано, что развитие региональных образовательных систем 
направления связано с экономическим развитием конкретного региона, в частности 
инновационно-инвестиционным.  

Ключевые слова: образование, образовательная система, региональная образовательная 
система, инновационные процессы, развитие региональных образовательных систем. 
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Annotation  
In the article a concept is analysed «educational system» and «regional educational system» and 

certainly their place in the concept-terminology vehicle of economic science. It is well-proven that 
development of the regional educational systems of direction is related to economic development of concrete 
region, in particular by an innovative investment.  

Key words:  education, educational system, regional educational system, innovative processes, 
development of the regional educational systems. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
 
Постановка проблеми. Основним джерелом наповнення доходної частини державного 

бюджету, забезпечення фінансування економічних та соціальних програм є надходження від податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів, котрі можна об’єднати загальним терміном “податки”. Податки 
завжди становили джерело існування державного апарату, забезпечували реалізацію політичної волі 
й здійснення владних повноважень. На сучасному етапі вони ще й важливий, а в багатьох випадках 
незамінний інструмент державного впливу на економічне життя, основа створення і функціонування 
механізму соціально орієнтованого перерозподілу матеріальних благ у суспільстві. Оподаткування 
було невід’ємним супутником будь-якої державності в її історичній динаміці  

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна з найбільш актуальних в процесі 
становлення будь-якої держави, закладання підвалин для економічного розвитку та зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виникнення та розвитку податкової 
системи все частіше стають об’єктом наукових досліджень.  

Теоретичні аспекти оподаткування розроблялися класиками світової економічної думки. Серед 
них виділяють Дж. Стюарта, А. Смітта, Д. Рікардо, Н. Вагнера. Продовжили розробку теоретичних 
основ оподаткування С. Брус, А. Гропеллі, Є. Нікбахт, К. Макконел. У дореволюційний період 
питаннями оподаткування займалися П. Гензель, І. Кулішер, Ф. Меньков, І. Озеров, А. Соколов та інші.  

Серед дослідників питань, пов'язаних з розвитком податкової системи України можна виділити 
таких вчених, як Н. Британська, Д. Шпильова, К. Синиченко, М. Грушевський, О. Субтельний, 
Ф. Ярошенко, В. Павленко, В. Андрущенко, В. Опарін та інші . 

Однак, незважаючи на значну кількість публікацій на цю тему, деякі питання оподаткування 
залишаються поза увагою і потребують детальнішого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження еволюції податкової системи, аналіз 
особливостей її формування, вивчення її впливу на економічний розвиток певних держав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В розвитку податкової системи можна виділити 
три періоди. Перший період, який відзначався нерозвиненістю і випадковим характером податків, 
охоплює державне господарство давнього світу і середніх віків. Другий період, XVI-XVIII ст., коли 
відбулися надзвичайні зміни в суспільному житті Європи, а грошовий лад господарства витіснив 
натуральний і потреби держави значно зросли, потрібно було шукати нові джерела державних 
прибутків. Маса нових податків, переважно непрямих, наповняє бюджети західноєвропейських країн в 
цей період. В Англії, наприклад, протягом 20 років існування республіки при Кромвелі було введено до 
200 видів акцизів, причому обкладанню підлягали всі можливі об’єкти, включаючи коробки для масла. 
В Голландії в XVII ст. непрямих податків було так багато, що за словами історика де-Вітта, на порцію 
риби, замовлену в готелі, падало 34 різних акцизи. Прямі податки в цей період також відзначались 
своєю численністю і разом з тим випадковістю, навіть були дивними: так в Англії існував податок на 
покійників і холостяків, у Вюртемберзі – на солов’їв [3, с. 26-28]. 

З кінця XVIII ст. настає нова епоха в оподаткуванні. До того часу правила обкладання встигли 
виробитися, уявлення про постійність податків встигло вкорінитися. Сформулювалась впевненість, що 
маса різних податків не тільки не задовольняє своє призначення, але і зупиняє прогрес промислового 
розвитку, шкодить народному господарству і приносить збитки казні. 

Третій період в історії податків (XIX ст.) відрізняється значно меншою їх кількістю і більшою 
одноманітністю. Форми податків стають більш визначеними, правила адміністрації більш опрацьованими і 
при виборі надається перевага таким податковим джерелам, які обіцяють крупний (міліонний) дохід. 
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Таким чином, в початковий період промислового капіталізму ХІХ ст. податкова система 
складалася з прямих податків, з однієї сторони, і великої кількості податків на споживання. В кінці ХІХ 
ст. в найбільш розвинутих капіталістичних країнах в податкову систему включають прибутковий 
податок, як фундамент, і спадковий податок. Реальні податки відступають на задній план, але 
зберігається невелика кількість найбільш прибуткових податків на споживання. 

Закінчуючи питання про теоретичні основи податкової системи, перейдемо до характеристики 
конкретних форм оподаткування, які існували в 20-ті роки ХХ ст. Це має значення і для розуміння 
еволюції сучасної податкової системи. Почнемо із реальних (прямих) форм оподаткування, так як 
вони історично були першими. Реальні податки – це податки, які падають на державне підприємство 
або на господарюючий об’єкт. До них відносяться земельний податок, будинковий, промисловий 
податок і податок на грошовий капітал. 

Земельним податком називається податок, який падає на власника землі і який має на увазі 
обкладання доходу від землі. Об’єктом цього податку є земля. Суб’єктом цього податку рахується власник 
землі. Джерелом податку є дохід від землі, тобто поземельна рента. Так будувався земельний податок і 
всіх західноєвропейських державах: наприклад, в Англії податок стягувався в розмірі 4 шилінгів з кожного 
фунта стерлінгів орендної плати, який поступив на користь власника [7, с. 159 ]. 

До того часу, поки промисловість не отримала величезного розвитку, в податкових системах 
європейських країн і Росії земельні податки були переважаючою формою реального оподаткування. 
Радянський дослідник І. М. Кулішер образно представив місце земельного податку і його головної 
конструкції – кадастру. “В системі реального обкладання земельний податок – голова і основа, 
найбільш яскравий показник системи. Альфа і Омега його – земельний кадастр” [4, с. 36]. 

Кадастр – це: 
– список осіб, які підлягають обкладанню подушним податком; 
– систематизоване зведення відомостей, яке періодично складається відносно відповідного 

об’єкту (в даному випадку, кадастр земельний). 
Земельний податок – це один з податків, який існував з найдавніших часів. До другої половини ХІХ 

ст. значення земельного податку в доходах держави значно зменшилось в результаті введення нових 
видів податків, але не втратило свого значення для бюджету. Переваги земельного податку виходили з 
тих якостей, якими володіє земля, та із її значення в економічному політичному житті. Як відомо, земля має 
властивість дорожчати. З фіскальної точки зору земля вказує на платоспроможність її власника. Оцінити 
дохід від земельної власності набагато легше, ніж який-небудь дохід. 

Землю, як об’єкт обкладання, не можна втратити. Тому фінансова наука рахувала, що земля є 
самим кращим об’єктом обкладання. За загальним правилом для всіх податків, земельний податок 
повинен подати на чистий дохід із землі: способи визначення доходу із землі в різний час і в різних 
країнах були різноманітними. Найстарішим способом було вимірювання землі і обкладання за її 
кількістю за югерами в Римі, за хайдами – в Англії, за сохами – в Росії. Але вже на ранній стадії 
цивілізації через несправедливість обкладання землі за її кількістю, цей спосіб змінюють: землі 
поділяють за їх плодючістю. Іншим способом, ще більш поширеним була десятина, тобто стягнення 
податку в розмірі 1/10 валового доходу із землі. 

З інноваційним розвитком техніки і обкладання з’явились більш досконалі способи та прийоми їх 
використання, в основі яких лежало визначення чистого доходу із землі, кадастр. Кадастр був 
вигідним і для держави, і для землевласника. З однієї сторони, за його допомогою можна було 
встановити більш чи менш рівномірний земельний податок. З другої – кадастр  не заважав власникам 
землі покращувати культуру землеробства з метою збільшення її доходу. На початку ХХ століття в 
фінансовій науці було прийняте визначення кадастру як “сукупності всіх заходів, необхідних для 
точного визначення об’єкту, тобто чистого доходу із землі” [11, с. 252]. 

Другим реальним податком був будинковий податок, який з’явився в практиці європейських країн в 
XVI столітті, коли стали розвиватися міста, а суб’єктом податку був власник будинку. Будинковий податок 
мав на увазі оподаткування доходу цього власника. Останній отримував подвійний дохід: 1) перш за все 
прибуток на капітал, який власник вклав в будинок, і який він отримував у вигляді плати за квартиру з 
квартирантів, котрі проживали в його будинку; 2) власник отримував в квартирній платі ще і земельну 
ренту з тієї ділянки землі, яку займає його будинок. Земельна рента в містах була вищою, ніж в селі. В 
містах попит на землю, завдяки згущенню сотень тисяч людей на невеликій площі, був високим. Цим 
попитом піднімалась і плата за користування земельними ділянками, які знаходились в більш вигідних 
умовах місцерозташування: ділянки в центрі міста оцінювались дорожче, ніж на околицях. Ця плата за 
користування більш вигідними ділянками і представляла собою міську ренту. Квартирант, який платив 
власнику за квартиру, оплачував не тільки прибуток на капітал, вкладений у будівництво будинку, і поточні 
витрати по будинку, але ще і земельну ренту на землю, на якій побудований будинок. Будинковий податок 
і обкладав дохід, отримуваний власником будинку від прибутку з будинку і від ренти із земельної ділянки 
під будинком [7, с.162]. 

Щоб провести обкладання будинків, потрібно провести облік об’єктів будинкового податку та їх 
дохідності. Цей податок з’явився, наприклад, в Англії в XVII столітті, і початково облік будинків був 
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спрощеним. Податок стягувався за кількістю вогнищ або камінів в будинку (звідси і назва “очажний 
збір”). Такий облік не вимагав відвідування будинку і обрахування дохідності. В кінці XVII столітті цей 
збір перетворюється в будинковий податок, який вираховувався за кількістю вікон в будинку. Це був 
надзвичайно жорсткий прийом, але для того часу більш прийнятий і більш точний, ніж податок за 
кількістю камінів. За прикладом Англії будинковий податок в Франції, введений в кінці XVIII століття 
був також побудований на обкладанні будинків за кількістю вікон і дверей. В кінці ХІХ століття такий 
спосіб обкладання стає надто грубим і нерівномірним, і держави переходять у більшості випадків до 
оподаткування по дохідності, яка визначалась не індивідуально для кожного будинку, а за розглядами 
середніх норм, до яких були віднесені окремі будинки. 

Третій реальний податок – промисловий. Об’єктом його був промисел, за винятком 
сільськогосподарського. Цей податок на будь-яку господарську діяльність у вигляді промислу, яка 
мала на увазі отримання доходу. Сюди відносились промисли в галузі промислової переробки 
сировини, промисли в галузі торгівлі і транспорту та різні види вільних професій (лікарі, адвокати, 
літератори). Сільськогосподарський промисел не підлягав обкладанню промисловим податком перш 
за все тому, що він обкладався земельним податком. 

Суб’єктом промислового податку була особа, яка займалась будь-яким промислом. Суб’єкт 
цього податку не завжди співпадав з носієм, так як тут часто відбувалось перекладання податку на 
споживача. Особа, яка займалась промислом, могла пов’язати податок із своїми міновими операціями 
і перекласти податок на споживача шляхом збільшення ціни. Тому на зміну промисловому податку 
прийшло прибуткове обкладання в формі податку на прибуток. 

В основу промислового податку був покладений промисловий кадастр, тобто фінансова 
операція, яка мала на меті визначити об’єкт обкладання і середні норми дохідності, за якими 
визначався розмір обкладання. Цей кадастр не мав на увазі визначення дійсного доходу кожного 
підприємства. Він виходив з припущення, що вибрані зовнішні ознаки відповідають відомій дохідності 
підприємства. За вибраними ознаками підприємства розподілялись за групами, кожній з яких 
призначався певний оклад податку. Кадастр і повинен встановити ці ознаки, повинен за цими 
ознаками призначити розряди обкладання і потім віднести всі існуючі підприємства за розрядами. В 
радянський період в податку 20-тих років для всіх промислових підприємств була прийнята одна 
ознака – число робітників. Торгівельні підприємства поділялись на розряди за характером і об’ємом 
торгівлі – роздрібна, оптово-роздрібна і оптова торгівля. 

Промисловий податок з’явився у XVII столітті в Англії і був введений для ряду професій – 
аукціоністів, комісіонерів, міняйл. Пізніше він був замінений загальноприбутковим податком. В 20-ті 
роки ХХ століття промисловий податок поділився на дві частини: патентний податок у вигляді твердих 
ставок по розрядах і додатковий податок, який обчислювався за різними ознаками: за капіталом, за 
орендною платою за приміщення, за обігом. Зовнішні ознаки промислового податку не забезпечували 
рівномірності обкладання, тому країни Заходу стали переходити до обрахування промислового 
податку за дохідністю, трансформуючи його таким чином в прибутковий податок, який отримав назву 
податок на прибуток. 

Останній реальний податок – податок на грошовий капітал. Його об’єкт – грошовий вільний 
капітал. Цим податком обкладались особи, які мають капітал, який вони або накопичили самі, або 
отримали в спадок і який має грошовий вираз. Ці особи могли поміщати капітал у вигляді вкладу в 
банк, купувати акції або які-небудь відсоткові папери, могли давати позики приватним особам під 
векселі. З ХІХ століття, коли в європейських державах з’явилось багато таких осіб, держава стала 
обкладати їх особливим податком на грошовий капітал, але в дуже малих розмірах. Даний податок не 
піднімався вище 5% з доходу від цих капіталів. Сюди відносились перш за все твердовідсоткові 
папери, тобто папери, які приносили певний і незмінний відсоток (облігації промислових підприємств, 
залізних доріг). Отримувачів відсотків, тобто власників цих паперів, можна було врахувати в той 
момент, коли установа-боржник виплачує відсотки по випущених паперах. Держава зобов’язувала ці 
установи вирахувати податок з виплачуваних відсотків і внести його в казну. Це називалось стягувати 
податок у джерела. Далі податком обкладались капітали у вигляді вкладів в банках. І тут банк, 
видаючи вкладнику нараховані на його вклад або поточний рахунок відсотки, повинен був стягувати 
встановлений податок [7, с.165]. 

Податками на обіг називаються податки, які стягуються в момент переходу яких-небудь 
майнових цінностей з рук однієї особи в руки іншої. Ці податки стали розвиватися в ХІХ столітті разом 
з розвитком капіталістичного обігу. Вони слугували суттєвим доповненням до податків на 
виробництво. Об’єктом цих податків звичайно були ті дії, які полягають в передачі майна в інші руки. 
Так, в біржовому податку об’єктом була біржова угода двох осіб з купівлі-продажі цінних паперів. 
Суб’єктом цих податків були учасники відповідних угод з переходу майна. 

Зі всіх податків на обіг найбільше значення мав спадковий податок, тобто податок, який стягувався із 
переходом у спадок, що перетворило податок на спадок в величезне джерело державних доходів, 
особливо на початку ХХ століття, коли майже у всіх країнах були підняті ставки податку. В СРСР 
спадковий податок в 20-ті роки не відігравав значення в доходах держави, тому що сама спадщина 
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допускалась в дуже обмежених розмірах. Коло осіб, яким дозволялось спадщина, обмежувався прямими 
родичами (дітьми, внуками), а також непрацездатними і бідними особами, які перебували на утриманні 
померлого протягом не менше року до його смерті. Спадок до 1 тис. крб., не обкладався податком. Спадок 
від 1 тис. крб. обкладався прогресивним податком: від 1 до 3 тис. крб. – 1%; від 3030 крб. До 6 тис. крб. – 
2%; від 6125 крб. до 10 тис. крб. – 4% і т.д. Через незначні розміри спадку дохід від прибутку за першу 
половину 1923/24 фінансового року склав всього 32 тис. крб.[7, с.167]. 

Прибуток на приріст цінностей виник в Західній Європі в кінці ХІХ століття в зв’язку з швидким 
ростом міст. Підвищення ренти привело до відповідного росту ціни міських земель. Визначалась ціна 
земельної ділянки, за котру вона була придбана попереднім власником, і ціна, за котру вона продавалась 
тепер, і різниця між ними обкладалась податком на приріст цінності. Так був побудований податок в Англії, 
де на початку війни він складав 20% з різниці між ціною придбання і ціною продажу. 

Існувала маса дрібних податків на обіг. Коли укладалась вексельна угода, то держава стягувала 
з неї вексельний податок, звичайно у вигляді вимоги писати вексель на особливому вексельному 
папері, який оплачувався по розрахунку суми угоди. В СРСР цей податок стягувався в розмірі 0,25 % з 
суми векселя. Суб’єктом цього податку був боржник, який купував вексельний бланк. 

Якщо дві особи заключили між собою який-небудь договір майнового характеру, то документ, 
який представляє собою письмовий вираз договору, оплачувався пропорційним податком з суми 
договору. В СРСР велика частина договору обкладалась пропорційним гербовим збором 1-го розряду 
в розмірі 0,5% від суми документу, деякі документи обкладались гербовим збором 2-го розряду в 0,25 
% з суми. Податок на рахунки встановлювався у вигляді гербового збору з рахунків, які видавались 
торговими підприємствами. Так само обкладались квитанції і розписки. В СРСР існував податок на 
кожний вклад грошей по поточному рахунку. Роль цих податків в СРСР була досить скромною, але в 
зв’язку з розширенням торгівлі в період Непу було помітним зростання податків від гербових зборів. 

Непрямі податки (податки на споживання) в історичній практиці знайшли вираження в наступних 
формах: таможенне мито, акцизи, монополії (соляна, тютюнова). Непряме оподаткування має 
багатовікову історію. Податки з хліба, м’яса відомі з ХІІІ століття. Податки на сіль, вино в Франції були 
введені в 1345 році. В Англії акциз на сіль вводився і відмінявся, але з першої половини XVIII століття 
стягувався постійно аж до 1825 року. Цим роком датувався початок розвитку хімічної промисловості Англії. 

Особливого розвитку непряме оподаткування досягнуло в XVII-XVIII столітті. Джеймс Стюарт в 
“Дослідженнях про початки політекономії”, опублікованому за 10 років до появи книги А.Сміта, так пояснив 
податковий процес: “В необмеженій монархії царі відносяться як би з декою заздрістю до росту багатств і 
тому стягують податки з тих, хто багатіє, - обкладають виробництво. При конституційному ж правлінні 
податки падають на тих, хто бідніє – оподатковується споживання” [7, с.168]. 

Податком обкладалось все – товари, які привозились з-за кордону і товари, які випускались 
всередині країни, предмети розкоші і предмети першої необхідності. З кінця XVIII століття намітився 
перелом і став розвиватись процес зниження масштабів непрямого оподаткування. Ця тенденція 
зберігалась протягом всього ХІХ століття і торкалась відміни податків перш за все на предмети першої 
необхідності. В Англії у другій чверті ХІХ століття були відмінені таможенні податки на хліб і інші предмети 
споживання і більша частина акцизів на продукти внутрішнього виробництва. В інших Європейських 
державах, хоча із меншою інтенсивністю, також йшло послаблення тягаря непрямого оподаткування. В 
більшості країн зберігся податок на сіль, який особливо важко падав на бідні класи населення. До початку 
ХХ століття з предметів першої необхідності продовжували обкладатись податком цукор, керосин і сірники. 

Теорію та історію форм оподаткування логічно завершити статистичними характеристиками. 
Щоб знати співвідношення різних форм податків в бюджеті, представимо структуру податкових 
доходів Англії, країни, яка завжди випереджувала інших в питаннях реформування податкової 
політики і таким чином прогнозувала її світовий розвиток (табл. 1) [7, с. 170]. 

Таблиця 2 ілюструє висновки про принципові зміни в формах оподаткування [10, с. 52]. 
Скорочення частини непрямого оподаткування в загальному обсязі податків, яке намітилось на 

початку ХХ століття, стало підставою для  розмов про зміни в розмірі податкового тягаря. Регресивний 
характер податкової системи, обумовлений перевагою в ній непрямих податків, почав трансформуватися 
в пропорційний характер в  зв’язку з переходом до прогресивного податкового обкладання. 

В кінці ХХ століття автори підручника “Економікс” задають те ж запитання, яке до них задавали 
на початку століття: “Який характер – прогресивний, пропорційний чи регресивний – має в цілому 
податкова система, яка поєднує податок федерального уряду, уряду штатів і місцевих органів 
влади?”[5, с.127]. 

І знову ж існують труднощі в пошуках відповіді через неможливість точної оцінки розподілу 
податкового тягаря, пов’язаної з проблемами перекладання податків. Оцінка дається з посиланням на 
“важливе дослідження, проведене у 1985 році Джозефом Печманом до прийняття Закону про 
податкову систему, яке показало, що загальна податкова система була малопрогресивною. Зміни в 
оподаткуванні під впливом реформ 80-тих років зробили федеральну податкову систему менш 
прогресивною. При поєднанні в значній мірі регресивних податкових систем на рівні урядів штатів і 
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органів місцевого самоуправління з цими даними федеральної системи загальна податкова система, 
ймовірно, наближалась би до пропорційної” [7, с.172]. 

Таблиця 1 
Структура податкових доходів Англії 

 
1923/24 р. 1927/28 р.  

Найменування доходів Млн. фунт. 
ст. 

% Млн. фунт. ст. % 

1. Податкові доходи 
а) прямі податки 
Прибутковий податок 
Додатковий прибутковий податок 
Податок на зверх прибуток 
Податок на доходи акціонерних компаній 
Спадковий податок 
Податок на приріст цінності землі 
Податок на автомобілі 
Земельний податок 
Будинковий податок 

 
269,3 
60,6 

- 
 

23,3 
57,8 
0,3 

14,7 
0,6 
1,9 

 
32,2 
7,2 
- 
 

2,8 
6,9 
0,0 
1,8 
0,1 
0,2 

 
247,0 
62,0 
3,0 

 
2,7 

67,8 
- 

24,1 
0,8 
- 

 
29,6 
7,4 
0,3 

 
0,3 
8,1 
- 

2,9 
0,1 
- 

Всього прямих податків 428,5 51,2 407,4 48,7 
б) непрямі податки 
Митні збори 
Акцизи 
Гербовий збір 

 
120,0 
148,0 
21,6 

 
14,3 
17,7 
2,6 

 
112,1 
145,8 
25,5 

 
13,4 
17,5 
3,1 

Всього непрямих податків 
Всього податкових доходів 
Всього неподаткових доходів 

289,6 
718,1 
119,1 

34,6 
85,8 
14,2 

283,4 
690,8 
144,1 

34,0 
82,7 
17,3 

Всього доходів 837,2 100 834,9 100 
 

Таблиця 2 
Зміни у формах оподаткування в розрізі країн, % 

 
Податки 

Країна Роки 
прямі Непрямі 

Англія 
1875 

1913/14 
1926/27 

44,9 
47,9 
60,0 

55,1 
52,1 
40,0 

Франція 
1875 
1913 
1927 

29,4 
25,2 
33,3 

70,6 
74,8 
66,7 

Німеччина 
1881-82 
1913/14 
1927/28 

30,2 
3,7 

49,7 

69,8 
96,3 
50,3 

Австро-Угорщина 1873 31,0 69,0 

Італія 
1874 

1913-14 
1927-28 

33,5 
28,2 
33,3 

66,5 
71,8 
66,7 

США 1912-13 
1924-25 

5,3 
64,0 

94,7 
36,0 

Росія – СРСР 
1877 
1913 

1927/28 

14,5 
16,3 
34,9 

85,5 
83,7 
65,1 

 
Обережність в оцінках характеру податкової системи є підставою для слухів, що зусилля 

фінансової науки і практики, боротьба зацікавлених класів створили податкову систему, яка в 
теперішній час більш розподіляє податковий тягар, ніж будь-коли в історії оподаткування. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, можна сказати, що в початковий період 
промислового капіталізму ХІХ ст. податкова система складалася з прямих податків, з однієї сторони, і 
великої кількості податків на споживання. В кінці ХІХ ст. в найбільш розвинутих капіталістичних 
країнах в податкову систему включають прибутковий податок, як фундамент, і спадковий податок. 
Реальні податки відступають на задній план, але зберігається невелика кількість найбільш 
прибуткових податків на споживання.  

Починаючи з моменту формування, пройшовши довгий шлях розвитку та трансформації, 
податки залишаються ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та 
соціального розвитку. 
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Анотація 

У статті розглядається історія виникнення та розвитку податкової системи, починаючи із 
XVI століття. Аналізуються основні етапи виникнення податкової системи, здійснена 
характеристика конкретних форм оподаткування в розрізі окремих країн. 

Ключові слова: податок, податкова система, прямі податки, непрямі податки. 
 

Аннотация 
В статье рассматривается история возникновения и развития налоговой системы, начиная 

с XVI века. Анализируются основные этапы возникновения налоговой системы, осуществлена 
характеристика конкретных форм налогообложения в разрезе отдельных стран. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, прямые налоги, косвенные налоги. 
 

Annotation 
The article deals with the history and development of the tax system, starting from the XVI century. 

The basic steps of the tax system are analysed, characteristic of specific forms of taxation in the context of 
individual countries are implemented. 

Key words : tax, tax system, direct taxes, indirect taxes. 
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ТУРИСТИЧНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В 
АГРАРНІЙ СФЕРІ ЯК НАПРЯМОК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Постановка проблеми. Останнім часом на селі спостерігається посилення негативних процесів: 
катастрофічне скорочення чисельності сільського населення, потенційними наслідками якого є руйнування 
поселенської мережі; поглиблення процесів старіння селян; недовиробництво продукції сільського 
господарства, що загрожує запустінням сільськогосподарських угідь, деградацією аграрного сектора, 
продовольчою небезпекою тощо; посилення вже існуючих соціальних проблем; відмирання сільської 
культури, традицій, звичаїв. Вирішення проблеми скорочення чисельності сільського населення фактично 
означає розв’язання проблем села, що потребує тривалого періоду та інтегрованих зусиль від різних гілок 
влади і сільських громад. Лише сільськогосподарське виробництво та сільськогосподарська зайнятість 
забезпечити належний рівень доходів, як основи для створення якісних умов життя селян, не в змозі, тому 
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існує об’єктивна необхідність диверсифікації сільської економіки, що ґрунтується у обранні селянськими 
(фермерськими) господарствами нового для сільського господарства стратегічного напряму розвитку – 
диверсифікації своєї діяльності, яка не потребує значних капіталовкладень ззовні, зокрема – державних, 
але гарантує отримання власних високих кінцевих результатів як для приватного сектору економіки, так і 
для суспільства в особі держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання диверсифікації підприємницької діяльності 
є дуже поширеними та актуальними для широкого кола вітчизняних і зарубіжних науковців. До їх числа 
можна віднести таких українських вчених-економістів, як О. Білоус, О. Бородіна, О. Гаврилюк, 
У. Головешко, Т. Зінчук, В. Ковальчук, М. Корінько, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, 
Б. Пасхавер, Е. Пікалов, П. Саблук, О. Хомін та західних науковців – І. Ансофф, Г. Армстронг, 
Ж. Вілкін, Ф. Котлер, Т. Лонч, М. Портер, С. Таніч, А. Стрікленд та багатьох інших, принципові засади й 
теоретичні положення яких покладені в основу даного дослідження.  

В цілому аналіз літературних джерел показав, що більшість науковців розглядають сутність 
диверсифікації з точку зору специфіки власного дослідження, проте об’єктивною потребою 
подальшого вивчення ідеї диверсифікації, зокрема щодо туристичної підприємницької діяльності в 
аграрній сфері, є визначення можливостей її імплементації як інструменту забезпечення високих 
стандартів соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі результатів існуючих 
теоретичних концепцій та проведених емпіричних досліджень уточнити сутність поняття 
«диверсифікація» в сільській економіці, основні її мотиви та наслідки, а також місце туристичної 
підприємницької діяльності в диверсифікації діяльності у аграрній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Диверсифікація – порівняно нове явище, 
викликане до життя необхідністю пристосування підприємницьких структур до швидких змін 
споживчого ринку та посиленням конкурентної боротьби, і слугує інструментом використання переваг 
комбінування, проникнення в нові, більш прибуткові галузі. Диверсифікація може характеризуватися 
високою соціальною та екологічною ефективністю, вона дозволяє краще насичувати ринок товарами, 
заміняти ті, що застаріли, новими, підвищувати ефективність виробництва, використовувати ресурси 
протягом року більш рівномірно, підвищувати зайнятість за рахунок нових робочих місць. 

У сучасній економічній літературі поняття «диверсифікація» розглядається неоднозначно. 
Аналіз наукових публікацій свідчить про наявність розбіжностей у трактуванні сутності диверсифікації 
та її напрямів, хоча присутнє і дублювання окремих аспектів. «Економічна енциклопедія» трактує 
диверсифікацію (лат. diversus - різний, віддалений та fасеrе - робити) як розширення номенклатури 
продукції, що її виробляють окремі фірми та об’єднання. Згідно з даним тлумаченням, диверсифікація 
існує у двох основних формах: 1) розширення ассортименту товарів, організація випуску нових видів 
продукції в межах «власної» галузі, тобто збільшення модифікацій певного виду товару, які 
задовольняють попит окремих груп споживачів; 2) вихід за межі основного бізнесу, проникнення в нові 
галузі та сфери господарства (через створення нових підприємств, скуповування фірм або злиття з 
ними). Внаслідок цього відбувається перехід від односторонньої виробничої структури до 
багатопрофільного виробництва [12].  

Провівши ґрунтовне дослідження наукових праць, що присвячені процесу диверсифікації, ми 
визначили певні розбіжності щодо визначення самого поняття диверсифікація. Умовно всі визначення 
можна розділити на три основні групи з точки зору різних поглядів на сутність диверсифікації: 

1) дослідники І. Ансофф [3], І. Герчикова [8], Д. Аакер [1], Т. Любанова [17], В. Маркова [19], 
Г. Мінцберг [21], В. Обременчук [22], С. Оборська [26], М. Горт [29] та інші відносять диверсифікацію 
до набору стратегій і трактують її, як стратегію проникнення у нові сфери діяльності, які були раніше 
не характерні для підприємства; 

2) науковці Г. Амстронг, Ф. Котлер [2], А. Павленко, А. Войчак [23], В. Герасимчук [7], 
Е. Голубков [9], Е. Дихтль, Х. Хергшген [11], Н. Куденко [15], Р. Фатхутдинов [24] та ряд інших 
визначають диверсифікацію як одну із маркетингових стратегій у галузі розробки та випуску нової 
продукції для нових ринків; 

3) вчені І. Бланк [4], З. Боді, Р. Мертон [5], В. Вітлінський, П. Верченко [6], Ю. Дайновський [10], 
Кід Уорд [13], Г. Клейнер, В. Тамбовцев, Р. Качалов [14], Е. Стоянова [25] та інші трактують 
диверсифікацію як один із методів управління ризиком; відповідно поняття диверсифікація визначає її 
мету, а, отже, диверсифікація – це різноманіття форм діяльності, видів товарів і послуг, груп 
фінансових інструментів, які використовуються з метою мінімізації ризиків. 

На наш погляд, найбільш виповідає сутності процесу диверсифікації точка зору третьої групи 
поглядів науковців на досліджуване поняття, оскільки враховує можливості дійсного зниження 
ризикованості діяльності суб’єкта господарювання за рахунок перерозподілу ресурсів та проникнення 
на інші ринки та в нові галузі. Ми можемо надати власне визначення аналізованої дефініції, а саме: 
диверсифікація – це інноваційна стратегія зменшення підприємницького ризику та збільшення 
доходу через розширення ділової активності господарюючого суб’єкта шляхом перерозподілу 
існуючих ресурсів в інші сфери діяльності, які істотно відрізняються від попередніх. 
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Узагальнення характеристик соціально-економічного стану села, процесів, що відбуваються в 
сільськогосподарському виробництві, а також на сільських територіях у цілому, дає можливість 
стверджувати, що для диверсифікації сільської економіки існують необхідні умови, а також вагомі 
причини, головними з яких є низький рівень зайнятості та матеріального добробуту сільських жителів. 

До основних мотивів диверсифікації у сільській економіці можна віднести наступні (рис. 1). 
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Наслідки диверсифікації сільської економіки 

Рис. 1. Основні мотиві диверсифікації у сільській економіці* 
*Сформовано автором 
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Зрозуміло, що процес диверсифікації бажано впроваджувати у таких сферах, де підприємство 
може ефективно використовувати свої переваги. Здійснення ж диверсифікації у абсолютно нових для 
підприємства сферах діяльності можливо за умови, коли одна із споріднених галузей не забезпечує 
передбачену вигоду.  

Окремими російськими вченими-економістами досліджуються умови здійснення процесу 
диверсифікації і вони вважаються найсприятливішими у ситуації, коли новий та традиційний види 
аграрного бізнесу володіють виробничою, управлінською, і, головне, ринковою ідентичністю. 

Практичні інструменти диверсифікації сільської економіки можна умовно розділити на п’ять основних 
груп. Фінансування диверсифікації, що заснована на урізноманітненні фінансової діяльності, досягається 
через здійснення підприємством різних видів коротко- і довгострокових фінансових вкладень із залученням 
внутрішніх та зовнішніх фінансових резервів. Роль працівників та їх зацікавленість у процесі диверсифікації 
важко переоцінити, тому що від їх бажання у розширенні існуючих меж діяльності багато в чому залежить 
кінцевий успіх даних починань, тому надзвичайно важливим є питання стимулювання та професійного 
розвитку власного персоналу. Інструменти сільськогосподарської діяльності спрямовані на збільшення 
кількості галузей в сільській економіці, що пов’язані з виробництвом нових продуктів та послуг та 
продуктово-асортиментною політикою (розширення асортименту й номенклатури продукції, її модифікація 
в рамках однієї галузі). Маркетингові інструменти диверсифікації сільської економіки пов’язані у першу 
чергу з розширенням ринків збуту та каналів постачання підприємства, створенням власної торговельної 
мережі, урізноманітненням маркетингових важелів просування продукції.  

Наслідки диверсифікації можна розділити на економічні та соціальні. Одним із напрямків 
реалізації соціальної функції диверсифікацій них змін виробництва в аграрному секторі є збільшення 
кількості робочих місць. Оскільки виробничі диверсифікаційні процеси, «що відбуваються у фінансово-
господарській діяльності окремого суб’єкта сільського господарства, завжди пов’язані із певним 
розширенням її масштабів у теперішньому чи в майбутньому» [20], то їх освоєння потребує трудових 
ресурсів (хоча б на початковому етапі). У свою чергу, створення можливостей для зайнятості 
сільського населення сприяє зниженню рівня міграційних процесів. Реалізація соціальної функції 
диверсифікації виробництва в сільському господарстві сприяє поліпшенню демографічної ситуації на 
селі, зокрема збільшенню кількості жителів. Ще одним напрямком реалізації соціальної функції 
диверсифікації виробництва в сільському господарстві є покращення та полегшення умов праці. 
Цьому сприяє механізація та автоматизація окремих видів робіт, що інколи повністю заміняють ручну 
працю. Усі вищеописані напрямки реалізації однієї з функцій диверсифікації виробництва в сільському 
господарстві проявляються у соціальному розвитку регіону. Проте в сукупності вони уможливлюють 
ще один наслідок диверсифікаційних змін – розвиток соціальної інфраструктури. Економічні наслідки 
диверсифікації, які в кінцевому підсумку призводять до соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів 
господарювання агарної сфери, представлені на рис. 2. 

Диверсифікація діяльності стосується й малих форм сільськогосподарського виробництва. Саме 
вони можуть сприяти розширенню сфери зайнятості на селі. Як зазначають відомі науковці М. Й. Малік та 
В. А. Пулім, дезаграризація сільської економіки (зменшення у її структурі частки аграрного виробництва) є 
значним кроком до ефективного розвитку сільських територій та передумовами формування приватної 
ініціативи та підприємництва у сільській місцевості [18]. Класичним прикладом тут може служити туризм в 
аграрній сфері, у якому людські, матеріальні, земельні ресурси фермерських чи особистих селянських 
господарств, вироблена в них продукція використовуються для надання послуг із розміщення, харчування 
та інших форм обслуговування туристів і відпочиваючих.  

Відомий іспанський дослідник М. Барка вважає, що існують дві основні сили, що сприяють росту 
і розвитку туризму в аграрній сфері [28]. Перша – занепад традиційного сільського виробництва, 
насамперед колективних сільськогосподарських угідь, друга – демографічний занепад сільських 
територій (зростання чисельності населення похилого віку, зменшення молоді). Для того, щоб 
вирішити цю проблему, можна використати агротуризм як засіб диверсифікації сільської економіки та 
феномен стабілізації міграції сільського населення.  

Науковець Г. І. Шимечко також виділяє важливість диверсифікації підприємництва на селі щодо 
розширення асортименту позасільськогосподарських видів, серед яких вона виділяє: переробку 
сільськогосподарської продукції; маркетингову діяльність; ремісництво; надомництво; будівництво; 
різні види туризму; сервісний бізнес; рекреація. В умовах західного регіону України важливого 
значення набуває розвиток туризму в аграрній сфері [27]. 

Україна в цілому, у тому числі й сільська місцевість, володіє значними можливостями для 
розвитку туристичної сфери: має багату історію, володіє багатовіковими традиціями, живописними 
природними ландшафтами тощо. Отже, на наш погляд, туристична підприємницька діяльність в 
аграрній сфері має найкращі умови для розвитку, тому що вона вимагає наступних факторів: 

– сільську місцевість; 
– видів діяльності, що пов’язані із сільськими підприємствами, із землею, дикою природою, 

традиційним для села способом життя; 
– можливості участі в житті та діяльності місцевого населення; 
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– гнучких контактів із сільським населенням; 
– необхідних будівель, споруд тощо [16]. 
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Рис. 2. Наслідки диверсифікації сільської економіки* 

*Сформовано автором 
 
Розвиток сільського аграрного туризму – це не розвиток високоприбуткового виду 

підприємницької діяльності, а, скоріш, один із способів зменшення соціальної напруги, зниження рівня 
бідності серед селян. Водночас цей вид туристичної діяльності все активніше перетворюється в 
конкурентноздатний вид економічної діяльності, що має наступні напрями: 

– створення туристичних сільських населених пунктів із традиційною архітектурою, розміщених у 
мальовничій місцевості; 

– організація «сільських» турів із проживанням і харчуванням туристів у фермерському будинку; 
– знайомство з традиційним побутом, ремеслом; 
– здача в оренду житла (окремих будинків, кімнат) в екологічно чистій сільській місцевості тощо. 
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні лише сільськогосподарське виробництво та 

сільськогосподарська зайнятість забезпечити належний рівень доходів селян не в змозі, тому існує 
об’єктивна необхідність диверсифікації сільської економіки, що ґрунтується у обранні селянськими 
(фермерськими) господарствами нового для сільського господарства стратегічного напряму розвитку 
– диверсифікації своєї діяльності. Проведений аналіз досліджень сутності диверсифікації дозволив 
запропонувати власне визначення даного поняття, а також основні мотиви та соціально-економічні 
наслідки диверсифікації в сільській економіці. Одним із найбільш перспективних напрямків 
диверсифікації сільської економіки визначено туризм в аграрній сфері, у якому людські, матеріальні, 
земельні ресурси фермерських чи особистих селянських господарств, вироблена в них продукція 
використовуються для надання послуг із розміщення, харчування та інших форм обслуговування 
туристів і відпочиваючих. Цей вид підприємницької діяльності в аграрній сфері значно сприятиме 
комплексному соціально-економічному розвитку сільських територій в сучасних ринкових умовах 
України. 
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Анотація 
У статті розглянуто сутність поняття «диверсифікація». Досліджено основні мотиви та 

соціально-економічні наслідки диверсифікації в сільській економіці. Визначено місце туристичної 
підприємницької діяльності в процесі диверсифікації у аграрній сфері з метою соціально-
економічного розвитку сільських територій. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 42 

Ключові слова: диверсифікація, мотиви диверсифікації сільської економіки, наслідки 
диверсифікації сільської економіки, туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены сущность понятия «диверсификация». Исследованы основные 
мотивы и социально-экономические последствия диверсификации в сельской местности. 
Определено место туристической предпринимательской деятельности в процессе 
диверсификации в аграрной сфере с целью социально-экономического развития сельских 
территорий. 

Ключевые слова: диверсификация, мотивы диверсификации сельской экономики, 
последствия диверсификации сельской экономики, туристическая предпринимательская 
деятельность в аграрной сфере. 

Annotation 
The article deals with the essence of the concept of «diversification». The basic motives and socio-

economic effects of diversification in the rural economy. The place of tourist business in the process of 
diversification in agriculture to socio-economic development of rural areas. 

Key words:  diversification, diversification motives of the rural economy, the effects of diversification of 
the rural economy, tourism entrepreneurship in agriculture. 

 
 
 
УДК 332.14 

Федоришина Л.М., 
 к.е.н., доц., доц. кафедри економіки підприємства, 
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» 

 (м. Хмельницький), 
Комарницька Г.О.,  

здобувач, 
Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів) 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МІСТ 
 
Постановка проблеми. Фундаментальне значення в розвитку будь-якої країни мають міста, роль 

яких в житті світового суспільства важко переоцінити. Зокрема, вони є найвагомішими точками в опорному 
каркасі території, в яких формується промисловий, науковий та культурний потенціал країни. 

Аналіз розвитку міст дозволяє оцінити розвиток певної території в цілому, визначити 
ефективність державної міської політики, проаналізувати специфіку динаміки урбаністичного процесу і 
на цій основі формувати виважену регіональну політику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку міст стали предметом 
досліджень таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як В. Бабаєв, Т. Барановська, О. Бойко-Бойчук 
[1; 2], І. Боршош [3], В. Глазічев, А. Гутнов, Б. Данилишин, С. Жилкіна, Н. Жунда, В. Куйбіда, О. Карій, 
Т. Кравченко [4], Г. Лаппо, К. Лінг, В. Мамонова, О. Нижник, В. Нікітін, Є. Перцик, І. Прокопенко, 
В. Протас [5], В. Рохчіні, О. Середа [6], П. Холл та ін. Проте, не зважаючи на їх вагомий науковий 
доробок, ці питання і досить залишаються актуальними і потребують подальших досліджень, 
особливо у сфері можливості використання передового світового досвіду. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити світовий досвід розвитку міст та проаналізувати 
можливості його застосування при формуванні та реалізації містобудівних стратегій в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси урбанізації в розвинутих країнах світу 
спочатку регулювалися в межах реалізації регіональної політики, але у зв’язку із прискоренням росту 
промислових центрів політика розвитку міст набула все більшої вагомості та самостійності. При цьому 
застосовуються як централізовані, так і децентралізовані методи управління розвитком міст. 

Найважливішим засобом втручання держави у процеси розвитку міста є бюджетне регулювання, 
а саме субсидіювання. Так, у США застосовується декілька форм федерального субсидіювання: 

– «категоріальні» субсидії, при наданні яких обумовлюються різноманітні вимоги і обмеження, 
які мають виконувати міська влада; 

– «блокові» субсидії, які призначаються для достатньо широкої сфери діяльності (комунальне 
господарство) і при наданні яких кількість умов з боку центральної влади є значно меншою; 

– субсидії за лінією «загального розподілу доходів», які надаються без будь-яких вимог, але їх 
кількість є достатньо незначною; 
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– субсидії за «програмами допомоги», які надаються за умовами часткової фінансової участі 
місцевих бюджетів [7]. 

Ще однією з форм взаємовідносин між центральними і місцевими органами влади, особливо 
розповсюдженою у Франції, є укладання контрактів, в яких обумовлюються види та обсяги спільних видів 
діяльності, а також обов’язки по їх фінансуванню. Зокрема, для виконання поставлених завдань місцевим 
органам влади може бути передана частина державного майна і підпорядковані деякі державні служби. 

Варто зазначити, що в зарубіжних країнах особливої уваги набув новий підхід до вирішення 
проблеми розвитку міст – розроблення стратегії їх розвитку з виключним використанням лише 
місцевих ресурсів, високотехнологічних виробництв і видів діяльності відповідно до запитів і традицій 
проживаючого у місті населення. Такий новий підхід до міської політики пов’язаний з усвідомленням 
такої переваги децентралізованого управління, як швидка ідентифікація виникаючої проблеми і 
можливість негайного реагування на неї [7]. 

Крім того, відпрацьовані такі інструменти локального регулювання розвитку міської економіки, як 
диференціація ставок місцевих податків за галузями економіки; облігації і запозичення для прямого 
фінансування бізнесу; пільги фірмам при купівлі земельних ділянок, будинків і споруд; надання 
інформаційних послуг; надання ліцензій на спорудження промислових об’єктів, ціна яких є вищою за 
визначену. 

Місцеві органи влади можуть впливати на поведінку господарських суб’єктів на своїй території 
шляхом регулювання використання земель. До методів такого регулювання відносяться: надання 
ліцензій на спорудження об’єктів, що є потенційними забруднювачами навколишнього середовища, 
придбання земельних ділянок у власність адміністративно-територіальних одиниць, будівельні 
стандарти. Розробляються плани розвитку територій з встановленням допустимих рівнів забруднення 
повітряного і водного басейнів, визначення ділянок, на яких заборонено змінювати ландшафт тощо. 
Вводяться стимули для зростання ступеню використання земель на околицях міста, а у центральних 
районах забороняються достатньо багато видів діяльності з метою збереження культурно-історичного 
значення цих територій. У США навіть практикується продаж прав на урбаністичний розвиток. 

М. Воронов [8] відзначає, що на сьогодні за кордоном сформувалися наступні підходи до 
розвитку територій, в тому числі міст: 

– інституційний – створюються структури, що концентрують висококваліфіковані кадри, які 
безпосередньо беруть участь в обґрунтуванні напрямів і механізмів територіального розвитку. Так, у 
США органи виконавчої влади на рівні штатів, міст і графств мають спеціальні комісії або агентства з 
економічного розвитку, що відповідають за підготовку цільових програм, які передбачають підвищення 
якості життя населення, посилення конкурентних позицій території. Головна мета цих організацій – 
сприяти в конкретному територіальному утворенні розвитку бізнесу, зростанню обсягів виробництва 
перспективних товарів і послуг, створенню робочих місць. До цього процесу можуть залучатися і 
недержавні організації. Так, у штаті Кентуккі функціонує приватна неприбуткова науково-технологічна 
корпорація, основною метою якої є розвиток науки, технологій та інноваційний розвиток території; 

– системний – інтеграція стратегій, що розробляються на кожному рівні влади (муніципалітет, 
провінція, центральний уряд). Цей підхід, вперше апробований у Нідерландах, стає все більш 
популярним у країнах Західної Європи. Його відмінною рисою є впровадження системи планування за 
принципом «знизу вгору» (bottom-up). Не дивлячись на те, що планування територіального розвитку 
було ініційоване центральним урядом, останній здійснює лише загальну координацію та 
фінансування, тоді як реально управляють проектами регіональна та муніципальна влада. Основною 
ідеєю проекту є те, що залучені сторони досягають вигідних для себе рішень на основі консенсусу; 

– корпоративний – місто розглядається як система, що має достатньо виражені ознаки 
корпорації. В основі цього підходу лежить ідея діалогу між всіма зацікавленими учасниками міського 
розвитку. Його принциповою вимогою є залучення до процесу розробки програмних документів 
представників різних груп (серед яких – бізнес, освіта, охорона здоров’я та ін.), чиї інтереси пов’язані з 
цим містом, а ресурси дають змогу істотно впливати на його розвиток. Водночас цей підхід менш 
формалізований, не має так явно вираженої вертикалі відносин, як системний; 

– «делегування повноважень» – відбувається децентралізація процесу підготовки й прийняття 
рішень щодо соціально-економічного розвитку території. Реалізація цього підходу в США відображається в 
концепції місцевої общини та пов’язується з розробкою стратегічних планів її розвитку; 

– бенчмаркінг – використання досвіду інших муніципальних утворень, що мають схожі умови і 
потенціал розвитку. Реалізація такого підходу передбачає широкий доступ до Інтернету, що надає 
інформацію про кращі зразки економічного розвитку. Потреба в цьому підході зумовлена обмеженістю 
ресурсів (кадрових, фінансових, економічних та ін.), які мають у своєму розпорядженні окремі території. 

Враховуючи високі темпи урбанізації та катаклізми, що відбуваються в природі, досить цікавим, 
на нашу думку, є підхід бельгійського архітектора Вінсента Каллебота до розвитку міст в майбутньому, 
який розглядає можливі варіанти безпечного існування нинішнього і наступних поколінь. Так, 
розроблений ним плаваючий острів-місто (LILYPAD) буде жити за законами природи і 
використовувати тільки натуральні джерела енергії. 
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Плаваючий острів-місто сконструйований у формі трипелюсткової квітки. У центрі споруди 
розташовані лагуни. Мета проекту – освоїти альтернативні способи життя на безкрайніх водних 
просторах. Плаваючі міста майбутнього будуть забезпечені всіма необхідними ресурсами для 
повноцінного життя людини і розраховані для комфортного існування в середньому 50-ти тис. чол. [9]. 

Слід зауважити, що LILYPAD – не перший екопроект бельгійського архітектора. Він також 
розробив спеціальний корабель-сад для очищення світових прісноводних річок у вигляді кита. Вже 
там було закладено основи систем, використаних у місті-лататті. Корабель рухається за допомогою 
сонячної енергії та течій, пропускає крізь себе воду забрудненої річки й ефективно очищує її. Садова 
гідропонна система судна є надійним біологічним фільтром. Хімічна фільтрація відбувається завдяки 
взаємодії з ультрафіолетом сонця діоксиду титану [10]. 

Висновки з проведеного дослідження. Звичайно, не можна автоматично перенести світовий 
досвід розвитку міст і проведення містобудівної політики в цілому в Україну, оскільки проблеми розвитку 
наших міст на тлі тенденцій соціально-економічного та політичного життя не мають прямих аналогів у 
світовому процесі урбанізації. Хоча варто відмітити наступні положення. По-перше, реалізація політики 
розвитку міст, безумовно, потребує відповідної фінансової та правової бази. Заходи по її проведенню є 
дорогими, а ефективність витрат не піддається безпосередній кількісній оцінці. Результат при цьому 
відображається у створенні сприятливого господарського клімату, гармонізації міського середовища, 
попередженні і знятті соціальної напруги, оздоровленні економічних умов. По-друге, місцеві податки і 
збори повинні розглядатися не лише як джерело доходів бюджетів міст, але і як засіб регулювання 
господарської активності. По-третє, основоположним при реалізації політики розвитку міст має бути 
принцип пріоритетності, оскільки різні інвестиційні можливості, рівень життя населення обумовлюють 
необхідність встановлення пріоритетів у вирішенні проблем конкретного міста.  

Безумовно, в умовах сьогодення, на нашу думку, зростає роль бенчмаркінгу як одного з підходів 
до розвитку міст, адже дійсно варто шукати кращі зразки (стратегії, програми) розвитку міст за 
кордоном та використовувати їх при формування містобудівної політики в нашій державі. 
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Анотація 
В статті розглянуто світовий досвід розвитку міст, зокрема реалізації містобудівної 

політики. Розкрито сутність основних підходів до розвитку міст (інституційного, системного, 
корпоративного, «делегування повноважень», бенчмаркінгу). 
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розвитку. 

Аннотация 
В статье рассмотрен мировой опыт развития городов, в частности реализации 

градостроительной политики. Раскрыта сущность основных подходов к развитию городов 
(институционального, системного, корпоративного, «делегирование полномочий», бенчмаркинга). 

Ключевые слова: город, развитие города, мировой опыт, градостроительная политика, 
стратегия развития. 
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ 
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ  

АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах посилення міжконтинентальної інтеграції 

господарюючих суб’єктів цивільної авіації набуває актуальності питання посилення конкуренції на 
міжнародному ринку авіаційних послуг та перевезень. Досвід останніх років свідчить, що далеко не всі 
вітчизняні авіакомпанії здатні вести конкурентну боротьбу та визначати комплексно перспективи 
розвитку. У глобальному масштабі лише деякі авіакомпанії України можуть у певній мірі мати 
конкурентні переваги, однак більшості компаній такі умови функціонування неприйнятні через 
відсутність практики застосування комплексного інструментарію стратегічного моделювання бізнес-
процесів та розробки магістральних напрямків управління ними. 

Генералізуючим аспектом визначених проблем вітчизняних авіакомпаній є невміння 
адаптуватись до вимог міжнародного авіаційного ринку, а саме, у відсутності чіткого механізму 
планування та управління перспективним розвитком у комплексному форматі – бізнес-плані, який 
буде використовуватись як інструментарій планових та управлінських дій.  

Такі недоліки призводять до відсутності у авіакомпанії чіткої магістралі діяльності у 
майбутньому, неможливості раціонального використання наявних ресурсів, оцінки потенційних 
можливостей щодо забезпечення вимог ринку та стабілізації рівня конкурентоспроможності. 

Посилаючись на вищевикладене, вважаємо за доцільне присвятити наше дослідження проблемі 
впровадження суб’єктами цивільної авіації України механізмів бізнес-планування комерційної 
діяльності як засобу ефективного управління стратегічним розвитком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній науці немає єдиного підходу 
до визначення суті поняття «бізнес-планування діяльності підприємства як напрямку стратегічного 
управління». Дослідники англо-американської економічної школи, а саме Альберт М. [7, с. 76], 
Ансофф І. [3, с. 35], Друкер П. [6, с. 113], Мескон М. Х. [7, с. 85], Хедоурі Ф. [7, с. 44] розглядають 
процес стратегічного планування як здійснення сукупності систематизованих і взаємоузгоджених робіт 
з визначення довготермінових цілей та напрямків діяльності підприємства. Тобто процес стратегічного 
планування визначається як генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для 
підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для досягнення таких цілей. Ми 
вважаємо, що дослідники сприймають стратегічне планування лише як довгостроковий план дій, не 
враховуючи управлінської компоненти. 

Однак, незважаючи на вимоги практики, аспекти застосування бізнес-планування як елементу 
управління стратегічним розвитком є запозиченими та чітко не визначеними й не адаптованими до 
умов діяльності авіакомпаній України, що актуалізує сутність досліджуваної нами проблеми у межах 
питання застосування бізнес-планування як комплексного елементу управління комерційною 
діяльністю підприємств цивільної авіації. 

Нами конкретизовано, що на аспекти управління плановою та стратегічною діяльністю на 
підприємствах цивільної авіації з метою забезпечення конкурентоспроможності, підвищення якості послуг, 
розширення географії польотів, оновлення парку повітряних суден та подолання дефіциту коштів звертали 
увагу вітчизняні та зарубіжні економісти: Агафонова Л. Г. [1, с. 49], Алексєєва М. М. [2, с. 226], 
Пересада А. А. [8, с. 205], Покропивний С. Ф. [5, с. 111, 244], Попов В. М. [4, с. 77], Тарасюк Г. М. [9, с. 318], 
Фатхутдінов Р. А. [10, с. 273], Філатов О. К. [11, с. 98], Шифрін М. Б. [12, с. 203]. 
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Однак у цих працях поки не вирішені проблеми системності та опрацювання питань управління 
стратегічним розвитком за допомогою бізнес-планування, пов'язаних з відображенням нових 
тенденцій у розвитку світового повітряного транспорту, врахування специфіки цих процесів у 
вітчизняній цивільної авіації. Вищевикладене підтверджує актуальність досліджуваної проблеми 
вдосконалення механізмів управління стратегічним розвитком авіакомпаній України з використанням 
аспектів бізнес-планування. 

З огляду на прагнення України інтегруватись у європейські та світові економічні структури та на 
необхідність переходу вітчизняних авіакомпаній на світові стандарти управління комерційною, 
плановою та інвестиційною діяльністю, дослідження, присвячені цим проблемам, стають особливо 
актуальними. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження шляхів застосування елементів бізнес-
планування як механізму управління стратегічним розвитком авіаційних підприємств України та 
розробка практичних рекомендацій щодо підвищення у довгостроковій перспективі ефективності 
комерційної діяльності авіакомпаній України.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення й розвиток ринкової системи 
господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління 
підприємницькою діяльністю авіакомпаній, особливу увагу у цьому процесі займає управління стратегічним 
розвитком на базі комплексного підходу. Успішна діяльність, результати роботи та довгострокова 
життєздатність будь-якого підприємства залежать від безперервної послідовності логічних рішень 
керуючих. Кожне з цих рішень у кінцевому підсумку має економічні наслідки на діяльність підприємства. По 
суті, процес управління будь-яким підприємством – це серія економічних рішень. 

Сьогодні керівники вітчизняних авіакомпаній змушені приймати господарські рішення в умовах 
невизначеності наслідків таких рішень із підвищеним ризиком, тому що немає достатнього 
комплексного знання про поведінку споживачів, позиції конкурентів, про правильний вибір партнерів, 
немає надійних джерел отримання комерційної та іншої інформації. Крім того, більшість керівників 
вітчизняних авіапідприємств концентрують свої зусилля на вирішенні поточних завдань, оперативному 
рівні управління і, відповідно, на короткостроковому горизонті планування. Питання перспективного 
розвитку нерідко виявляються «на узбіччі» управлінської діяльності. А адже організація системи 
стратегічного планування на підприємстві – не данина моді, що прийшла з Заходу, а життєва 
необхідність. Зовнішнє середовище змінюється настільки швидко, що одних тільки оперативних 
заходів вищого менеджменту з адаптації підприємства до нових реалій вже недостатньо.  

Підприємство без ясної та ефективної стратегії розвитку – це не бізнес, а набір активів, 
обтяжених зобов'язаннями. Ми вважаємо, що вітчизняні авіакомпанії для того, щоб не тільки вижити, 
але і посилити свої конкурентні позиції на світовому ринку, повинні застосовувати стратегічне 
планування у комплексному форматі. 

На жаль, багато, особливо починаючих, підприємців авіаційної галузі схильні недооцінювати 
роль внутрішньофірмового планування взагалі і підготовки обґрунтованого бізнес-плану зокрема. При 
цьому вони покладаються на власну інтуїцію і досвід, встановлені неформальні зв’язки в ділових 
колах, ринкові перспективи, які здаються гарними, й інші обставини. І багато хто з них зазнають 
серйозних ускладнень при спробі чітко й у визначеній системі викласти своє бачення бізнесу, так ще й 
з обґрунтуванням економічних і фінансових показників. 

Ми розглядаємо планування діяльності авіаційного підприємства як процес формування цілей, 
визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань про закономірності 
функціонування різних господарських систем і обліку можливих змін умов господарювання. На нашу 
думку, планування - це функція управління, що включає наступний комплекс робіт: аналіз ситуацій і 
факторів зовнішнього середовища; прогнозування, оцінка й оптимізація альтернативних варіантів 
досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного розвитку; розробка плану; реалізація плану, 
контроль та коригування його реалізації.  

Реалізувавши себе як частина управлінської діяльності, планування повинно дати чіткі 
орієнтири для працівників і підрозділів, тобто процес планової діяльності мусить завершитися 
складанням документу у якому інтегрувався комплекс напрямків щодо розвитку підприємства – 
фінансові, ресурсні, організаційно-технологічні, інвестиційні, маркетингові та інші аспекти 
стратегічного розвитку авіакомпаній. Таким документом є бізнес-план.  

Бізнес-план - це типове (уніфіковане) проектне рішення на досить віддалену перспективу (5, 10 і 
більше років), у якому дається науково обґрунтована оцінка можливих на даному сегменті ринку 
кінцевих цільових економічних, фінансових та інших результатів (трудових, виробничих, соціальних, 
екологічних) діяльності авіапідприємства, що базуються на реальному виробничому, інвестиційному, 
матеріально-технічному, організаційному і логістичному забезпеченні.  

Складнощами застосування бізнес-планування як комплексного інструментарію управління 
стратегічним розвитком, на нашу думку, є адаптація елементів бізнес-планування саме до специфіки 
авіаційної галузі. Крім того, недостатність рівня економічних знань й професійного персоналу щодо 
використання бізнес-плану на авіапідприємствах є суттєвою проблемою сьогодення. Використання 
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окремих епізодичних аспектів щодо фінансового планування або маркетингової концепції не надають 
можливості вітчизняним авіакомпаніям підійти до магістралі перспективного розвитку комплексно, а, 
отже, й управління не має чіткої координації. 

Бізнес-план авіапідприємства за класичною структурою містить наступні розділи: 
– характеристика галузі, авіакомпанії (проекту), послуг, робіт; 
– маркетингове дослідження; 
– аналіз та оцінку фінансово-економічного стану авіакомпанії; 
– маркетинговий план діяльності авіакомпанії; 
– організаційний план діяльності авіакомпанії; 
– виробничо-технологічний план діяльності авіакомпанії; 
– інвестиційний план; 
– фінансовий план; 
– оцінка ризиків та страхування. 
Ми вважаємо, що розробка бізнес-плану у вище представленій комплексній структурі дає 

можливість чітко проаналізувати усі напрямки та аспекти діяльності авіакомпаній, оцінити ресурсний 
потенціал, загрози та перспективи, нейтралізувати або звести до мінімуму слабкі сторони та ризики, а, 
отже, й ефективно управляти процесом стратегічного розвитку. 

Слід зазначити, що між розробкою та впровадженням бізнес-плану існує динамічна зворотна 
залежність, оскільки виникає необхідність контролю й  коригування будь-яких відхилень від 
запланованих цілей і показників документу.  

У свою чергу, застосування комплексного підходу у бізнес-плануванні дозволяє розглядати усі 
аспекти діяльності та її ресурсного забезпечення як єдиний механізм, окремі елементи якого 
знаходитимуться у логічному поєднанні й відповідно направлені на досягнення мети авіакомпанії. 

На нашу думку, бізнес-план виконує основні завдання стратегічного планування, але в більш 
глобальному елементарному виконанні, що дозволить вітчизняним авіакомпаніям забезпечити 
конкурентоспроможність у віддаленій перспективи та вчасно адаптуватись до швидкоплинних змін 
зовнішнього середовища. 

Отже, посилаючись на вищевикладене, можемо констатувати, що бізнес-планування, як метод 
управління стратегічним розвитком вітчизняних авіапідприємств, дозволяє комплексно: об’єктивно 
оцінити сучасний стан авіакомпанії на підставі характеристик видів діяльності, виробничого 
потенціалу, всебічного аналізу комерційних і якісних показників за ретроспективний період; провести 
маркетингові дослідження, здійснити прогнозування і обґрунтування обсягів робіт з урахуванням стану 
конкурентного середовища; обґрунтувати використовувані у розрахунках попередні витрати (поточних 
і капітальних) і прибуткові надходження (цін, тарифів, зборів, ставок, курсу валют та ін.); обґрунтувати 
технічні можливості, економічну доцільність, фінансове і правове забезпечення робіт за характером 
перевезень (регулярних, нерегулярних), їх види (внутрішні, міжнародні), транспортні польоти, 
застосування авіації у народному господарстві (ЗАНГ), якість авіаційних послуг, рівень безпеки 
польотів і екологічну безпеку. 

Таким чином, застосування елементів бізнес-планування задля управління стратегічним 
розвитком вітчизняних авіакомпаній представляє собою унікальну сукупність інтеграційного процесу 
планування та стратегічного управління, що здійснюється перш за все за допомогою реалізації 
комплексного підходу, безпосереднім об'єктом якого є вся комерційна діяльність авіапідприємства в 
цілому у довгостроковому періоді. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, бізнес-план дозволяє забезпечити комплексну інтегровану 
діяльність щодо перспективного розвитку авіакомпаній на вітчизняному та міжнародному рівнях із 
забезпеченням конкурентоспроможності. Крім того, реалізація зазначеного документу є аспектом 
стратегічного управління, який дозволить контролювати й координувати усі аспекти діяльності 
суб’єктів цивільної авіації.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведений автором аналіз літературних джерел 
дозволив конкретизувати, що проблема системності та опрацювання питань управління стратегічним 
розвитком вітчизняних авіакомпаній з використанням бізнес-плану, пов'язаних з відображенням нових 
тенденцій у розвитку світового повітряного транспорт,у досліджена недостатньо й не відповідає 
запиту практики сучасної світової авіації. 

Вищевикладене підтверджує актуальність досліджуваної проблеми вдосконалення механізмів 
управління стратегічним розвитком на комплексному рівні із використанням аспектів бізнес-
планування. У дослідженні пропонуються шляхи застосування елементів бізнес-планування як 
комплексного механізму управління стратегічним розвитком авіапідприємств України та розробці 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності авіакомпаній України 
в сучасних умовах. 

Подальші напрямки дослідження полягають у визначенні методів управління стратегічним 
розвитком авіапідприємств цивільної авіації України відповідно до аспектів представлених у бізнес-
плані. 
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Анотація 

Стаття присвячена проблемам забезпечення ефективності комерційної діяльності 
авіаційних підприємств України у довгостроковій перспективі. Особливу увагу приділено бізнес-
плануванню як елементу комплексного управління стратегічним розвитком суб’єктів цивільної 
авіації в умовах динамічного розвитку конкуренції та міжнародних ринкових відносин. 

Ключові слова: авіаційне підприємство, бізнес-планування, стратегічне 
управління,конкуренція. 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам обеспечения эффективности коммерческой деятельности 

авиационных предприятий Украины в долгосрочной перспективе. Особое внимание уделено бизнес-
планированию как элементу комплексного управления стратегическим развитием субъектов 
гражданской авиации в условиях динамичного развития конкуренции и международных рыночных 
отношений. 

Ключевые слова: авиационное предприятие, бизнес-планирование, стратегическое 
управление, конкуренция. 

Annotation 
Article is devoted to ensuring the effectiveness of business aviation enterprises of Ukraine in the long 

term. Particular attention is paid to the business plan as an element of integrated strategic development of 
the subjects of civil aviation in the dynamic of competition and international market relations. 

Key words:  aviation enterprise, business planning, strategic management, competition. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В 

УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ  
 
Постановка проблеми. Зростання конкуренції на фармацевтичному ринку країни змушує 

багато компаній шукати принципово нові моделі розвитку, розвивати нову філософію існування в 
мінливій системі охорони здоров’я. Зростають витрати на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи – при відсутності впевненості в їх прибутковості, а в деяких випадках – і 
окупності. Намагаючись зберегти колишній рівень рентабельності, фармацевтичні фірми вживають 
заходів щодо підвищення ефективності виробництва та оптимізації структури витрат. Ці процеси 
проходять на тлі триваючого зростання споживання лікарських засобів у світі, що пов’язано, з одного 
боку, з підвищенням рівня життя людей, а з іншого – зі старінням населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічних проблем функціонування 
фармацевтичної промисловості та управління сферою обігу лікарських засобів присвячені роботи 
іноземних науковців: Барта Т. Н., Куксона Р., МакГрейва М., Хендерсона Р. М. Представниками 
вітчизняної школи є: Багірова В. Л., Нікуліна С. В., Шевченко А. Г., Стародубов В. І., Перегудова Л. І., 
Пак Л. Ю. та ін. В той же час низка питань, які стосуються вивчення теми з математичної точки зори та 
прогнозування розвитку галузі в майбутньому, є недостатньо досліджені і зараз носять дискусійний 
характер. 

Постановка завдання. Мета статті –проведення математичного аналізу факторів, які 
впливають на обсяги продажів і конкурентоспроможність підприємств фармацевтичного ринку; 
побудова прогнозу розвитку фармацевтичної галузі України до 2015 року. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фармацевтичний ринок України активно 
розвивається. Освоюються і впроваджуються у виробництво нові препарати. Провідні українські 
компанії модернізують виробничі ділянки, приводять їх у відповідність до вимог GMP. Наявність 
національного сертифікату GMP дозволяє українським фармацевтам повільно, але впевнено 
освоювати закордонні ринки. Потреба у цьому велика, оскільки на фармацевтичному ринку стає тісно. 
Зараз на ньому присутні 460 виробників, серед яких 300 іноземних і 160 вітчизняних виробника. 
Посилюється конкурентна боротьба українських виробників з імпортерами і один з одним [1, с. 31].  

Ключовими характеристиками українського фармацевтичного ринку на сьогодні є: низький 
рівень споживання лікарських засобів на душу населення, високий рівень конкуренції при невеликому 
обсязі ринку, неминуче зниження темпів зростання ринку, несприятливе співвідношення values vs. 
volumes (вартості та обсягів угод), невисока частка інноваційних препаратів, низька маржинальність 
бізнесу, а також відсутність державного фінансування цього ринку. Це означає недостатній розвиток 
ринку, але при цьому наявність великих потенціалів для можливого його зростання і вдосконалення. 
Таким чином, це робить вітчизняний фармацевтичний ринок потенційно привабливим, але за умови, 
що найближчим часом будуть визначені основні напрямки його розвитку, що дасть можливість 
компаніям та інвесторам судити про свої перспективи на цьому ринку і прогнозувати свою діяльність 
[2, с. 113-124]. 

Аналіз факторів, що впливають на обсяги продажів підприємств фармацевтичної галузі, є 
проміжним етапом у моделюванні стратегічної маркетингової політики фармацевтичних компаній. 
Залежність однієї випадкової величини від значень, які приймає інша випадкова величина (фізична 
характеристика), в статистиці називають регресією. 

Основними етапами побудови регресійної моделі є: побудова системи показників (факторів); 
збір і попередній аналіз вихідних даних; побудова матриці коефіцієнтів парної кореляції; вибір виду 
моделі і чисельна оцінка її параметрів; перевірка якості моделі; оцінка впливу окремих факторів на 
основі моделі; прогнозування на основі моделі регресії. 

Вибір факторів, що впливають на досліджуваний показник, проводиться на підставі якісного та 
кількісного аналізу досліджуваних явищ [3]. 

Необхідно визначити які фактори мають найбільший вплив на збільшення/зменшення обсягів 
продажів підприємств фармацевтичної галузі (y). На підставі попереднього якісного аналізу були 
відібрані такі групи показників (табл. 1):  

– соціально-економічні показники (середньодушові грошові доходи населення, індекс споживчих 
цін, інвестиції в R&P, ВВП на душу населення); 
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– демографічні показники (чисельність населення, середня тривалість життя); 
– показник системи охорони здоров’я (державні витрати на охорону здоров’я); 
– показник стану навколишнього середовища (обсяг викидів СО2 в атмосферу). 

Таблиця 1 
Фактори, що впливають на обсяг продажів продукції фармацевтичної галузі України 
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2003 390,000 980,000 5,200 2,972 2299,000 47,658 67,800 4,000 7,400 
2004 730,000 1270,000 9,000 3,732 2369,000 47,319 67,700 3,700 7,700 
2005 1157,000 1540,000 13,500 5,160 2187,000 46,959 67,200 3,300 7,200 

2006 1708,000 1950,000 9,100 5,164 2293,000 46,788 67,300 3,400 7,000 
2007 2032,000 2570,000 12,800 6,149 2335,000 46,205 67,500 3,550 7,100 

2008 2500,000 3220,000 25,200 8,025 3891,000 45,994 68,300 3,700 7,000 
2009 1700,000 2840,000 15,900 7,822 2545,000 45,700 69,200 3,500 5,580 
2010 2100,000 3000,000 9,400 8,103 3007,000 45,415 69,300 3,640 5,900 

Джерело : узагальнено автором за [4; 5; 6] 
 
Методом покрокової регресії було виявлено, що найбільший вплив на змінну (обсяг продажів) 

здійснюють 4 фактори: середньодушові доходи населення, чисельність населення, державні витрати 
на охорону здоров’я і обсяг викидів СО2 (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні фактори, що впливають на обсяг продажів, взяті за основу при побудові моделі 

 

Рік 
Об’єм 

продажів, 
млн.дол. (у) 

Середньодушові 
грошові доходи 

населення, дол. США 
(х1) 

Чисельність 
населення, 
млн.осіб (х2) 

Державні витрати 
на охорону 

здоров’я, % від 
ВВП (х3) 

Обсяг викидів СО2, 
тонн на душу 
населення (х4) 

2003 390,000 980,000 47,658 4,000 7,400 
2004 730,000 1270,000 47,319 3,700 7,700 

2005 1157,000 1540,000 46,959 3,300 7,200 
2006 1708,000 1950,000 46,788 3,400 7,000 
2007 2032,000 2570,000 46,205 3,550 7,100 

2008 2500,000 3220,000 45,994 3,700 7,000 
2009 1700,000 2840,000 45,700 3,500 5,580 

2010 2100,000 3000,000 45,415 3,640 5,900 
Джерело : розраховано автором 
 
Результати, отримані при розрахунках, представлені в табл. 3.  
З даних табл. 3 видно, що коефіцієнт кореляції R=0,991, а значить, задані параметри мають 

дуже тісний зв'язок.  
Коефіцієнт детермінації R-квадрат = 0,983 – це значення говорить про те, що 98,3% варіації 

обсягу продажів пояснюються відібраними факторами. Зазначена залежність відображає високу 
ефективність впливу досліджуваних факторів. 

Значимість моделі в цілому перевіримо за допомогою F-критерію Фішера. Виходячи з того, що 
значимість F=0,006<0,5, модель може бути визнана адекватною, тобто вона вірно пророкує реальний 
результат і є значимою. Отримана модель має вигляд: 

 
у= -5112,92+2,03×х1-39,09×х2+1212,73×х3-976,39×х4   (1) 

 
Коефіцієнт регресії заданої моделі говорить про те, що: при збільшенні середньодушових 

доходів населення на 1 дол. США, обсяг продажів продукції фармацевтичних підприємств України 
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збільшиться на 2,03 млн. дол. США; при зменшенні кількості населення України на 1 млн. осіб, обсяг 
продажів скоротиться на 39,09 млн. дол. США тощо. 

Таблиця 3 
Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів 

 
Регресійна статистика 

Множинний R 0,991 

R-квадрат 0,983 

Нормований R-квадрат 0,960 

Стандартна помилка 144,803 

Спостереження 8,000 

Дисперсійний аналіз 

 

 df SS MS F Значимість 
F 

Регресія 4,000 3593471,771 898367,943 42,845 0,006 

Залишок 3,000 62904,104 20968,035   

Усього 7,000 3656375,875    

      

 

 Коефіцієнти Стандартна 
помилка 

t-
статистика 

P-
значення 

Нижні 95% Верхні 
95% 

Нижні 
95,0% 

Верхні 
95,0% 

Y-  
пересічення -5112,917 17213,233 -3,211 0,049 -110048,072 -487,690 -

110048,072 -487,690 

Змінна Х1 2,032 0,399 5,092 0,015 0,762 3,303 0,762 3,303 

Змінна Х2 -39,089 8,581 -5,104 0,013 -98,223 20,046 -98,223 20,046 

Змінна Х3 1212,729 366,473 3,309 0,045 46,449 2379,009 46,449 2379,009 

Змінна Х4 -976,391 300,849 -3,245 0,048 -1933,827 -18,954 -1933,827 -18,954 

Джерело: розраховано автором 
 
Необхідно визначити, що дані залежності будуть реалізовуватися тільки за умови, що інші 

чинники не будуть змінювати свої параметри. 
Значимість коефіцієнтів регресії перевіряємо за допомогою t-статистики Стьюдента, 

представлених в табл. 3. Також, ми бачимо, що розраховане для кожного фактора р-значення менше 
0,05 (тобто для 95%-ої довірчої ймовірності). 

Отримані дані дозволяють зробити висновок, що всі розглянуті коефіцієнти регресії статистично 
значущі, це говорить про невипадковий характер впливу всіх вивчених параметрів. Таким чином, 
отримана модель може використовуватися для прогнозування, яке буде проведене далі. 

Для початку, знайдемо прогнозні значення для кожного з факторів, що впливають на обсяг 
продажів фармацевтичної галузі України за допомогою ліній тренда (рис. 1-4). 

 

      
 
Рис.1. Середньодушові доходи                                  Рис.2. Чисельність населення України                                                                                     
  населення   2003-  2015 рр., млн.осіб                                        2003-2015 рр., дол.США 
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Рис.3.  Державні витрати на охорону      Рис.4. Об’єм викидів СО2 в  
           здоров’я  в Україні  2003 - 2015 рр.,                         Україні 2003--2015 рр., 
                         % від ВВП                                 тонн на душу населення 

 
Розрахуємо прогнозне значення даних показників в 2015 році: 
1) х1=329,1×13 + 690 = 4968,3 (дол. США); 
2) х2= -0,324×13 + 47,96 = 43,748 (млн.осіб); 
3) х3= 0,029×169 - 0,389×13 + 4,155 = 3,999 (%); 
4) х4= -0,257×13 + 8,017 = 4,676 (тонн на душу населення). 
Для розрахунку обсягу продажів продукції фармацевтичної галузі України підставимо отримані 

значенні в рівняння (1):  
 
у= -5112,92+2,03×х1-39,09×х2+1212,73×х3-976,39×х4 = -5112,92+2,03×4968,3-

39,09×43,748+1212,73×3,999-976,39×4,676 = 3546,73 (млн.дол. США) 
 
Таким чином, виходячи з наших розрахунків, обсяг продажів продукції підприємств 

фармацевтичної галузі України в 2015 році складе 3546,73 млн. дол. США, що відображає позитивний 
тренд розвитку конкурентоспроможності даних підприємств. 

Підвищення конкурентоспроможності українських фармацевтичних компаній залежить від ряду 
факторів. Крім викладених вище, до ключових факторів успіху фармацевтичної компанії на ринку 
відносяться зовнішнє фінансування і ефективність операцій суб’єктів ринку. 

Фінансування ринку є одним з найважливіших питань, що визначають його стійкість і 
перспективи розвитку. Джерелом фінансування українських фармацевтичних компаній може бути 
гаманець кінцевого споживача, але при цьому надзвичайно важливо врахувати межу еластичної 
купівельної спроможності і власне економічну ситуацію в країні. Інше важливе джерело фінансування 
– це інвестиції, перш за все інфраструктурні. Тут основними інструментами виступають reimbursement 
(державне фінансування), механізм сo-payment (участь пацієнта в оплаті лікування), добровільне 
медичне страхування [7, с. 42]. 

Аналізуючи середовище, в якому функціонують фармацевтичні підприємства, необхідно 
зазначити наступні зовнішні фактори, що визначають динаміку фармацевтичного ринку України: 
ступінь залучення економіки країни до світових фінансових криз; динаміка світового фармацевтичного 
ринку; ситуація на зовнішніх ринках збуту; кредитна політика міжнародних фінансових організацій; 
інвестиційна привабливість, в тому числі і об’єктів охорони здоров’я та фармацевтичного бізнесу. 

Макроекономічні фактори, які визначають динаміку ринку [8, с. 18]: 
1) стабільність макроекономічної ситуації в країні і збалансована динаміка основних 

макроекономічних показників; 
2) збалансованість зростання доходів населення (номінальних, реальних); 
3) соціальна політика держави; 
4) стан банківського сектора, кредитна політика банків; 
5) рівень інфляції та стабільність курсу національної валюти; 
6) значимі події в житті країни, здатні вплинути на економічний розвиток (наприклад, Євро 

2012). 
Регуляторні чинники, що визначають динаміку ринку, а значить й положення компаній на цьому 

ринку: 
1) реформування системи охорони здоров’я: здійснення структурних реформ в рамках існуючої 

моделі; розробка і впровадження нової моделі системи охорони здоров’я; 
2) регулювання цін на лікарські засоби (реєстрація цін, розміри націнки); 
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3) ліцензійні умови діяльності виробників (представництв), дистриб’юторів, роздрібних 
торговців; 

4) правила просування продукції на ринку (обмеження реклами, діяльність медичних 
представників); 

5) антикорупційне законодавство; 
6) захист персональної інформації; 
7) законодавча підтримка національного виробника. 
Сьогодні в українській фарміндустрії існує ряд проблемних питань, пов’язаних із підтримкою з боку 

держави, нормативного регулювання, а також питаннями контролю цін на фармацевтичні препарати. Це 
ускладнює процеси подальшого розвитку конкурентоспроможності підприємств [9, с. 4-6]. 

Принципове значення має те, що структура фармацевтичного ринку розвивається в повному 
протиріччі з практикою всіх європейських держав. У більшості країн ЄС законодавчо заборонені 
діяльність аптечних мереж. В Україні продажем ліків займаються 542 оптові компанії. 

Висновки з проведеного дослідження. Фармацевтичний ринок України – це складний, сильно 
фрагментований структурний елемент системи охорони здоров’я. Динаміка розвитку ринку, 
прибутковість роботи підприємств галузі в значній мірі залежить від великої кількості факторів. 
Головним завданням учасників вітчизняного фармацевтичного бізнесу на сучасному етапі має бути 
розробка ефективних та дієвих стратегій підвищення їх конкурентоспроможності з урахуванням 
позитивного або негативного впливу кожного з досліджуваних чинників, а також загальними 
тенденціями розвитку вітчизняної фармгалузі. 
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Анотація 

У статті проведено математичний аналіз чинників, які здійснюють найбільший вплив на 
обсяги продажів продукції фармацевтичних компаній. Даний аналіз є проміжним етапом у 
моделюванні стратегічної маркетингової політики. З урахуванням тенденцій розвитку основних 
факторів, побудована прогнозна модель динаміки розвитку фармацевтичного ринку України. 

Ключові слова: фармацевтична галузь України, математичний прогноз, регресійний аналіз, 
обсяги продажів, стратегічний маркетинг. 

Аннотация 
В статье проведен математический анализ факторов, осуществляющих наибольшее 

влияние на объемы продаж продукции фармацевтических компаний. Данный анализ является 
промежуточным этапом в моделировании стратегической маркетинговой политики. С учетом 
тенденций развития основных влияющих факторов, построена прогнозная модель динамики 
развития фармацевтического рынка Украины. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль Украины, математический прогноз, 
регрессионный анализ, объем продаж, стратегический маркетинг. 

 
Annotation 

In the article author propose a mathematical analysis of the factors exercising the greatest influence 
on the sales of products of pharmaceutical companies. This analysis is an intermediate step in the modeling 
of strategic marketing campaigns. In view of  the trends of the major influencing factors is based predictive 
model of the dynamics of the pharmaceutical market of Ukraine. 

Key words:  pharmaceutical industry of Ukraine, the mathematical prediction, regression analysis, 
sales, strategic marketing. 
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ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Проблематика антикризового регулювання діяльності фінансових 

інститутів все ще належить до малодосліджених як у вітчизняній, так і у зарубіжній економічній науці, 
про що свідчить затяжний характер кризових явищ та відсутність обґрунтованих, адекватних стану 
соціально-економічного розвитку країни, шляхів вирішення накопичених проблем у фінансовому 
секторі національної економіки. Сьогодні увага науковців зосереджена на подоланні кризи, тоді як 
дедалі актуальнішою стає проблема вчасного її попередження, удосконалення превентивної 
антикризової політики держави на основі запровадження постійного моніторингу за діяльністю 
фінансових інститутів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем функціонування страхових 
компаній, особливостей державного регулювання їх діяльності займаються такі вітчизняні вчені: 
В. Базилевич, Н. Внукова, О. Гаманкова, С. Журавін, С. Осадець, В. Фурман, О. Щеглова; окремі аспекти 
діяльності кредитних спілок вивчають М. Аліман, С. Бабенко, В. Гончаренко, А. Оленчик, М. Малік, 
Б. Пасхавер, П. Саблук; проблемам розвитку недержавних пенсійних фондів приділяють увагу О. Василик, 
Е. Лібанова, С. Юрій, Л. Позднякова, О. Ткач та ін. Вагомий науковий внесок у дослідження проблем 
функціонування фінансових інститутів зробили зарубіжні вчені, зокрема: А. Азриліян, Д. Бленд, Р. Брейлі, 
Є. Брігхем, Г. Габбард, С. Майєрс, Ф. Мишкін, А. Рейтман, Дж. Сорос, Д. Хервад та ін. Поряд із значними 
науковими досягненнями відзначених вчених існує низка проблем, пов’язаних із необхідністю 
забезпечення стійкості фінансових інститутів, які вимагають додаткового дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті – провести аналіз інструментів державного регулювання 
небанківських фінансових інститутів в умовах кризи та визначити ряд заходів щодо удосконалення 
діяльності фінансових інститутів з метою забезпечення фінансової стабільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державне антикризове регулювання – це 
послідовність дій держави, пов’язаних із розробкою та реалізацією антикризової стратегії, яка 
передбачає постановку цілей, аналіз стану функціонування фінансових інститутів та визначення 
перспектив їх розвитку у конкретних макроекономічних умовах, окреслення завдань, моніторинг їх 
виконання та оцінку ефективності впроваджених заходів. Антикризове регулювання обумовлене, у 
першу чергу, виникненням проблем функціонування фінансових інститутів, пов’язаних із їх 
внутрішньою політикою та зовнішніми чинниками, а також перманентністю загострення кризових явищ. 

Фінансовий ринок одним із найперших зазнає глобалізаційних впливів та чутливо реагує на 
зміни у світовому економічному середовищі. Не зважаючи на те, що частка активів українського 
небанківського сегменту фінансового сектору складає лише 7% від загального обсягу активів 
фінансових інститутів країни, негаразди у цьому сегменті можуть створити проблеми для всієї 
економіки, враховуючи тісний взаємозв’язок із банками та економікою в цілому. 

Фінансово-економічна криза 2008 р. завдала серйозного удару діяльності страхових компаній, 
недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, інститутів спільного інвестування, свідченням чого є 
зменшення платоспроможного споживчого попиту на фінансові послуги, уповільнення темпів 
зростання основних показників діяльності, зростання збитковості, банкрутство, тощо (табл. 1). 
Загострилися проблеми, пов’язані із недосконалістю законодавства про страхування, недержавне 
пенсійне забезпечення, кредитну кооперацію; низькою якістю управління грошовими потоками; 
низьким рівнем фінансової культури; непрозорістю діяльності фінансових інститутів та недовірою до 
них; слабкістю податкових стимулів; нерозвиненістю фондового ринку та відсутністю надійних схем 
інвестування фінансових ресурсів; низькою інституційною спроможністю регулятора небанківських 
фінансових інститутів – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та ін. 

Фінансові інститути піддаються низці ризиків, які притаманні економіці: інвестиційному, валютному, 
кредитному, процентному, інфляційному, податковому та ін. Політика управління фінансовими ризиками 
повинна скласти основу стратегії розвитку фінансового сектору і включати розробку системи заходів щодо 
виявлення і попередження високих ризиків та негативних наслідків, зумовлених ними. 

Основними інструментами державного антикризового регулювання діяльності фінансових 
інститутів є: встановлення нормативів щодо мінімального розміру капіталу, показників ліквідності і 
платоспроможності, вимог щодо здійснення конкретної діяльності (наприклад, для здійснення певних 
видів страхування обов’язковою є участь страховиків у відповідних об’єднаннях, які представляють їх 
інтереси у міжнародних об’єднаннях та координують діяльність [1, с. 575]); визначення напрямів 
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диверсифікації фінансових ресурсів; здійснення нагляду; прогнозування змін та тенденцій розвитку; 
оподаткування; надання гарантій тощо.  

Таблиця 1 
Динаміка показників розвитку окремих фінансових інститутів в Україні 

 протягом 2005-2010 рр. 
 

Рік 
Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Страхові компанії 

Кількість страховиків 398 411 446 469 450 456 
Активи, млрд. грн. 20,9 24,0 32,2 41,9 42,0 45,2 
Сформовані страхові резерви, млрд. грн. 5,0 6,0 8,4 10,9 10,1 11,4 
Валові страхові премії, млрд. грн.  12,8 13,8 18,0 24,0 20,4 23,1 
Валові страхові виплати, млрд. грн.  1,9 2,6 4,2 7,0 6,7 6,1 

Кредитні спілки 
Кількість кредитних спілок 723 764 800 829 755 659 
Активи, млрд. грн.  1,9 3,2 5,3 6,1 4,2 3,4 
Доходи, млрд. грн.  0,5 0,7 1,3 1,8 1,1 0,71 
Витрати, млрд. грн.  0,4 0,6 1,1 1,6 1,5 0,68 

Недержавні пенсійні фонди 
Кількість недержавних пенсійних фондів 54 79 96 109 108 101 
Пенсійні активи, млрд. грн.  0,05 0,14 0,28 0,61 0,86 1,14 
Пенсійні виплати, млрд. грн.  0,001 0,004 0,009 0,027 0,090 0,158 
Інвестиційні доходи, млрд. грн.  0,009 0,04 0,07 0,09 0,24 0,43 
Джерело : складено на основі даних [6] 

 
Основою для побудови системи нагляду за платоспроможністю страхових компаній є дотримання 

Основних принципів страхового нагляду, схвалених Міжнародною асоціацією страхових інспекторів у 2003 
році, та законодавства Європейського Союзу. На сьогодні основними вимогами до страховиків є 
дотримання положень Директиви про платоспроможність ІІ (Solvency II) [2], в якій висуваються вимоги до 
капіталу страховиків, щодо управління ризиками, регуляторної звітності й публічності інформації про 
діяльність. Капітал як засіб платежу повинен покривати всі ризики, з якими стикається страховик чи 
перестраховик та які можна кількісно виміряти, застосовуючи власні методи зменшення ризиків страхових 
компаній. Вимога щодо мінімального розміру капіталу встановлює його нижню межу, порушення якої 
страховиком потребує негайного втручання регулятора – відкликання ліцензії [12, с. 54]. 

З метою зменшення ризикованості інвестиційної діяльності до недержавних пенсійних фондів 
висуваються вимоги щодо диверсифікації активів та цінних паперів, в які інвестуються кошти. 
Недержавним пенсійним фондам заборонено більш як 40% вартості активів тримати на банківських 
депозитах, 50% – інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом, 20 % – в цінні 
папери, доходи за якими гарантовані Радою міністрів АР Крим, 40 % – в облігації підприємств 
українських емітентів, 40 % – в акції українських емітентів, 20 % – в цінні папери іноземних емітентів, 
40 % – в іпотечні цінні папери, 10 % – в об’єкти нерухомості, 10 % – в банківські метали відповідно 
(розд. VI, ст. 49) [11]. Крім того, інвестиційна діяльність НПФ обмежується встановленням лімітів на 
придбання обсягу цінних паперів одного емітента, обмежень на класи активів за ризиковістю. 

Позитивними кроками держави у попередженні фінансової кризи стали затвердження у 2010 р. 
Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами [7], 
ухвалення урядом Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні [9], 
оприлюднення проекту Правил здійснення депозитних операцій для КС [10]; розробка Стратегії 
розвитку фінансового сектора України до 2015 року [14]. Зокрема, Стратегія передбачає 
впровадження нагляду за ризиками та посилення контролю за діяльністю фінансових установ; 
створення уніфікованих вимог до корпоративного управління; посилення боротьби з відмиванням 
грошей; концентрацію та інтеграцію наглядових функцій у єдиному регуляторному органі тощо. 

Держфінпослуг орієнтується на загальновизнані стандарти і підходи здійснення пруденційного 
нагляду. Зокрема, для страхових компаній обрано систему, що діє відповідно до Директиви про 
платоспроможність ІІ, для кредитних установ – рекомендації Міжнародної ради кредитних спілок, а 
для пенсійних фондів – рекомендації Міжнародної асоціації органів нагляду за недержавними 
пенсійним фондами, що знайшло відображення у Концепції пруденційного нагляду за небанківськими 
фінансовими установами. 

Концепція пруденційного нагляду направлена на попередження високих ризиків діяльності 
страховиків, недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок з метою забезпечення стабільності їх 
функціонування. Зокрема, з метою запобігання неплатоспроможності та забезпечення стійкості 
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фінансових інститутів на державу покладаються функції вчасного виявлення підвищених ризиків у 
діяльності фінансових інститутів, контролю за їх платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю; 
прогнозування майбутніх показників діяльності на основі звітів поточних періодів. Поряд з цим 
запровадження макропруденційного нагляду за небанківськими фінансовими інститутами вимагає 
переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, підвищення відповідальності аудиторів, 
гармонізації облікової політики, запровадження автоматизованої системи прийому, обробки та аналізу 
статистичних даних, наданих фінансовими інститутами тощо. Удосконалення вітчизняного 
законодавства шляхом гармонізації із стандартами ЄС (в частині нормативного нагляду, відповідності 
системи звітності фінансових інститутів міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та ін.) 
сприятиме вирішенню гострої для вітчизняної практики проблеми відмивання коштів та вивезення їх 
за кордон шляхом використання ринку фінансових послуг. 

На наш погляд, для втілення у реальне життя Концепції пруденційного нагляду варто 
запозичити досвід такого нагляду за банками, особливо що стосується кредитних спілок (в частині 
проведення стрес-тестування, здійснення моніторингу на основі системи індикаторів раннього 
попередження фінансової нестабільності шляхом оцінки основних показників діяльності). Досвід 
Великобританії засвідчує посилення законодавчих вимог щодо пруденційних стандартів для 
кредитних спілок у сфері оцінки капіталу, ліквідності та резервування під неповернення кредитів. В 
Ірландії готується реформа регуляторної системи, яка передбачає створення при Центральному банку 
Комісії єдиного інтегрованого регуляторного органу фінансового ринку. Зокрема, дія стандартів 
банківського нагляду буде поширена і на кредитні спілки [12, с. 54]. 

Аналіз основних положень Концепції пруденційного нагляду засвідчує, що їх реалізація дасть 
змогу підвищити капіталізацію вітчизняних страхових компаній (що відкриває перспективи появи нових 
страхових продуктів, страхування масштабних ризиків) та їх фінансову стійкість; підвищити якість 
активів фінансових інститутів; забезпечити збереження пенсійних активів; відновити та збільшити 
рівень суспільної довіри; збільшити частку активів небанківських фінансових інститутів у загальній 
структурі активів фінансового сектору України. 

На сьогодні захист прав споживачів фінансових послуг заявлений пріоритетом діяльності 
Держфінпослуг. Основні завдання Держфінпослуг спрямовані на [5]:  

1) посилення конкурентоспроможності та стійкості небанківських фінансових інститутів 
(шляхом переходу до системи нагляду на основі оцінки ризиків, запровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності та підвищення вимог до якості послуг аудиторів); 

2)  розширення спектру та підвищення якості фінансових послуг (шляхом впровадження 
системи дистанційного їх надання, підвищення професіоналізму працівників); 

3) забезпечення захисту прав їх споживачів та підвищення рівня інформаційної відкритості 
фінансових інститутів (шляхом реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових 
послуг в Україні); 

4) удосконалення системи регулювання та нагляду (шляхом посилення контролю за рухом 
капіталів невідомого походження, імплементації змішаної моделі фінансування та забезпечення 
незалежності регулятора ринків фінансових послуг, досвіду регулювання та нагляду, удосконалення 
механізмів введення тимчасової адміністрації до проблемних інститутів, перехід до електронної 
інформаційної звітності) сприятиме становленню небанківського фінансового посередництва в Україні, 
їх розвитку та стабільності функціонування. 

З метою підвищення довіри до фінансових інститутів жваво обговорюються ідеї створення 
фондів гарантування страхових виплат (зокрема, страхування життя) та вкладів членів кредитних 
спілок. З іншої сторони, застосування інструментів страхування депозитів (вкладів, внесків) має ряд 
недоліків [4, с. 232-233]. По-перше, страховики та кредитні спілки, знаючи, що у результаті скрутного 
становища держава гарантує їм підтримку, здійснюватимуть операції із високим ступенем ризику, не 
турбуючись про наслідки дій та відповідальність. А тому держава повинна зважувати ризики вигід та 
втрат для суспільства. По-друге, вкладники, знаючи, що держава гарантує повернення їх депозитів 
також не зацікавлені контролювати фінансові інститути шляхом вилучення вкладів.  

З метою забезпечення фінансової стабільності необхідно здійснити ряд заходів із 
удосконалення діяльності фінансових інститутів, зокрема: 

1) страхових компаній: 
– посилити контроль та удосконалити управління страховими резервами шляхом розширення 

переліку фінансових інструментів, в які можуть спрямовуватися кошти страховиків, стимулювання 
інвестування у розробку та впровадження високотехнологічного устаткування, ресурсо- та 
енергозберігаючі технології, інфраструктуру тощо. Адже, як показує практика, інвестиції в економіку за 
напрямами, визначеними урядом, у загальному обсязі страхових резервів не перевищують 0,3%; 

– забезпечити гарантування страхових внесків (зокрема, страхування життя) у випадку 
банкрутства страхової компанії. Наприклад, в США гарантована сума у випадку банкрутства 
страховика складає 250 тис. дол., що є вищою, ніж обсяги гарантування депозитів в банках; у Канаді 
захищені власники страховок життя та здоров’я [1, с. 566]; 
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– стимулювати надання комбінованих послуг шляхом пропозиції комплексних страхових 
продуктів, що підвищуватиме ефективність діяльності під час фінансової дестабілізації; стимулювати 
розвиток страхування інвестиційних, фінансових, ризиків відповідальності; 

– забезпечити постійний моніторинг за активами страховиків, які часто на момент звітності 
поповнюють їх за рахунок кредитів банків; підвищити вимоги до статутного капіталу, що сприятиме 
зростанню капіталізації та розвитку страхування фінансових ризиків, які вимагають значного покриття, 
розвитку перестрахування, зменшенню «схемного» страхування; 

– перейти на принципи діяльності Solvency II, які передбачають запровадження оцінки 
ліквідності та інших ризиків на основі ринкових оцінок; 

– запровадити щомісячну звітність у формі, що забезпечує оперативний її розгляд та прийняття 
оперативних рішень Держфінпослуг стосовно страховиків, показники діяльності яких мають істотні 
зміни протягом звітного періоду; 

– забезпечити прозорість як страховиків, так і Держфінпослуг за рахунок запровадження 
системи оприлюднення зведеної інформації по страховому ринку тау розрізі страховиків; 

2) недержавних пенсійних фондів: 
– забезпечити позиціювання недержавного пенсійного забезпечення на ринку фінансових 

послуг шляхом інформування населення щодо його переваг; 
– запровадити податкові стимули (звільнення від оподаткування коштів, перерахованих на 

недержавні пенсійні рахунки, відстрочення сплати податків та ін.) для суб’єктів господарювання; 
– забезпечити транспарентність діяльності шляхом розкриття інформації щодо напрямків 

інвестування закумульованих фінансових ресурсів, рівня ризикованості вкладів, можливої величини 
отриманого доходу та ін.; 

– посилити контроль за дотриманням належного рівня власного капіталу адміністратора 
недержавного пенсійного фонду, вимог щодо диверсифікації та якості активів фондів; 

– створити адекватну систему контролю інвестиційного, операційного та управлінського ризиків. 
Наприклад, у Німеччині орган нагляду за пенсійними фондами вимагає розроблення та затвердження 
стратегії управління ризиками; 

3) кредитних спілок (КС): 
– розширити можливості кредитної кооперації шляхом залучення до неї юридичних осіб;  
– удосконалити систему управління кредитною спілкою шляхом підвищення ролі членів в 

управлінні, які мають депозитні вклади; 
– перевести діяльність на безготівкові розрахунки з ціллю здійснення податкового контролю та 

зменшення проведення тіньових операцій; 
– створити фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок, що водночас вимагає 

впровадження механізмів підтримки ліквідності шляхом рефінансування, створення стабілізаційного 
фонду, на уповноважених якого покладатимуться функції попередження банкрутства та захист в 
умовах фінансових труднощів. 

– створити Державне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» з метою санації КС шляхом 
викупу їхніх зобов’язань перед вкладниками; удосконалити фінансові нормативи діяльності, розробити 
тести раннього попередження кризи [8]. Наприклад, у США, діє система підтримки ліквідності КС, 
надаються урядові гарантії з повернення вкладів та поширена практика поглинання сильнішими 
фінансовими інститутами менш стабільних [3]; 

– посилити контроль за дотриманням критеріїв та нормативів платоспроможності, якості 
активів, ризиковості операцій та ліквідності, дотриманням порядку формування резерву забезпечення 
покриття втрат від неповернених позичок;  

– запровадити на державному й регіональному рівні систему оздоровлення кредитних спілок; 
– сформувати установи сервісної інфраструктури, які повинні надавати послуги кредитним 

спілкам у сфері навчання, мінімізації фінансових ризиків, управління ліквідністю [15]; 
– запровадити загальні правила оподаткування, як наприклад, у Канаді, де кредитні спілки не 

мають пільг з податку на прибуток [13]. Натомість податкові преференції необхідно надавати тим 
спілкам, які дійсно розв’язують соціально-економічні проблеми на принципах взаємодопомоги й 
соціально-економічного захисту. 

Висновки з проведеного дослідження. Подальший успішний розвиток небанківських 
фінансових інститутів залежить від швидкості втілення намічених завдань, задекларованих у Стратегії 
розвитку фінансового сектору України, а також й від ефективності реалізації антикризових заходів 
держави: стимулювання розвитку страхування, кредитної кооперації та недержавного пенсійного 
забезпечення, постійний контроль за діяльністю фінансових інститутів та моніторинг основних 
показників, адаптування міжнародних нормативно-правових актів до ситуації на вітчизняному 
фінансовому ринку, надання державних гарантій. Всі вони складають основу антикризової політики у 
фінансовому секторі. 
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Анотація 
Проаналізовано необхідність та інструменти державного регулювання небанківських 

фінансових інститутів в умовах кризи. Визначено, що політика управління фінансовими ризиками 
складає основу стратегії розвитку фінансового сектору. Запропоновано ряд заходів щодо 
удосконалення діяльності фінансових інститутів з метою забезпечення фінансової стабільності. 

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова криза, інститути, держава, криза, інструменти,  
нормативи, фінансові резерви.  

Аннотация 
Проанализировано необходимость и инструменты государственного регулирования 

небанковских финансовых институтов в условиях кризиса. Определено, что политика управления 
финансовыми рисками составляет основу стратегии развития финансового сектора. Предложен 
ряд мероприятий относительно усовершенствования деятельности финансовых институтов с 
целью обеспечения финансовой стабильности. 

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовый кризис, институты, государство, кризис, 
инструменты, нормативы, финансовые резервы. 

 
Annotation 

The analysis of the need and the instruments of state regulation of non-bank financial institutions in a 
crisis. Certainly, that politics of management financial is the basis of strategy of development financial to the 
sector. The row of measures is offered in relation to the improvement of activity of financial institutes with the 
aim of providing of financial stability. 

Key words : financial market, financial crisis, institutions, government, crisis, tools, standards, financial 
reserves. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ 
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Одним з найважливіших завдань державного регулювання соціально-

економічного розвитку є якісна оцінка соціально-економічних процесів, що дає можливість оперативно 
отримувати інформацію про стан фінансового механізму та оперативно вирішувати виникаючі 
проблеми. 

Сформована до теперішнього моменту глибока диференціація основних соціально-економічних 
процесів в регіонах країни, а також досить суперечливі тенденції розвитку держави в цілому 
обумовлюють необхідність дати комплексну об'єктивну оцінку розвитку фінансового механізму 
державного регулювання соціально-економічного розвитку. Оскільки перш ніж пропонувати заходи 
щодо поліпшення функціонування фінансового механізму, необхідно розглянути його сучасний стан та 
основні тенденції його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи проведення 
аналізу розвитку регіону обґрунтовано в роботах: М. П. Бутко, З. В. Герасимчук, І. М. Ваховича, 
П. Матвієнко, Г. В. Осовської, С. М. Рижук, А. І. Величук та ін. [1-3]. Деякі аспекти методичних підходів 
до аналізу економічних процесів містяться у працях таких вчених і практиків України та країн СНД, як: 
Б. Адамова, В. Артеменко, Г. Балабанова, І. Бондаря, Б. Буркинського, В. Василенко, В. Геєця, 
О. Гранберга, В. Максимова, О. Осауленко, В. Швець та ін.  

Проте, недостатньо розробленою залишається методика комплексної оцінки розвитку регіонів, а 
методика проведення комплексної оцінки стану фінансового механізму державного регулювання 
регіонального розвитку взагалі відсутня.  

Постановка завдання. Мета статті – визначити і сформулювати основні методологічні 
принципи проведення оцінки стану фінансового механізму державного регулювання соціально-
економічного розвитку (на прикладі регіону). 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні науковцями розроблено низку 
методик оцінки рівня розвитку міст, які вирізняються критеріями оцінки, набором показників тощо. 

Найчастіше використовуються такі методи оцінювання:  
– параметричні - за системою локальних показників - параметри стану, нормативні, плановані, 

прогнозовані тощо; 
– інтегральні - з урахуванням сумісності та взаємодоповнюваності окремих показників в 

отриманні загального кінцевого результату; за коефіцієнтами, за показниками питомої ваги і 
значущості, що враховують значущість окремих показників у загальному результаті; 

– рейтингова оцінка (за методом суми місць або зробленого «внеску» в розвиток) [4]. 
Найбільш популярним в даний час інструментом первинного аналізу соціально-економічного 

становища, що часто трактують як рівень розвитку, є рейтингова оцінка [5]. 
Практика показує, що при проведенні аналізу соціально-економічного розвитку вкрай важливо 

обґрунтувати застосування конкретних показників і способів їх розрахунку. Разом з тим необхідно 
врахувати, що найбільшої глибини аналізу можна досягти при конструюванні ієрархічної системи 
індикаторів, використовуючи відповідні інтегральні показники. 

Успішна оцінка неможлива без конкретизації індикаторів – «орієнтуючих економічних показників, 
вимірників, які дозволяють певною мірою передбачити напрямок майбутнього розвитку економічних 
процесів» [6]. 

При виборі індикаторів (показників) для оцінювання результативності державного регулювання слід 
дотримуватися таких критеріїв: 1) індикатор повинен вимірювати й описувати проблемні процеси, для 
подолання яких розробляються відповідні заходи програми; 2) індикатор має бути чітко сформульованим, 
простим у застосуванні для інтерпретації результату як фахівцями-управлінцями, так і нефахівцями у 
сфері бюджетного планування; 3) індикатор повинен мати достовірне джерело інформації або формулу 
і/або методику розрахунку; 4) має існувати можливість перевірки значення індикатора і його оцінки 
порівняно з базовим (плановим, цільовим) значенням; 5) повинен існувати взаємозв'язок між індикатором і 
програмним заходом, на реалізацію якого плануються бюджетні витрати; 6) витрати на збір, обробку, 
аналіз і оцінку індикатора мають бути економічно ефективними [7]. 
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Проаналізувавши безліч підходів, що застосовуються як для оцінки соціально-економічного 
розвитку країни та її територій, так і окремих їх складових, ми прийшли до висновку, що в даний час не 
існує методики, що дозволяє комплексно оцінити стан фінансового механізму державного 
регулювання соціально-економічного розвитку. З огляду на те, що фінансовий механізм - явище 
комплексне і багатовимірне, яке включає в себе велику кількість складових, а також враховуючи 
нерівномірність розвитку окремих територій України, на нашу думку, для отримання максимально 
репрезентативних результатів доцільно проводити оцінку стану фінансового механізму на прикладі 
конкретного регіону, а не країни в цілому. 

Враховуючи вищевикладене, проведення комплексної оцінки стану фінансового механізму 
державного регулювання соціально-економічного розвитку (на прикладі регіону), на нашу думку, має 
ґрунтуватись на таких методологічних принципах: 

1) системність проведення оцінки - врахування взаємозв'язку базових показників і застосування 
ієрархічної структури часткових та інтегральних характеристик соціально-економічного розвитку; 

2) комплексність оцінки - врахування диференціації всіх важливих аспектів соціально-
економічного розвитку; 

3) вибір найбільш репрезентативних показників для оцінки всіх аспектів соціально-економічного 
розвитку; 

4) максимальна адаптація системи показників, що використовуються, до існуючої статистичної 
звітності з переважанням методів автоматизованої обробки даних; 

5) забезпечення найбільшої інформативності отриманих результатів порівняльної оцінки 
соціально-економічного розвитку по регіонах, необхідної для прийняття адекватних рішень у процесі 
державного управління; 

6) досягнення прийнятного рівня варіативності отриманих оцінок з урахуванням можливості 
коректного використання методів економіко-статистичних досліджень отриманих результатів; 

7) максимально можлива відповідність системи показників завданням прогнозування соціально-
економічного розвитку. 

Для найбільш об'єктивної оцінки стану фінансового механізму соціально-економічного розвитку, 
заснованої на вищевикладених принципах, необхідно врахувати ряд важливих аспектів. 

По-перше, необхідно вибрати і обґрунтувати вибір базових компонентів проведеної оцінки, 
враховуючи їх порівняльну перевагу щодо інших її компонентів. 

Незважаючи на те, що найбільш вдалим є варіант використання максимального числа різних 
показників, що характеризують всі аспекти соціально-економічного розвитку, практична доцільність 
цього вибору, що передбачає можливість ефективного та цілеспрямованого використання результатів 
проведеної оцінки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку, зумовлює 
необхідність обмежити склад вихідних компонентів і їх відповідності загальній спрямованості 
результуючого інтегрального показника. 

По-друге, щоб правильно відобразити всі складові фінансового механізму, необхідно 
використовувати репрезентативну систему оціночних індикаторів. Причому дана система може бути 
побудована наступними способами: 

1. для характеристики кожного напрямку може бути використаний єдиний узагальнюючий 
показник, який комплексно відображає найбільш важливі характеристики компонента фінансового 
механізму, що розглядається; 

2. по кожному напрямку оцінки можуть бути використані спеціальні групи індикаторів, які 
характеризують різні сторони явища, що досліджується; 

3. для кожного компонента може бути підібраний найбільш репрезентативний частковий 
показник, який не є в той же час узагальнюючою характеристикою; 

4. комбінація попередніх трьох варіантів - для кожного параметру порівняльної оцінки 
вибирається оптимальний спосіб якісної та кількісної характеристики відповідних компонентів. 

По-третє, вкрай важливо вибрати найбільш точні способи розрахунок базових індикаторів, що 
характеризують окремі складові фінансового механізму державного регулювання соціально-економічного 
розвитку. Необхідно відзначити, що традиційно використовуються оціночні показники, засновані на 
застосуванні вартісних характеристик, які в більшості випадків не здатні адекватно відобразити реальні 
масштаби і характер територіальної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України. 

По-четверте, одним з ключових аспектів методології оцінки стану фінансового механізму 
державного регулювання соціально-економічного розвитку виступає вибір конкретного методу синтезу 
часткових (базових) індикаторів в єдиний інтегральний показник. 

Необхідно відзначити, що ідеального методу визначення інтегральних оцінок соціально-
економічного розвитку не існує. Провідну роль у даному випадку відіграють задачі аналізу, які ставить 
перед собою дослідник і, відповідно, ті основоположні принципи, на яких ґрунтується проведення оцінки. 

На наш погляд, одним з найбільш об'єктивних і досить простих методів оцінки соціально-
економічного розвитку регіонів на основі інтегральних показників є метод ранжування бальної або 
рейтингової оцінки, що отримав широке поширення в зарубіжній і вітчизняній практиці аналітичних 
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регіональних досліджень. Його незаперечною перевагою виступає забезпечення максимальної 
реалізації принципу комплексності проведеної оцінки. Даний метод надає найбільш просту і зрозумілу 
для користувачів схему взаємозв'язку інтегрального показника з базовими індикаторами, що має 
особливо велике значення для прийняття адекватних рішень, наприклад, у сфері державного 
регулювання регіональної економіки. 

В даний час в Україні зазначений метод використовується при оцінці результатів діяльності 
Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України [8]. 

Зазначена оцінка регіонального розвитку проводиться по 10 основним напрямкам: економічний 
розвиток; інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність; державні фінанси; підтримка бізнесу; 
споживчий ринок; населення та ринок праці; житлово-комунальне господарство; освіта та охорона 
здоров'я; рівень злочинності; екологія. Кожний напрямок оцінюється за встановленим переліком 
показників. 

Розглянута оцінка проводиться в два етапи: 
1) проводиться аналіз динаміки показників оцінки за кожним напрямом по регіонах без 

проведення міжрегіонального порівняння; 
2) проводиться ранжування регіонів за кожним напрямом і кожному регіону присвоюється 

відповідне місце в рейтингу згідно суми його рейтингів за всіма напрямками. 
Необхідно відзначити, що не можна розглядати даний метод як єдино вірний для проведення 

комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Одним з головних його недоліків є 
невелика вірогідність рівномірного зменшення величини індикаторів відповідного порядку суцільного 
ранжирування: 1, 2, 3, 4 і так далі без пропусків місць. Крім того, при відхиленні рейтингів окремих 
індикаторів від «зразкових» загальний рейтинг регіону також буде відхилятися від першого місця, яке, 
згодом, може виявитися взагалі не зайнятим. 

Незважаючи на поширеність методу рейтингових оцінок для оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів, використовувати зазначений метод і для оцінки стану фінансового механізму 
державного регулювання соціально-економічного розвитку (на прикладі регіону) не представляється 
можливим. На нашу думку, оцінка стану фінансового механізму повинна ґрунтуватися на секторному 
підході, який дозволить проаналізувати всі складові фінансів регіону та дозволить отримати цілісну 
картину функціонування всіх складових фінансового механізму державного регулювання соціально-
економічного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для визначення напрямків 
удосконалення фінансового механізму державного регулювання соціально-економічного розвитку 
необхідно провести оцінку сучасного стану окремих його складових. На даний момент методика 
проведення такого аналізу відсутня. Отже, на нашу думку, найбільш вдалим для проведення оцінки 
стану фінансового механізму є використання секторного аналізу. 
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Анотація 
Розглянуто основні підходи до аналізу стану соціально-економічного розвитку. Запропоновані 

базові методологічні принципи проведення оцінки фінансового механізму державного регулювання 
соціально-економічного розвитку (на прикладі регіону). Розроблено рекомендації щодо проведення 
оцінки стану фінансового механізму. 

Ключові слова: фінансовий механізм, соціально-економічний розвиток, секторний аналіз, 
державне регулювання. 

Аннотация 
Рассмотрены основные подходы к анализу социально-экономического развития. Предложены 

базовые методологические принципы проведения оценки состояния финансового механизма 
государственного регулирования социально-экономического развития (на примере региона). 
Разработаны рекомендации по проведению оценки состояния финансового механизма. 

Ключевые слова: финансовый механизм, социально-экономическое развитие, секторный 
анализ, государственное регулирование. 

Annotation 
Studied the main approaches to the analysis of socio-economic development. Basic methodological 

principles of the evaluation of the financial mechanism of state regulation of socio-economic development 
(for example, the region) are made. Proposed recommendations for the evaluation of the financial 
mechanism. 

Key words: financial mechanism, socio-economic development, sector analysis, government 
regulation. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза, зменшення надходжень до бюджету, а 

також зростання масштабів їх розкрадання загострюють проблему ефективного використання коштів, 
що спрямовуються на державну підтримку підприємницької діяльності. В умовах антикризової політики 
здійснення ефективної державної підтримки направлено на активізацію підприємницької діяльності на 
внутрішньому та світовому ринках, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, створення 
додаткових робочих місць, стимулювання інноваційної активності та впровадження природоохоронних 
технологій, зростання прибутку підприємств та збільшення обсягів надходжень до бюджету.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цієї проблеми присвячено праці таких 
вчених, як Варналія З. [1], Колісник Г. [2], Бережницької У. [3, c. 44], які розглядають підходи до 
ефективності підтримки малого підприємництва; Бородіної О. [4], Калашнікової Т. [5], Титарчук І. [6], 
які аналізують ефективність державної підтримки в аграрному секторі, та інших. У науковій літературі 
та нормативно-правових документах [7; 8] не визначено єдиного підходу до розрахунку ефективності 
від надання державної підтримки підприємствам, що призводить до нецільового, нераціонального та 
безконтрольного витрачання бюджетних коштів. 

Постановка завдання. Мета даної статті - розробити пропозиції щодо удосконалення підходу 
до розрахунку ефективності держаної підтримки підприємницької діяльності та обчислити, який 
мультиплікативний ефект приносить кожна грошова одиниця наданих бюджетних коштів у вигляді 
підтримки підприємництва; виявити вплив розкрадання державних коштів на ефективність підтримки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При дослідженні ефективності державної підтримки 
підприємницької діяльності необхідно розмежовувати поняття «ефект» та «ефективність». Якщо «ефект» 
– це досягнутий результат від проведення державної підтримки у різних формах вияву – матеріальній, 
грошовій, соціальній тощо, та вимірюється переважанням доходів над витратами, то «ефективність» – це 
здатність створювати ефект, результативність самого процесу підтримки, та визначається як відношення 
ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [9, c. 216-217]. 

На думку науковців [2; 10; 11], оцінка ефективності державної підтримки підприємницької 
діяльності має здійснюватися на основі таких основних критеріїв: кількість проектів, які фінансуються з 
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бюджету; кількість кредитів, отриманих суб’єктами підприємництва; відсоток неповернення кредитів 
підприємцями; оцінка доступності фінансових ресурсів; питома вага прибуткових суб’єктів 
господарювання, витрати бюджету на одну грошову одиницю виробленої продукції. Проте така 
система показників відображає тільки отриманий ефект від використання бюджетних коштів, а не саму 
їх ефективність та не враховує соціальний та екологічний аспекти, без чого не можливо комплексно 
оцінити ефективність державної підтримки. Відсутність розрахунку показників ефективності породжує 
нові проблеми, зокрема: можливість спрямування бюджетних коштів на реалізацію тих програм, у 
виконанні яких зацікавлене обмежене коло осіб; необґрунтованість витрачання фінансових ресурсів 
тощо. Узагальнюючи різні підходи до визначення ефективності державної підтримки підприємницької 
діяльності пропонуємо наступну формулу: 

 
Даний показник характеризує сукупний ефект, який отримується від кожної грошової одиниці 

державної підтримки, наданої суб’єктам господарювання. Інтегральний ефект, на нашу думку, повинен 
включати чотири аспекти: бюджетний, економічний, соціальний та екологічний ефекти, сутність та 
розрахунки яких запропоновані в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники інтегрального ефекту від надання державної підтримки 

 
Сутність показника Формула Позначення 

Інтегральний ефект від надання державної підтримки  

Інтегральний ефект від надання 
державної підтримки складається з суми 
бюджетного, економічного, соціального 
та екологічного ефектів. 

Ефект = Бюдж + Екон + + 
Соц + Екол, 

де Бюдж, Екон, Соц, Екол – відповідно 
бюджетний, економічний, соціальний та 
екологічний ефекти від надання 
державної підтримки суб’єктам 
господарювання, грн. 

Бюджетний ефект від надання державної підтримки 

Бюджетний ефект - це перевищення 
приросту доходів відповідного бюджету 
над приростом витрат внаслідок надання 
державної підтримки. 

Бюдж = ∆ Д – ∆В 

де ∆Д - приріст доходів бюджету від 
надання підтримки, грн.; 
∆В - приріст витрат бюджету внаслідок 
надання підтримки, грн. 

Економічний ефект  від надання державної підтримки 

Економічний ефект - це додаткові 
фінансові надходження, що отримує 
підприємство в процесі державної 
підтримки, а також ефект у вигляді 
приросту (сальдо) чистого прибутку. 

Екон = ДФН + ∆ЧП, 

де ДФН - додаткові фінансові 
надходження, що отримують суб’єкти 
підприємництва в процесі державної 
підтримки, грн.; 
∆ЧП - приріст (сальдо) чистого прибутку 
підприємств від використання коштів 
державної підтримки, грн. 

Соціальний ефект від надання державної підтримки 

Соціальний ефект – це додаткове 
створення робочих місць або збільшення 
зайнятості, що призводить до збільшення 
доходів населення. 

Соц = ПрЗ × СерЗП, 

де ПрЗ – приріст рівня зайнятості 
населення у поточному році порівняно з 
попереднім, %; 
СерЗП – середня заробітна плата у 
поточному році, грн. 

Екологічний ефект від надання державної підтримки 

Екологічний ефект базується на 
прийнятті рішень підприємцями щодо 
необхідності витрат на зменшення 
забруднення ресурсів. 

Еколог = ПН × ВО, 

де ПН – перевищення норми викидів 
підприємствами; 
ВО – витрати на встановлення очисних 
споруд для зменшення забруднення 
атмосфери, водних та земельних 
ресурсів, грн. 

Джерело : розроблено автором 
 
Інтегральний показник акумулює отримані вигоди від надання підтримки для держави, суб’єктів 

господарювання, населення та охорони природного середовища. Крім цього наведені показники 
характеризують ефективність державної підтримки підприємницької діяльності, як на 

  
 Інтегральний ефект від надання 

підтримки 
   

Сума наданої державної підтримки   
підприємствам   

Ефективність державної  

підтримки підприємницької   
діяльності   

 
 =   
 

(1) 
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макроекономічному рівні, тобто враховують ефективність бюджетних програм, так і на 
мікроекономічному рівні, тобто ефективність підтримки проектів, підприємств. Розрахунок показників 
ефективності проведемо на прикладі підтримки суб’єктів малого бізнесу (табл. 2), оскільки, на сьогодні 
важливою є державна підтримка малого підприємництва як фактора економічного зростання. 

Таблиця 2 
Показники ефективності надання державної підтримки Українським фондом підтримки 

підприємництва та його регіональними фондами  
 

Рік 
Показник 

2007 2008 2009 2010 2011 

Приріст доходів бюджету від надання підтримки, % 2,3 10,62 28,2 20,8 19,75 
Приріст витрат бюджету внаслідок надання 
підтримки, % +20,4 +30,53 -54,6 +61,63 -47,28 

Бюджетний ефект від надання державної 
підтримки, % 

-18,1 -19,91 +82,8 -40,83 +67,03 

Додаткові фінансові надходження, що отримують 
суб’єкти підприємництва в процесі підтримки, тис. 
грн. 

10004,1 13058,1 11328,53 18310,39 9653,03 

Приріст (сальдо) чистого прибутку підприємств від 
використання коштів підтримки, тис. грн. +9,06 -14,5 -23,76 +0,55 +10,07 

Економічний ефект від надання державної 
підтримки, тис. грн. 10013,6 13043,6 11304,77 18310,94 9663,1 

Економічна ефективність 1,001 0,999 0,998 1,0 1,001 
Приріст рівня зайнятості населення в результаті 
використання коштів підтримки, робочих місць 1762 5026 2412 1933,5 1116 

Середньомісячна заробітна плата, грн.. 781,61 1047,61 1117,35 1249,88 1395,68 

Соціальний ефект від надання державної 
підтримки, тис. грн. 

16526,36 63183,45 32340,58 28999,72 18690,95 

Соціальна ефективність 1,65 4,84 2,85 1,58 1,94 
Інтегральний ефект від надання державної 
підтримки, тис. грн. 26539,96 76227,05 43645,35 47310,66 28354,05 

Ефективність державної підтримки 
підприємницької діяльності 2,65 5,84 3,85 2,58 2,94 

Джерело : розроблено на основі [12] 
 
Дані табл. 2 свідчать, про те що, найвищий рівень ефективності держаної підтримки на рівні 5,84 

мав місце у 2008 році в умовах фінансово-економічної кризи. В цей період з бюджету виділено 13058,1 
тис. грн., за рахунок чого додатково створено 1668 та збережено 3358 робочих місць, що є 
найбільшим показником протягом 2007-2010 років. Проте, сальдо чистого прибутку підприємців у 
2008-2009 роках має від’ємне значення, а тому в цей період економічна ефективність від надання 
державної підтримки менша одиниці.  

Ефективність державної підтримки залежить не тільки від суми, яка виділена з бюджету, а й від 
раціонального її використання. Так, протягом 2010-2011 років фінансова допомога малому 
підприємництву з фондів їхньої підтримки зменшилася майже у 2 рази (на 8657,36 тис. грн.). Тому 
зменшилась кількість створених суб’єктів малого підприємництва на 5 одиниць, менше створено та 
збережено робочих місць на 817 одиниць в 2011 році порівняно з попереднім роком. Але поряд із цим 
протягом досліджуваного періоду обсяги виробництва продукції зросли на 6,69%. 

Ефективність від надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності свідчить, що у 
2011 році кожна гривня, надана для підтримки, дала мультиплікативний ефект у розмірі 2,94 грн. Значний 
вплив на даний показник мали покращення господарської діяльності малих підприємств внаслідок 
отримання підтримки, що призвело до збільшення їхнього фінансового результату та збільшення кількості 
створених робочих місць , що вплинуло на збільшення доходів населення. У 2010 році хоча і було 
виділено у 2 рази більше бюджетних коштів на підтримку, ніж у 2011 році, проте ці кошти були використані 
з меншою ефективністю, що ілюструють дані табл. 2. У цей період бюджетна ефективність мала від’ємне 
значення, тобто приріст витрат бюджету перевищив приріст доходів бюджету від надання підтримки, що 
вплинуло на скорочення рівня інтегрального ефекту та ефективності підтримки. 

Вищезазначене підтверджує той факт, що ефективність державної підтримки підприємницької 
діяльності залежить від обсягів виділених бюджетних коштів на підтримку, від зростання чистого прибутку 
підприємств, які користуються цими коштами та від підвищення рівня зайнятості внаслідок надання 
державної підтримки. Але одним із чинників, який має суттєвий негативний вплив на ефективність 
підтримки в Україні є наявність механізмів розкрадання державних коштів, виділених на підтримку 
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підприємств. На характеристиці цього фактора зупинимося детальніше. Так, в 2011 році було проведено 
12,5 тис. контрольних заходів щодо розкриття кримінальних схем розкрадання державних коштів. Зокрема, 
голові державної служби зайнятості В. Галицькому пред’явлено обвинувачення в розкраданні коштів із 
бюджетної програми 2011 року зі створення робочих місць для забезпечення зайнятості жителів 
вуглевидобувних регіонів. В його сейфі виявлено грошей і цінностей на суму 7,5 млн. дол. [13]. Ретельної 
уваги потребують тіньові схеми з надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць, 
залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, виділення одноразової допомоги безробітним 
для відкриття своєї справи, які фінансуються за кошти державного бюджету. 

Існують факти невикористання за призначенням державних дотацій та субвенцій. Прикладом 
цього є Дніпропетровське Теплокомуненерго, яке уклало договір про переуступку дотацій та субвенцій 
фіктивній фірмі. Також з бюджету надано дотацію підприємству шовкопряду, але в Україні немає 
підприємств, які б здійснювали його переробку. Тому цю сировину вивозять в Білорусію і Росію, 
підвищуючи рівень зайнятості в цих країнах [14]. На нашу думку, державна підтримка повинна 
надаватися товаровиробникам, які створюють додаткові робочі місця на вітчизняних підприємствах. 

Дані контрольних заходів проведених упродовж 2006-2011 років у системі Міністерства аграрної 
політики та продовольства України свідчать про системне порушення норм законодавства, які призводять 
до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів, що заперечує ефективність державної підтримки. 
Так, при здійсненні фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення кредитів за 2010 рік установлено порушень на суму понад 55 млн. грн. За програмою 
«Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками» встановлено випадки 
безпідставного надання фінансової підтримки, що призвели до незаконного використання бюджетних 
коштів на суму майже 28 млн. грн. У 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду профінансовано 
заходи на загальну суму 19 млн. грн., які ні до захищених статей видатків, ні до першочергових не 
належать. В результаті несвоєчасного розподілу невикористані бюджетні асигнування в сумі майже 87 
млн. грн. в кінці року було повернуто до державного бюджету, з них майже 37,1 млн. грн. повернуто за 
бюджетною програмою «Фінансова підтримка продукції тваринництва та рослинництва». Внаслідок 
введення із року в рік нових бюджетних програм з’являються завуальовані схеми одночасної підтримки 
окремих суб'єктів підприємницької діяльності на виконання одних і тих же заходів за рахунок коштів 
декількох бюджетних програм [15]. Механізми розкрадання державних коштів нівелюють економічний 
ефект від надання державної підтримки. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження ефективності підтримки 
підприємницької діяльності дало змогу зробити наступні висновки: 

– відсутність єдиного підходу до розрахунку ефективності державної підтримки підприємницької 
діяльності призводить до безконтрольності за цільовим, раціональним використанням бюджетних коштів 
та неможливості комплексного врахування різних ефектів від використання коштів державної підтримки; 

– з метою повного відображення ефекту від державної підтримки нами запропоновано 
визначати інтегральний ефект, який включає бюджетний, економічний, соціальний та екологічний 
ефекти, що дало змогу об’єднати отримані вигоди від надання підтримки для держави, суб’єктів 
господарювання, населення та охорони природного середовища; 

– проведений аналіз ефективності державної підтримки дав змогу з’ясувати, що обсяги 
виділених коштів на підтримку не мають прямого впливу на її ефективність, тобто менша сума у 2011 
році привела до вищого рівня ефективності; негативний вплив на ефективність має бюджетний ефект, 
оскільки частіше всього видатки бюджету на підтримку перевищують надходження до бюджету від 
підприємницької діяльності; більшу частку в інтегральному ефекті мають економічний та соціальний 
ефекти, що відображає мультиплікативну віддачу наданих коштів для підтримки підприємництва; 

– негативний вплив на ефективність державної підтримки підприємницької діяльності мають 
порушення норм законодавства та механізми розкрадання державних коштів в усіх сферах 
господарювання, що не дозволяє робити адекватний аналіз показників ефективності витрачання 
бюджетних коштів. 

З метою підвищення рівня ефективності державної підтримки підприємництва в Україні в умовах 
фінансово-економічної кризи та дефіциту бюджету, потрібно припинити приголомшливе за 
масштабами розкрадання державних коштів та вимагати відповідального ставлення керівників до 
розпорядження грошима. У зв’язку із цим пропонуємо посилити контроль за використанням 
бюджетних коштів; визначити єдиний механізм фінансової підтримки підприємств щодо надання 
дотацій на одиницю виробленої та реалізованої продукції, яка забезпечує продовольчу безпеку 
держави; запровадити ведення моніторингу підприємств - претендентів на отримання державної 
підтримки. 
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Анотація 
В статті проаналізовано підходи до розрахунку ефективності державної підтримки 

підприємницької діяльності та запропоновано визначення даного показника на основі інтегрального 
ефекту. Розраховано рівень ефективності державної підтримки суб’єктів малого підприємництва. 
Проаналізовано вплив механізмів розкрадання державного майна на ефективність підтримки. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, державна підтримка, ефективність, 
інтегральний ефект. 

Аннотация 
В статье проанализированы подходы к расчету эффективности государственной 

поддержки предпринимательской деятельности и предложено определение данного показателя на 
основе интегрального эффекта. Рассчитан уровень эффективности государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства. Проанализировано влияние механизмов расхищения 
государственного имущества на эффективность поддержки. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственная поддержка, 
эффективность, интегральный эффект. 

Annotation 
In the article, going is analyzed near the calculation of efficiency of state support of entrepreneurial 

activity and determination of this index is offered on the basis of integral effect. The level of efficiency of state 
support of small business entities is expected. Influence of mechanisms of plundering of state property is 
analyzed on efficiency of support. 

Keywords : entrepreneurial activities, state support, efficiency, cumulative effect. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. В останні роки в багатьох країнах світу зростає інтерес до гендерних 

проблем національних пенсійних систем. І це викликано не тільки високим рівнем фемінізації бідності 
в похилому віці, характерним для багатьох країн, але все більшим усвідомленням необхідності 
формування гендерної рівності в сфері пенсійного забезпечення. Необхідність звернення до 
гендерних проблем пенсійного забезпечення майже у всіх держав виникла в ході реформування 
пенсійних систем, більшість з аспектів яких мають диференційований вплив на чоловіків і жінок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження соціально-економічних аспектів 
гендерних проблем є порівняно новим напрямком вітчизняної економічної науки, хоча в світовій 
практиці вже існує значна теоретична та методична база з цього питання. Основи гендерний 
досліджень в економіці сформовані зарубіжними науковцями Дж. Анкером, Т. Верленом, К. Делфі, 
М. Кіммелом, Дж. Скотт, Х. Хартман. На території пострадянського простору проблемами методології 
дослідження ґендерних проблем займалися Ю. Галустян, Н. Грицяк, Л. Кобелянська, Т. Мельник, 
Е. Плісовська, Н. Римашевська, Ю. Рощін, Л. Смоляр та інші. Значний внесок до розробки 
теоретичних та практичних аспектів гендерний досліджень в соціально-економічній сфері належить 
М. Баксаковій, О. Грішновій, Т. Журженко, Е. Лібановій, Л. Лобановій, О. Макаровій, М. Малишевій, 
Е. Мезенцевій, В. Новікову, Ю. Саєнко, В. Cтешенко, Л. Чуйко [1]. 

Проте, на сьогодні не існує цілісної системи показників та індикаторів, що характеризують 
гендерний дисбаланс в соціально-економічній сфері, залишаються невирішеними проблеми 
методичного характеру щодо комплексної оцінки гендерної нерівності, особливо в умовах 
реформування пенсійної системи.  

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення гендерних аспектів реформування 
системи пенсійного забезпечення в Україні, аналіз існуючої гендерної асиметрії пенсійного 
забезпечення, факторів її формування та перспектив розвитку, а також наслідків її впливу на систему 
пенсійного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна система пенсійного забезпечення як 
складова частина соціально-економічного простору України не вільна від гендерної асиметрії. Серед 
факторів, під впливом яких формується ця асиметрія, можна виділити дві групи.  

Перша група - фактори, пов'язані з особливостями побудови пенсійної системи, коли схеми і 
механізми функціонування цієї системи виявляються, хоча б частково, диференційовані для чоловіків і 
жінок. Як правило, метою такої диференціації є спроба за допомогою пенсійної системи нівелювати 
відмінності гендерних ролей у трудовій і сімейно-побутовій сферах. 

Підбір методів і методик, за яких реалізується така диференціація, часто ґрунтується на 
традиційних уявленнях про гендерні ролі та соціальну справедливість (що не завжди збігається з 
економічною ефективністю). 

Друга група - це фактори, які є зовнішніми для пенсійної системи: демографічні процеси, 
неоднаковість положення чоловіків і жінок (що визначається стереотипним сприйняттям гендерних 
ролей) у тих сферах життєдіяльності, які безпосередньо пов'язані з пенсійною системою через 
механізми збору пенсійних внесків та формування пенсійних виплат. 

При цьому зазначені фактори можуть впливати на гендерну асиметрію пенсійної системи 
різноспрямовано: частина факторів формувати асиметрію на користь чоловіків, інша частина - на 
користь жінок, а спільна дія деяких (в реальності дуже складно переплітаються) чинників може як 
підсилювати, так і зменшувати таку асиметрію [2]. 

В той же час не існує єдиного для всіх країн рецепту досягнення ґендерної рівності, 
універсальних підходів до формулювання і реалізації відповідної політики. Частина країн обмежується 
прийняттям формально ґендерно нейтрального законодавства. В інших - політика досягнення 
гендерної рівності ґрунтується на реалізації позитивних дій, які сприяють більшому доступу жінок до 
ринку праці і/або рівня прийняття рішень. Загальним для всіх країн є розуміння того, що досягнення 
гендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності важливе не тільки саме по собі, але є одним з 
ключових умов успішного вирішення інших соціальних і економічних проблем. 

Питання підвищення віку виходу на пенсію сьогодні, без сумніву, є найбільш «гарячою» точкою 
реформи пенсійного забезпечення в Україні. Донині в Україні діяв диференційований по статі і дуже 
низький пенсійний вік (55 років для жінок і 60 років для чоловіків). Ця межа працездатності була 
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спадщиною ще радянського періоду розвитку країни. А в Радянському Союзі він був введений в дію в 
1932 р. (!) після проведення спеціальних обстежень робітників, які виходять на пенсію по інвалідності у 
зв'язку з втратою працездатності. За результатами цього дослідження було виявлено, що в той час 
велика частина жінок до 55 років і велика частина чоловіків до 60 років втрачала можливість 
працювати або, точніше, до цього віку для більшості працівників збереження звичайного заробітку 
ставало неможливим або вимагало надмірного напруження. Тобто встановлення таких верхніх меж 
працездатності відбувалося в демографічних і соціально-економічних умовах, м'яко кажучи, серйозно 
відмінних від сучасних (з іншою тривалістю життя, народжуваністю, рівнем розвитку - розвитку 
охорони здоров'я та ін.) [3].  

Проблема підвищення пенсійного віку, хоча і поставала з часом, але все ж не виходила за 
рамки наукових дискусій, бо відносно низький вік виходу на пенсію в СРСР та країнах Східної Європи 
розглядався як одне із головних завоювань трудящих при соціалізмі. Очікувана тривалість життя при 
народженні наприкінці 20-х років становила в середньому 47 років, в тому числі у чоловіків - 45, а у 
жінок - 49 років. А середня тривалість життя при виході на пенсію була у чоловіків 15,5 років при 
досягненні віку 60 років, а у жінок – 16,56 року у віці 55 років. Для порівняння відмітимо, що очікувана 
тривалість життя при народженні в 1997-1998 рр. в Україні склала 68 років, у тому числі у чоловіків 63 
роки, і у жінок 73 роки [3]. Тривалість життя після досягнення пенсійного віку у чоловіків становить 
сьогодні в середньому 14,2 роки, а у жінок після досягнення 55 років – 22,5 роки. Таким чином, 
загальна тривалість життя збільшилась за 70 років для обох статевих груп в середньому на 21 рік, тоді 
як термін дожиття при виході на пенсію у чоловіків зменшився майже на 1,5 року, а у жінок він 
збільшився на 6 років [4]. 

Але чому встановили неоднаковий віковий ценз для чоловіків і жінок? Сьогодні в Україні навіть 
не кожен фахівець може правильно пояснити цей «феномен». Насправді ж, рішення щодо різного 
пенсійного віку не мало ніяких фізіологічних обґрунтувань. Так склалося історично, з самого початку 
запровадження солідарної пенсійної системи, і не в Радянському Союзі, а у Німеччині часів канцлера 
Отто фон Бісмарка. Демографи стверджують, що наприкінці ХІХ століття у середньостатичній 
німецькій сім'ї чоловік був на п'ять років старший за дружину. Це означає, що якби пенсійний вік був 
однаковим, то чоловіки виходили б на пенсію на цілих п'ять років раніше, ніж їхні дружини [3]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я середня тривалість життя в Україні складає 
67 років: 62 роки - у чоловіків і 73 - у жінок. Різниця є більш, ніж переконливою. Парадоксально, але 
факт: така, на перший погляд, потенційна стратегічна перевага жінки на ринку праці, реально нею не 
стає. Гендерні стереотипи виявляються сильнішими і більш впливовими чинниками, що формують 
«жіночі» та «чоловічі» галузі та ринки праці. 

Так, дослідження економістів та соціологів показують, що економічне становище жінок є гіршим, 
ніж чоловіків: серед безробітних більша кількість жінок; має місце фемінізація бідності, більше жінок, 
ніж чоловіків перебуває у вимушених відпустках; більшість серед тих, хто працює неповний робочий 
день, - жінки; виконання материнської функції стоїть на перешкоді службової кар’єри та на 
подальшому соціальному забезпеченні; жінки зазнають дискримінації при прийомі на роботу; на 
керівних посадах жінок менше, ніж чоловіків. Статистика показує, що заробітна плата у жінок нижча за 
заробітну плату чоловіків. Тривалість їх страхового стажу і накопичень також у більшості випадків 
менша, що пов’язано з материнством [5].  

Разом з тим, існує й проблема захисту чоловіків, оскільки тривалість їх життя на 10-12 років 
менша за тривалість життя жінок.  

Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» № 3668-VI (далі Закон 3668), в Україні встановлено однаковий вік виходу на пенсію і для 
чоловіків і для жінок – 60 років. 

У країнах OECР мінімальним стандартом пенсійного віку для жінок і чоловіків уже є, або 
незабаром будуть 65 років. У процесі збільшення пенсійного віку перебувають: Австрія, Німеччина, 
Угорщина, Італія, Японія, Корея, Португалія, Туреччина, Великобританія. Причому в Данії, Німеччині, 
Норвегії, Великобританії та США пенсійний вік становитиме 67 і більше років. 

Із 30 країн OECР пенсійний вік менше 65 років для обох статей було залишено, напевно, 
ненадовго, тільки у трьох (Франція -60 років, Чехія - 63, Словаччина – 62м роки), а ще в трьох було 
збережено цей привілей тільки для жінок [6]. 

В даний час проблема подальшого підвищення пенсійного віку стає знову вкрай актуальною для 
України як з економічних, так і демографічних причин. Але при цьому поки залишається відкритим 
питання не тільки про можливості подальшого підвищення пенсійного віку, але і про можливу 
траєкторію такого підвищення (наскільки цей вік може бути збільшений і для кого: для обох статей, 
тільки для чоловіків або тільки для жінок). У будь-якому випадку сьогодні існує досить багато 
аргументів (демографічних, економічних, соціальних і, нарешті, політичних) як на користь такого 
підвищення, так і проти нього. Немає єдності думки і про те, як його підвищувати, чи повинно бути це 
підвищення вирівнюючим пенсійний вік чоловіків і жінок, або гендерна диференціація віку виходу на 
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пенсію збережеться і надалі [7]. Коротко перелічимо деякі з аргументів на користь підвищення 
пенсійного віку і його вирівнювання за ознакою статі:  

- Підвищення пенсійного віку на перший погляд є найбільш простим способом підвищення 
фінансової стабільності пенсійної системи за рахунок зменшення її витратної частини (скорочення 
тривалості періоду, протягом якого виплачується пенсія) та збільшення її дохідної частини 
(збільшення тривалості періоду, протягом якого здійснюються пенсійні внески). Або іншими словами, 
підвищення пенсійного віку призводить до скорочення пенсійного навантаження за рахунок 
збільшення чисельності населення в працездатному віці і зниження чисельності пенсіонерів по 
старості. З фінансової точки зору це еквівалентно збільшенню рівня пенсійного забезпечення при 
фіксованих пенсійних внесках або, інакше, скорочення розміру пенсійних внесків при фіксованому 
рівні пенсійного забезпечення.  

- Підвищення віку виходу на пенсію може допомогти працівникам, які бажають продовжувати 
професійну діяльність за межами існуючого пенсійного віку, не боячись бути звільненими у зв'язку з 
настанням пенсійного віку. Або, іншими словами, на ринку праці може бути знижений рівень 
дискримінації за віком. 

- В умовах поступового старіння населення України (а також можливого збільшення очікуваної 
тривалості життя) рано чи пізно пенсійний вік доведеться збільшувати. 

- На користь вирівнювання пенсійного віку каже, по-перше, перехід до нових принципів 
пенсійного забезпечення, згідно яким розмір пенсії людини тепер більшою мірою, ніж раніше, буде 
враховувати його трудовий внесок в економіку, а точніше тривалість виплати пенсійних внесків та їх 
величину. В результаті таких змін всі прояви прямої або непрямої дискримінації за ознакою статі, 
існуючі в сфері зайнятості, починають негативно позначатися на розмірах пенсій жінок. Більш того, 
нижчий вік виходу, встановлений для жінок, в нових умовах сам стає елементом їх дискримінації і 
фактором збільшення гендерного розриву у розмірах пенсій в майбутньому. 

- Ще одним аргументом, який можна навести на користь вирівнювання пенсійного віку для 
чоловіків і жінок, є гендерний розрив в очікуваній і залишковій тривалості життя. Аналіз значень цих 
показників для України показує, що і далі підвищувати пенсійний вік українським чоловікам просто 
нікуди, оскільки тривалість їх залишковою життя (життя на пенсії) і без того дуже мала. Вважається, 
що, у разі прийняття принципового рішення про підвищення верхньої межі працездатності у країні, 
поки доцільно розглядати таке підвищення тільки для жінок. 

Аргументами проти підвищення пенсійного віку і за збереження його гендерної диференціації 
вважаємо: 

- Сам факт підвищення пенсійного віку тільки законодавчо закріплює право/обов'язок 
продовження людиною її оплачуваної професійної зайнятості, в той час, як можливість реалізувати це 
право/обов'язок в життя залишається поки досить примарною через вкрай важку ситуацію на 
національному ринку праці, що склалася в даний час (на якому фактично відсутні робочі місця). 
Підвищення пенсійного віку в таких умовах може мати наслідки, далекі від очікуваних. Замість 
збільшення числа платників і, відповідно, суми пенсійних внесків може збільшитися кількість 
безробітних, у тому числі і зареєстрованих, які будуть отримувати відповідні допомоги (що посилить 
навантаження на систему служби зайнятості), або кількість самозайнятих (або число неформально 
зайнятих), що також не буде сприяти збільшенню числа платників [8].  

При розвитку таких сценаріїв важко буде очікувати зростання суми пенсійних внесків. Втім, 
число одержувачів пенсій все ж зменшиться в будь-якому випадку. 

- Подальше підвищення віку виходу на пенсію ставить питання про соціальну справедливість 
такого рішення. Справа в тому, що в даний час залишкова тривалість життя (особливо у чоловіків) 
досить мала. Підвищення пенсійного віку ще більше погіршить і без того дуже низьке співвідношення 
між тривалістю працездатного віку і тривалістю життя на пенсії, що склалося в Україні. 

Висновки з проведеного дослідження. Різниця в тривалості життя чоловіків і жінок, а також 
гендерна диференціація віку виходу на пенсію, встановлені в Україні, призводять до величезної 
гендерної асиметрії складу пенсіонерів. Слід визнати, що підвищення пенсійного віку в Україні є 
необхідною умовою щоб хоча б на мінімальному рівні, забезпечити солідарні пенсійні внески. При 
цьому в даний час, гендерна диференціація розмірів пенсійного забезпечення за віком вкрай 
невелика.  

В той же час, існування гендерних відмінностей в розмірах пенсій дуже значуще, оскільки рівень 
пенсійного забезпечення дуже низький, а для більшості літніх людей пенсія є єдиним джерелом 
доходу. Літні люди (і чоловіки, і жінки) гостро відчувають потребу в оплачуваній роботі, рівень їх 
економічної активності та зайнятості відносно високий, але рівень зайнятості вкрай низький. Це 
свідчить про те, що в майбутньому, при продовженні підвищення пенсійного віку, цей процес 
обов'язково повинен супроводжуватися реалізацією заходів по розширенню можливостей зайнятості 
осіб перед пенсійного віку. Тому слід визнати за необхідність, в першу чергу, проведення гендерної 
експертизи трудового законодавства. Необхідно встановити та закріпити правовий механізм 
забезпечення у сфері зайнятості, оплати праці, можливості кар’єрного росту жінок тощо. 
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Анотація 

В статті розглянуті гендерні аспекти реформування пенсійної системи в Україні. Визначені 
основні проблеми гендерної асиметрії в пенсійному законодавстві. Сформульовані основні 
аргументи «за» і «проти» підвищення пенсійного віку в Україні. Аргументовано неминучість 
збільшення пенсійного віку та визначені основні напрями вирішення проблеми гендерної асиметрії 
при реформуванні пенсійної системи. 

Ключові слова: гендерна асиметрія, пенсійний вік, пенсійна система, пенсійні внески, пенсійні 
виплати, гендерний дисбаланс. 

Аннотация 
В статье рассмотрены гендерные аспекты реформирования пенсионной системы в 

Украине. Определены основные проблемы гендерной ассиметрии в пенсионном законодательстве. 
Сформулированы основные аргументы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в 
Украине. Аргументирована неизбежность повышения пенсионного возраста и определены 
основные направления решения проблемы гендерной ассиметрии при реформировании пенсионной 
системы. 

Ключевые слова: гендерная ассиметрия, пенсионный возраст, пенсионная система, 
пенсионные взносы, пенсионные выплаты, гендерный дисбаланс. 

 
Annotation 

The article considers the gender aspects of pension system reform in Ukraine. Defined main problems 
of gender asymmetry in pension legislation. Formulated the main arguments for and against raising the 
retirement age in Ukraine. Argued the inevitability of increase of the retirement age and determined the main 
direction of the solution of the issue of gender asymmetry in the reform of the pension system. 

Key words:  gender asymmetry, the pensionable age, the pension system, pension contributions, 
pension payments, the gender imbalance. 
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ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КАПІТАЛУ НА 
ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Моделювання як багатоаспектне і складноструктурне явище у 

процесах відтворення господарського капіталу полягає у тому, що дослідження певного об’єкта 
заміняє об’єкт-оригінал таким чином, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про цей об’єкт. 
Модель управління є певною системою, у якій різні елементи взаємопов’язані та взаємодіють між 
собою для виконання заданих цільових функцій. Під цільовою функцією прийнято розуміти якусь 
зовнішню стосовно системи ситуацію, до реалізації якої прагне система, тобто характеризується 
основне призначення системи. Під адаптивною моделлю управління слід розуміти таку модель, яка 
придатна та ефективна у різних ситуаціях. Виходячи з цього, під моделлю управління процесом 
відтворення господарського капіталу промислового підприємства на засадах підвищення капіталізації 
пропонуємо розуміти певну систему взаємодіючих організаційних та економічних засад, цільовою 
функцією якої є забезпечення зростання капіталізації підприємства. Реалізація даної функції залежить 
від реалізації відповідної системи цілей. У нашому випадку такими цілями є: 

1) забезпечення ефективного та раціонального використання господарського капіталу; 
2) забезпечення своєчасного реінвестування коштів у капітал підприємства; 
3) активізація інноваційної діяльності.  

Загалом систему цілей ( F ) для забезпечення зростання капіталізації підприємства можна 
відобразити таким чином: 

                                             ( )IkRkUkFF i ;;= ,                         (1) 

де Fi  – одна з цілей, що виконує дана система:  
Uk  – ефективне використання капіталу;  
Rk  – реінвестування коштів у капітал підприємства;  
Ik  – розвинена інноваційна діяльність підприємства. 
Зауважимо, що реалізація кожної із визначених цілей можлива лише у тому випадку, коли 

елементи, які складають систему, виконують свої функції – підцілі, що формують свою множину 
взаємозалежних елементів – свою систему підцілей [7, с. 11]. Зокрема, у процесі залучення та 
використання капіталу підприємства, яку нами визначено як першочергову ціль адаптивної моделі 
управління процесом відтворення господарського капіталу, що сприятиме зростанню капіталізації, 
формується прибуток, який виступає спонукальним мотивом і джерелом майбутнього розвитку 
підприємства. Власне утворення прибутку є однією з підцілей визначених елементів системи цілей 
моделі управління процесом відтворення господарського капіталу. З економічної точки зору, прибуток 
– це приріст вкладеного капіталу у фінансово-господарську діяльність підприємства, тобто 
характеризує ефективність використання вкладених ресурсів. У зв’язку з цим уся діяльність 
підприємства повинна бути спрямованою на забезпечення зростання прибутку або хоча б його 
стабілізацію на певному рівні. Для цього необхідно вжити ряд необхідних заходів:  

– нарощення обсягів виробництва продукції з високим попитом та рівнем 
конкурентоспроможності;  

– мінімізація витрат на виготовлення продукції (зниження собівартості) з одночасним 
покращенням якості продукції; 
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– підвищення продуктивності праці, перш за все, виробничого персоналу;  
– вибір адекватної обґрунтованої реальному часу цінової політики на товари, що продукуються 

підприємством;  
– вихід на зовнішній ринок;  
– забезпечення прозорих договірних відносин із постачальниками та покупцями продукції.  
Оскільки у виробничому процесі промислового підприємства найбільшою мірою задіяні основні 

засоби, то у процесі їхнього використання формується амортизаційний фонд, що призначений для 
подальшого оновлення матеріальної бази підприємства. Першочерговим завданням кожного 
підприємства, причому не лише промислового комплексу, є обов’язкове використання указаних коштів 
за їхнім цільовим призначенням. У такому разі амортизаційна політика виступатиме важливим 
інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємства.   

Власне ці та інші обставини обумовлюють актуальність і своєчасність проблем удосконалення 
управління господарським капіталом підприємства та теми пропонованої статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи процесу капіталізації 
підприємства викладені в працях таких вітчизняних економістів, як Беновської Л. Я., 
Брюховецької Н. Ю., Булєєва І. П., Горячука В. Ф., Геєця В. М., Кузьміна О. Є., Федорової Г. П., 
Яремка І. Й. [1; 2; 3; 5; 6; 10; 12-14]. Аналізуючи результати діяльності вітчизняних підприємств, а 
також теоретичні й практичні напрацювання відомих економістів і науковців, виявлено, що на 
більшості підприємств запроваджено використання прискореної амортизаційної політики. Тим часом у 
наукових колах доведено, що дана система є ефективною лише для прибуткових підприємств. 
Враховуючи показники діяльності промислових підприємств Тернопільської області за останні роки, 
можна стверджувати, що вони відносяться до групи стагнуючих або низькоприбуткових підприємств, а 
використання прискореної системи амортизації не сприяє стимулюванню оновлення виробничих 
потужностей таких підприємств. Загалом кожне підприємство повинно самостійно вибирати собі ту 
систему амортизації, яка буде найбільш прийнятною і обґрунтованою конкретно для цього 
підприємства, а також відповідати вимогам ринкової економіки і держави в цілому.  

Зазначені заходи зі зростання прибутку та ефективного використання амортизаційного фонду 
сприятимуть активізації інвестиційної діяльності підприємства, оскільки без цього неможливо 
забезпечити безперервність процесу простого відтворення капіталу, його оновлення, а також 
досягнення сталого соціально-економічного розвитку підприємства. У той же час можливості 
використання моделювання у процесах управління господарським капіталом підприємства з метою 
забезпечення зростання капіталізації як вихідної функції організаційно-економічного механізму 
управління процесом відтворення господарського капіталу залишилося за полем зору науковців. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття можливостей використання моделювання у 
процесах управління господарським капіталом підприємства та обґрунтування конкретної моделі 
управління процесом відтворення господарського капіталу 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, процес відтворення господарського 
капіталу є доволі тривалим і затратним. У цьому зв’язку менеджерам варто звернути увагу на 
забезпечення ефективного й раціонального використання наявних виробничих, особливо активних, 
фондів що можна досягнути шляхом:  

– максимально можливого використання продуктивності і потужності усіх виробничих засобів 
підприємства; 

– спроб одночасного введення основних виробничих потужностей на підприємство, що дасть 
можливість збільшити термін загального використання введеного обладнання; 

– належного обслуговування і дотримання відповідних норм і правил експлуатації даного 
обладнання; 

– обов’язкового використання у виробничому процесі в міру необхідності і доцільності 
незадіяних виробничих потужностей; 

– рівномірного завантаження виробничого устаткування протягом робочого дня й скорочення 
його простоїв; 

– технічного удосконалення устаткування, підвищення його якості; 
– використання прогресивних форм і методів організації виробничого процесу на підприємстві; 
– використання новітніх технологій. 
Реалізація вказаних заходів інтенсифікації процесу відтворення наявного господарського 

капіталу вимагає здійснення активної інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, а також 
відповідної державної підтримки.  

Як уже зазначалося вище, прибуток є одним із найголовніших джерелом розвитку підприємства, 
на основі якого планується уся інвестиційна діяльність на наступний рік. На жаль, сучасна вітчизняна 
система оподаткування прибутку не сприяє розвитку промислових підприємств через відсутність у ній 
податкових стимулів. Зарубіжна практика показує, що одним із основних напрямів податкового 
стимулювання ефективності діяльності підприємства є активізація процесів техніко-технологічного 
оновлення. Це досягається за рахунок додатково отриманої частки чистого прибутку від зниження 
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податкової ставки для підприємства. Проте зниження ставки можливе лише з тією умовою, що дані 
кошти будуть використані для технічного оновлення виробничої бази. Використання такого підходу до 
оподаткування вітчизняних машинобудівних підприємств дасть можливість значно швидше оновити 
економічний капітал, що також буде вигідним для держави. У результаті використання удосконалених 
або принципово нових технологій зростатиме обсяг виробництва продукції та зменшуватимуться 
витрати на загальновиробничі потреби, що, в свою чергу, призведе до зростання суми одержуваного 
підприємством прибутку, а, отже, і податкових надходжень до бюджету.  

Ще одним важливим заходом державної політики щодо підтримування розвитку діяльності 
підприємництва, у тому числі стимулювання його інвестиційно-інноваційної діяльності, є 
інтенсифікація процесів оформлення патентів, заявок, ліцензій тощо.  

Іншим важливим заходом державного управління щодо розвитку підприємницької діяльності є 
покращення інвестиційного клімату для залучення зовнішніх інвестицій. Прийнято вважати, що 
інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, 
що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів. Оскільки 
інвестиційний клімат держави безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного 
розвитку не лише країни, а й окремого підприємства, то вважаємо, що його стабілізація і покращення 
на даний момент є одним із нагальних завдань для України. Як відзначає Руда О. Л. [9] цього можна 
досягнути шляхом:  

– забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; 
– забезпечення пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах 

рефінансування банкам, які кредитують високоефективні інвестиційні проекти;  
– формування дієвої системи страхування підприємств від некомерційних ризиків.  
Зазначені заходи сприятимуть притоку інвестицій як вітчизняних, так і іноземних інвесторів. 
Враховуючи те, що зростання капіталізації промислового підприємства перш за все залежить 

від наявності відповідного виробничого устаткування, то найважливішими інвестиціями для такого 
підприємства є реальні інвестиції, тобто вкладені грошові та матеріальні засоби у підприємство для 
оновлення існуючих і створення нових виробничих потужностей. У зв’язку з цим, з метою 
забезпечення зростання капіталізації як вихідної функції організаційно-економічного механізму 
управління процесом відтворення господарського капіталу пропонуємо використовувати такі основні 
напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві [4]: 

– здійснення ретельної експертизи інвестиційних проектів; 
– концентрація зусиль підприємства на скороченні періоду впровадження і здійснення 

інвестиційного проекту; 
– запобігання масштабним проектам через їхню низьку мобільність до інновацій; 
– залучення позик на короткий термін; 
– перевірку і наукове обґрунтування надійності проекту. 
Загалом можна визначити два основних напрямки використання коштів на відтворення 

господарського капіталу з метою підвищення капіталізації підприємства: інтенсивний та екстенсивний 
(рис. 1). Ефективність першого напряму досягається за рахунок якісного удосконалення виробничих 
фондів і зростання ефективності їх застосування. Другий напрям пов’язаний із кількісним приростом 
виробничих фондів за їх незмінного технічного рівня.   

 
Рис. 1. Напрямки використання коштів на відтворення господарського капіталу 
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Відтворення господарського капіталу за вказаними напрямами розвитку обов’язково призведе 

до зростання капіталізації підприємства. Проте саме інтенсивний напрям розвитку вважається 
ефективнішим, оскільки він передбачає здійснення підприємством інноваційної діяльності, що дає 
можливість перейти на якісно новий рівень функціонування. Світова практика показує, що розвиток 
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виробничого потенціалу підприємства у майбутньому сильно залежить від рівня наукових досліджень і 
розроблень та їхнього впровадження у виробництво сьогодні.  

Зауважимо, що залучення інвестицій в інноваційну діяльність підприємства є доволі 
ризикованим. Як показує практика, майже 50 % усіх новаторських проектів не реалізуються через їхню 
неефективність. Але кінцевий ефект від вдалих інноваційних упроваджень буде набагато більшим за 
понесені витрати. Найпоширенішими заходами з мінімізації впливу ризику залучення інвестиційних 
ресурсів в інноваційні проекти є детальний аналіз можливих ризиків, їх опис, оцінювання і на цій 
підставі прийняття оперативних управлінських рішень з урахуванням можливих відхилень 
запланованих показників інвестиційного проекту.   

Забезпечення економічного розвитку промислового підприємства, а відтак і зростання його 
капіталізації можливе за умови активізації інноваційної діяльності. За результатами досліджень нами 
виявлено, що до основаних напрямів активізації інноваційної діяльності слід віднести такі: 

– залучення інвестицій у власні розроблення та наукові дослідження; 
– переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й 

реконструкцію діючих виробничих потужностей; 
– підвищення техніко-організаційного рівня та соціально-економічної ефективності виробничого 

процесу; 
– поступове вилучення з виробництва фізично і морально застарілого обладнання, 

малоефективних машин і устаткування; 
– перехід від практики одиничної заміни спрацьованих засобів праці до систематичного 

комплексного оновлення матеріальної бази на взаємопов’язаних підрозділах підприємства; 
– скорочення за можливістю науково-виробничого циклу «інноваційна ідея (наука) – дослідний 

зразок (техніка) – виробництво»; 
– постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу, особливо виробничого; 
– вивчення та застосування досвіду провідних промислових підприємств високорозвинених країн; 
– підвищення ефективності планування, організування та контролювання інноваційною 

діяльністю; 
– поліпшення умов лабораторних досліджень на підприємстві. 
Для успішної реалізації визначених цілей моделі управління процесом відтворення 

господарського капіталу з метою забезпечення зростання капіталізації підприємства потрібно 
застосовувати сучасні методи управління даним процесом. Звідси випливає думка про те, що модель, 
як і будь-яка інша система, обов’язково має певну структуру, у якій одна підсистема є керуючою, а 
інша – керованою. У нашому випадку керованою підсистемою є увесь процес відтворення 
господарського капіталу. А керуюча підсистема відображена управлінським процесом із чітко 
визначеними функціями управління процесом відтворення господарського капіталу підприємства.  

Опираючись на наукові напрацювання професора Кузьміна О. Є. з проблем підвищення 
ефективності управлінської діяльності підприємства, процес управління відтворенням господарського 
капіталу поділено на такі послідовні етапи [8, с. 58-60]: 

1. Реалізація управлінських функцій. 
2. Формування методів управління. 
3. Перетворення методів управління у відповідні управлінські рішення. 
4. Здійснення управлінського впливу на керовану підсистему. 
Реалізація управлінських функцій з відтворення господарського капіталу відбувається через загальні 

функції менеджменту, тобто планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання.  
Функція планування передбачає визначення реальної мети підприємства і способів її досягнення. 

Тому можна стверджувати, що планування є найважливішою функцією підприємства і від неї, до певної 
міри, залежить успішна реалізація усіх наступних функцій. Поряд з цим, зазначимо, що найважливішим 
аспектом планування є отримання і використання в управлінських цілях об’єктивної, актуальної і 
своєчасної інформації про зовнішні і внутрішні фактори впливу на діяльність підприємства.  

Дослідження показали, що традиційна система планування зорієнтована на забезпечення 
функціонування капіталу, а, беручи до уваги головну мету даної функції, тобто зростання капіталізації, 
планування варто переорієнтувати з функціонування на розвиток капіталу. При цьому менеджери, що 
займаються управлінням капіталом, у тому числі господарським, на даному етапі повинні 
прогнозувати використання капіталу, сформувати системи заходів з відтворення капіталу, розробляти 
системи управління процесом відтворення капіталу на засадах підвищення капіталізації підприємства.  

Наступним кроком після визначення мети і способів її досягнення є реалізація функції 
організування. Організовувати означає створити певну структуру. Існує багато елементів, які 
необхідно структурувати, щоб підприємство змогло досягти поставленої мети [11, с. 124]. Загалом 
організування як процес відтворення господарського капіталу включає: розподіл праці між 
працівниками; розроблення структури органів управління; регламентацію функцій, робіт; підбір 
кваліфікованого персоналу. Головне практичне значення даної функції полягає у формуванні 
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організаційної структури управління процесом відтворення господарського капіталу, яка впорядковує 
процес управління і взаємодію ланок, встановлює підпорядкованість і розподіляє відповідальність. 

Кожен менеджер не повинен забувати, що прекрасно розроблені плани і найдосконаліша 
організаційна структура управління процесом відтворення капіталу мало чого вартуватимуть без 
формування у працівників максимальної зацікавленості у реалізації поставленого завдання. Мотивування 
праці – це процес створення системи умов, що впливають на поведінку працівників з метою досягнення 
підприємством визначеної мети. Опираючись на численні дослідження даної проблематики, вважаємо, що 
першочерговими заходами керівників підприємств для досягнення максимальної ефективності та 
удосконалення процесу відтворення господарського капіталу, що сприятиме зростанню капіталізації є 
визначення потреб працівників та їх забезпечення, розроблення систем винагороди і санкцій за роботу 
персоналу, застосування різних форм оплати праці за принципом справедливості, використання стимулів 
до ефективної взаємодії працівників у колективах і підприємстві в цілому. 

Для досягнення ефективної діяльності підприємства обов’язково необхідно реалізувати функцію 
контролювання, у результаті якої розробляється система ефективного контролю за процесом відтворення 
господарського капіталу. Роль та значення контролювання полягає у наявності зворотного зв’язку, 
завдячуючи якому керівники завжди знають про хід виконання поставленого завдання. При цьому 
використовуються такі методи, як фактичні, розрахунково-аналітичні та документальні перевірки.  

Усі виявлені у процесі контролювання недоліки і порушення вимагають реалізації функції 
регулювання, що спрямована на усунення відхилень у процесі відтворення капіталу шляхом 
вжиття заходів з коригування планів, реорганізації структури управління або зміною у системі 
мотивування працівників. 

На основі управлінських функцій відбувається формування методів управління. У 
загальноприйнятому розумінні управлінські методи – це способи і прийоми цілеспрямованого впливу 
суб’єкта (керуючої системи) на об’єкт (керовану систему) для досягнення поставленої мети. Усі 
методи управління, які керівники використовують на практиці, розглядаються як цілісна система 
взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів. За допомогою методів керівники забезпечують 
скоординовану діяльність підприємства та єдність інтересів персоналу.  

Базуючись на ґрунтовному опрацюванні численних теоретико-методологічних положень з 
розроблення дієвих способів здійснення управлінської діяльності, нами виділено дві групи методів: 
загальнонаукові і специфічні.  

Серед усіх загальнонаукових методів до управління процесом відтворення господарського 
капіталу на практиці найдоцільніше застосовувати економіко-математичні методи, що формалізують 
економічні процеси шляхом математичного моделювання. Це сприяє отриманню більш точних і 
об’єктивніших результатів дослідження.  

Специфічні методи конкретно стосуються визначеної мети підприємства. Їх класифікують так: 
економічні, технологічні, адміністративні та соціально-психологічні.  

Економічні методи відображаються такими засобами управління як планування, розрахунок 
техніко-економічних показників, економічне стимулювання. Як правило, такі методи діють на 
керований об’єкт опосередковано.  

Технологічні методи впливають на працівників через документи, що визначають технологію 
виробничо-господарських процесів. Тобто це різні технологічні та конструкторські документи [8, с. 254-255]. 

Адміністративні методи відносяться до управлінських засобів обов’язкового виконання, тобто 
характеризуються прямим впливом на керований об’єкт. Прийнято вважати, що до таких методів 
відносяться організаційні, розпорядчі та дисциплінарні засоби впливу. У групу таких методів 
включають закони, положення, статути, укази, адміністративні розпорядження, накази, інструктивні 
положення, акти, протоколи, вказівки. 

Групу соціально-психологічних методів складають такі засоби впливу, які зорієнтовані на 
поводження особистості, міжособистісні відносини в трудовому колективі з метою формування 
сприятливого морально-психологічного клімату в організації. Сюди належать методи соціального 
(впливають на трудовий колектив, наприклад шляхом соціального планування, формуванням 
оптимального психологічного клімату, забезпечення відпочинку, організацією медичного 
обслуговування, охорони праці тощо) та психологічного характеру (впливають на окремих працівників 
шляхом психологічного відбору, вивчення та оцінювання персоналу). 

Особливість формування методів менеджменту полягає у тому, що вони тісно пов’язані з метою 
підприємства, тобто кожній конкретній меті відповідають конкретні методи її досягнення. Так, конкретними 
методами управлінської діяльності з відтворення господарського капіталу можуть бути наступні: 

– план виробничо-господарської діяльності підприємства; 
– план фінансування оновлення виробничих потужностей; 
– норми амортизації основних засобів підприємства; 
– план використання фонду амортизаційних відрахувань; 
– план використання кредитних ресурсів; 
– план ремонтних робіт виробничого устаткування;  
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– програма розвитку інноваційної діяльності підприємства; 
– інструкції з експлуатації виробничого устаткування; 
– план проведення підвищення кваліфікації працівників та ін. 
Наступним етапом управлінського процесу з відтворення господарського капіталу є 

перетворення методів управління у відповідні управлінські рішення. Здійснення управлінського впливу 
на керовану підсистему відображається наявністю прямого і зворотного зв’язку між двома 
підсистемами адаптивної моделі управління процесом відтворення господарського капіталу 
машинобудівного підприємства на засадах підвищення капіталізації (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис. 2. Адаптивна модель управління процесом відтворення господарського капіталу 

машинобудівного підприємства на засадах підвищення капіталізації 
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капіталу 

Організування 
 
Створення 
відповідної 
організаційної 
структури 
управління 
процесом 
відтворення 
господарського 
капіталу 

Мотивування 
 
Формування 
системи 
заохочень і 
санкцій для 
працівників і 
керівників 
окремих 
відділів з 
метою 
забезпечення 
відтворення 
капіталу 

Контролювання 
 
Розроблення 
системи 
ефективного 
контролю за 
процесом 
відтворення 
господарсь-
кого капіталу 

Регулювання 
 
Виявлення та 
усунення 
недоліків у 
процесі 
відтворення 

Інвестування КАПІТАЛІЗАЦІЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Використання 

Інноваційна 
діяльність 

Інтенсивний 
розвиток 

Екстенсивний 
розвиток Амортизація Прибуток 

Зовнішні інвестиції 
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Системний характер запропонованої моделі полягає у тому, що процес відтворення 
господарського капіталу розглядається не у вигляді ланцюга односторонніх спрямованих причинно-
наслідкових взаємозв’язків від ефективного використання капіталу до зростання капіталізації 
підприємства, а як процес взаємодії та зворотних зв’язків між усім комплексом економічних та 
організаційних важелів, що зумовлюють відтворенню капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, адаптивність пропонованої моделі 
полягає у зміні діючих параметрів бізнес-процесів, що стосуються відтворення капіталу, для 
забезпечення зростання капіталізації. Як показують проведені дослідження, основною умовою 
адаптації машинобудівного підприємства до таких змін є власне удосконалення управління процесом 
відтворення його господарського капіталу.  

Запропонована модель представляє собою сукупність організаційних та економічних засад 
відтворення господарського капіталу підприємства. При цьому, організаційна складова уможливлює 
дієвість економічної шляхом виконання управлінських функцій, що стосуються процесу відтворення 
капіталу підприємства з метою зростання його капіталізації. Економічна ж складова відповідає за 
фінансове забезпечення відтворення капіталу шляхом вжиття заходів по максимізації прибутку та 
цілеспрямованого використання амортизаційного фонду, а також сприяє розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. 

Структурні складові моделі, виконуючи певні функції, доповнюють і накладаються при здійсненні 
процесу управління, утворюючи при цьому комплексну адаптивну модель управління процесом 
відтворення господарського капіталу машинобудівного підприємства на засадах підвищення 
капіталізації. З огляду на це, пропонуємо розглядати процес відтворення господарського капіталу на 
засадах підвищення капіталізації підприємства як складний і різносторонній вид діяльності, що 
включає багато взаємопов’язаних складових елементів. 

Отже, успішне формування запропонованої моделі управління процесом відтворення 
господарського капіталу на практиці сприятиме покращенню управлінського процесу з метою 
підвищення капіталізації підприємства.  
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Анотація 
У статті розкрито можливості використання моделювання у процесах управління 

господарським капіталом підприємства. Запропоновано заходи з запобігання масштабним 
проектам через їхню низьку мобільність до інновацій, серед яких залучення позик на короткий 
термін; перевірка і наукове обґрунтування надійності проекту. Доведено, що  використання  
моделювання, у т.ч. запропонованої моделі управління процесом відтворення господарського 
капіталу на практиці сприятиме покращенню управлінського процесу підвищення капіталізації 
підприємства.  

Ключові слова: модель, господарський капітал, капіталізація, інновації, інвестиційна 
політика, відтворення господарського капіталу. 

 
Аннотация 

В статье раскрыты широкие возможности использования моделирования в процессах 
управления хозяйственным капиталом предприятия. Предложены мероприятия по 
предотвращению масштабным проектам из-за их низкой мобильности к инновациям, среди 
которых привлечение займов на короткий срок, проверки и научное обоснование надежности 
проекта. Доказано, что использование моделирования, в т.ч. предложенной модели управления 
процессом воспроизведения хозяйственного капитала на практике будет способствовать 
улучшению управленческого процесса повышения капитализации предприятия. 

Ключевые слова: модель, хозяйственный капитал, капитализация, инновации, 
инвестиционная политика, воспроизведение хозяйственного капитала. 

 
Annotation 

The article explores opportunities to use simulation in the process of economic capital management 
company. The measures to prevent large-scale projects because of their low mobility for innovation, 
including borrowing short term, inspection and scientific justification reliability project. It is shown that the use 
of simulation, including proposed model managing reproduction of economic capital in practice will improve 
the management process to increase capitalization companies. 

Key words: model, economic capital, capitalization, innovation, investment policy, restoration of 
economic capital. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. За умов ринкової економіки формування конкурентоспроможного 
агропродовольчого потенціалу є пріоритетним стратегічним завданням будь-якого 
сільськогосподарського підприємства. Успіх у діяльності суб’єктів господарювання на ринку залежить 
від багатьох чинників, серед яких необхідно виділити вміння підприємств об’єктивно оцінювати свої 
виробничі можливості з метою найповнішого їх розкриття у майбутньому. 

На сьогоднішній день процесам формування агропродовольчого потенціалу сільськогосподарські 
підприємства не завжди приділяють належну увагу. Кризовий стан національної економіки та окремих 
підприємств, що супроводжувався недостатнім використанням виробничих потужностей, скороченням 
чисельності працівників, зниженням їхнього кваліфікаційного рівня і продуктивності праці та іншими 
негативними явищами, обумовив і суттєві втрати агропродовольчого потенціалу. Зазначимо, що розмір і 
структуру агропродовольчого потенціалу багатьох сучасних сільськогосподарських підприємств було 
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сформовано за рахунок нагромаджених ще в 90-ті роки минулого століття основних засобів, технологій 
виробництва рослинницької і тваринницької продукції та ін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення даної проблеми знайшло своє 
відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: Абалкіна Л., 
Андрійчука В., Бойка Є., Лисецького А., Лукінова І., Онищенка О., Пасхавера Б., Саблука П., Спиріна В. 
та ін. Але варто відзначити, що на даний час, при значній кількості наукових досліджень, все ще немає 
єдиного методологічного підходу до визначення якісних та кількісних характеристик 
агропродовольчого потенціалу. Тому виникає необхідність дослідження питань, які пов’язані з 
визначенням перспективних можливостей сільськогосподарських підприємств задля стабільного їх 
функціонування та безперервного відтворення виробництва сільськогосподарської продукції у 
довгостроковому вимірі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є опрацювання пропозицій методолого-
методичного плану щодо зміцнення агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для об’єктивної оцінки та визначення сутності 
агропродовольчого потенціалу виникає необхідність визначення методологічної основи цього поняття. 
Саме методологія дає змогу науковцю усвідомити природу, принципи і методи, що можуть бути 
покладені в основу пізнання потенціалу в цілому та агропродовольчого потенціалу 
сільськогосподарських підприємств зокрема. 

В економічній науці поняття потенціалу сільського господарства стало вживається на початку 
70-х років, потім міцно утвердилося в 80-і роки. Це було пов'язано з проблемою більш тісного зв'язку 
ресурсів сільського господарства і кінцевих результатів. По мірі розробки теорії ефективності все 
більше уваги, на нашу думку, стало приділятися проблемі зіставлення результатів з усією сукупністю 
ресурсів - ресурсним потенціалом. 

Що стосується визначення поняття «агропродовольчий потенціал сільськогосподарських 
підприємств» з позиції даного дослідження, то проаналізуємо бачення науковцями таких окремих 
категорій, як «потенціал» та «агропродовольчий потенціал». 

Насамперед зазначимо, що в економічній літературі не існує однозначного трактування поняття 
«потенціал». Складність і недостатня розробка цієї категорії стали причиною безлічі точок зору її 
тлумачення і визначення. В етимологічному значенні термін «потенціал» походить від латинського 
(potential – можливість, потужність) - прихована можливість, здатність, сила, яка може виявитися при 
відомих умовах [9]. 

Найбільш поширене трактування сутності потенціалу підприємства як сукупності природних 
умов та ресурсів, можливостей, запасів та цінностей, що можуть бути використані для досягнення 
певних цілей [6; 15], що близько до визначення, наведеного у Великому економічному словнику. 
Відповідно до останнього потенціал як економічна категорія становить наявні можливості, ресурси, 
запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення будь-чого [4]. Тлумачний словник 
української мови також під цим терміном розуміє приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, 
що можуть виявитися за певних умов [12]. 

О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк під поняттям потенціалу розуміють можливості, наявні 
сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, 
сукупність засобів, необхідних для чого-небудь [16]. 

Слушною у даному плані є думка російського академіка Л. І. Абалкіна, який вважає, що поняття 
«потенціал» і «ресурси» не слід протиставляти. Потенціал – це «узагальнена, збірна характеристика 
ресурсів», яка прив’язана до місця та часу [1, с. 24].  

У працях видатного українського вченого, академіка І. І. Лукінова знайшло обґрунтування 
поняття потенціалу підприємства як кількість і якість ресурсів, якими володіє та чи інша господарча 
система [10].  

Подібну позицію має і Д. К. Шевченко, який вважає, що потенціал представляє собою сукупність 
виробничих ресурсів, з’єднаних в процесі виробництва, що мають визначені потенціальні можливості в 
області виробництва матеріальних благ та послуг [17].  

Прихильником «ресурсного» походження потенціалу також є й В. Г. Андрійчук, який визначає 
його як сукупність органічно пов’язаних ресурсів, включаючи грошові та інформаційні [2].  

Між наведеними вище поняттями терміну «потенціал», на нашу думку, є багато спільного. В них 
говориться про сукупність будь-яких можливостей в певній сфері. Отже, термін «потенціал» досить 
доцільно використовувати з точки зору сукупних можливостей суб'єкта господарювання в аграрній 
сфері. Потенціал розвитку будь-якого підприємства визначає результати його діяльності за певний 
період, отже, надає власникам можливість зіставити свої очікування із запланованими результатами, 
оцінка фінансово-економічних показників стає переконливим аргументом доцільності функціонування 
будь-якого підприємства. 

Аналіз публікацій з проблеми визначення агропродовольчого потенціалу виявляє слабкість його 
опрацювання на рівні окремої галузі, і особливо, на рівні підприємства. Потрібно відзначити те, що в 
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деяких з них лише констатується той факт, що питання визначення та оцінки агропродовольчого 
потенціалу окремих суб'єктів господарювання залишилися осторонь від уваги дослідників. 

Ефективне використання агропродовольчого потенціалу можливе лише завдяки оптимальному 
функціонуванню агропродовольчого сектору, що представляє собою підсистему національної 
економіки, яка призначена забезпечити задоволення потреб населення в продуктах харчування, 
зберігаючи і підтримуючи його життєдіяльність і відтворення; сприяти зайнятості та соціокультурному 
розвитку сільського населення; використовувати і відновлювати родючість ґрунту та екологічну 
рівновагу в сільській місцевості; забезпечити розробку і впровадження інновацій та інформаційних 
технологій в сільськогосподарське виробництво [7, с.162]. Безперечно, з таким висловлюванням 
Е. М. Крилатих важко не погодитись. 

Щодо аграрного потенціалу, то він, на думку А. Е. Юзефовича, представляє собою стратегічний 
ресурс національної безпеки, що вимагає цілеспрямованого, на сучасній технологічній основі підходу 
до його формування [5]. Проте, це бачення даного поняття на макрорівні, що й змінює методологію 
його дослідження. 

В той же час Л. Д. Павловська наголошує, що виробничий аграрний потенціал – це «сукупність 
виробничих ресурсів, що знаходиться у розпорядженні підприємства. До них відносяться земля, трудові 
ресурси та виробничі фонди» [11]. Цілком зрозуміло, що в даному разі мова йде про макрорівень. 

У працях, присвячених проблемі агропродовольчого потенціалу України, велика кількість 
дослідників висловлюють думку про те, що аграрний сектор може здійснити прорив на світовий ринок 
завдяки тому, що його потенціал ще не вичерпаний – задіяно лише одну третину продуктивних сил 
природи і суспільства [8; 13; 18]. Трудовий аграрний потенціал використовується з низькою 
ефективністю, а продуктивність праці в аграрному секторі має сталу тенденцію до зменшення. Її 
рівень у 10 разів нижчий за відповідні показники розвинених країн. Порушення товарно-грошових 
відносин та зростання диспаритету цін зумовило майже повну зупинку відтворення основних 
виробничих фондів, їх фізичне зменшення та неможливість технічного переоснащення сільського 
господарства [3, с. 105]. 

У працях російських вчених зазначається, що продовольчий потенціал представляє собою 
рівень забезпеченості населення країни земельними угіддями, доступними для використання при 
наявності певної кількості населення, структурі розселення, рівня розвитку сільськогосподарських і 
транспортних технологій [14]. Проте, на нашу думку, дане визначення не в повному обсязі розкриває 
зміст агропродовольчого потенціалу, тому що, окрім земельних ресурсів, слід врахувати й інші 
фактори, такі як: трудові ресурси, матеріально-технічна база та інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємства.. Недостатнє забезпечення підприємства хоча б одним із вказаних ресурсів ускладнює 
процес його виробничої діяльності, гальмує досягнення конкурентоспроможного виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Вважаємо, що якщо ресурсний потенціал характеризує перспективи організації виробництва як 
такого, то агропродовольчий потенціал – можливості підприємства виробляти визначений обсяг 
сільськогосподарської продукції за певних умов. На відміну від ресурсного потенціалу, як витратної 
частини виробничого процесу, агропродовольчий потенціал завжди слід розглядати з боку 
результативної частини процесу виробництва сільськогосподарської продукції. 

Агропродовольчий потенціал, як правило, виражають стосовно підприємства і він є складовою 
частиною іншого, більш широкого поняття – економічного потенціалу, що представляє собою сукупну 
здатність національного господарства виробляти промислову і сільськогосподарську продукцію, який 
визначається кількістю трудових ресурсів і якістю їх підготовки, обсягом виробничих потужностей 
промисловості, виробничими можливостями сільського господарства. Зростання агропродовольчого 
потенціалу сільськогосподарських підприємств обумовлене ефективністю механізмів його 
формування та використання. Оскільки будь-яке аграрне формування інтегроване в економічний 
простір систем більш високого рівня, то, очевидно, що внутрішній механізм його функціонування буде 
формуватися під впливом системоутворюючих механізмів регіонального та макроекономічного рівнів. 

Отже, спираючись на наші дослідження, стверджуємо, що агропродовольчий потенціал 
сільськогосподарського підприємства як економічну систему можна розглядати по-різному, 
ґрунтуючись на: 

− ресурсній концепції – сукупність ресурсів, які забезпечують виробництво агропродовольства, 
та зв’язків між ними; 

− функціональній – поєднання функцій, які забезпечують виробництво та переробку 
сільськогосподарської продукції; 

− ресурсно-цільовій – сукупності ресурсів та можливостей щодо досягнення певних результатів у 
виробництві сільськогосподарської продукції, яка йде на споживання; та інших концепціях. 

Проведений аналіз публікацій вказує на те, що агропродовольчий потенціал 
сільськогосподарських підприємств характеризується такими основними рисами, як: 

– агропродовольчий потенціал підприємства визначається його реальними виробничими 
можливостями, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин; 
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– можливості будь-якого сільськогосподарського підприємства здебільшого залежать від 
наявності ресурсів і резервів, не залучених у виробництво. Тому агропродовольчий потенціал 
сільськогосподарського підприємства характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених 
у виробництво, так і ні, але підготовлених для використання; 

– агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств характеризується не тільки 
наявними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу до його використання з 
метою виробництва сільськогосподарської продукції, отримання максимального прибутку і 
забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку аграрних формувань;  

– рівень і результати реалізації агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських 
підприємств визначаються також формою підприємництва та адекватною їй організаційною 
структурою. 

Висновки з проведеного дослідження. Здійснені нами напрацювання в достатній мірі 
свідчать про превалюючу роль агропродовольчого потенціалу у процесі господарської діяльності. При 
визначенні суті агропродовольчого потенціалу більшість вчених-економістів наголошували на 
потенційні можливості виробництва сільськогосподарської продукції за умови наявності певної 
кількості ресурсів. Це дає підстави наголошувати на виключно важливій ролі раціонального 
співвідношення ресурсів для забезпечення формування агропродовольчого потенціалу. Проведені 
дослідження дали змогу дати таке визначення агропродовольчого потенціалу сільськогосподарського 
підприємства, який представляє собою сукупність можливостей, запасів та джерел суб’єкта 
господарювання, що спрямовані на виробництво оптимально можливого обсягу рослинницької і 
тваринницької продукції для подальшого споживання її у свіжому або переробленому вигляді. 
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Анотація 
Опрацьовано методологічні засади формування агропродовольчого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств; визначено його основні риси за ринкових умов господарювання. 
На основі аналізу та узагальнення наукових підходів щодо трактування поняття 
«агропродовольчий потенціал сільськогосподарського підприємства» наведено його авторське 
визначення.  

Ключові слова: потенціал, агропродовольчий потенціал, ресурси, агропродовольчий сектор, 
виробничий аграрний потенціал, сільськогосподарське підприємство. 

 
Аннотация 

Разработаны методологические основы формирования агропродовольственного 
потенциала сельскохозяйственных предприятий; определены его основные черты в рыночных 
условиях хозяйствования. На основании анализа и обобщения научных подходов к трактовке 
понятия агропродовольственный потенциал сельскохозяйственного предприятия приведено его 
авторское определение.  

Ключевые слова: потенциал, агропродовольственный потенциал, ресурсы, 
агропродовольственный сектор, производственный аграрный потенциал, сельскохозяйственное 
предприятие. 

Annotation  
Methodological bases forming of agri-food potential have been explored. Also, its main features by 

market conditions are identified. Based on the analysis and synthesis of scientific approaches to the 
interpretation of the concept of «agri-food potential agricultural enterprises» are presented its author's 
definition. 

Key words: potential, agri-food potential, resources, agricultural sector, farm, agricultural production 
potential. 
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РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Постановка проблеми. В умовах економічної кризи та динамічних змін зовнішнього і 

внутрішнього середовищ функціонування підприємств проблема підвищення ефективності їх 
діяльності набула особливої актуальності. Це зумовлює потребу в забезпеченні їх економічної безпеки 
як невід’ємної умови стратегічного розвитку. Для цього вітчизняним підприємствам необхідні 
ефективні інструменти стратегічного управління, що використовуватимуться у процесі формування та 
реалізації науково обґрунтованої стратегії економічної безпеки.  

Аналіз стану стратегічного планування на вітчизняних підприємствах дозволяє зробити 
висновок, що найменш формалізованим є етап реалізації стратегії, оскільки здійснюється в умовах 
невизначеності та високого рівня ризику, що створює перешкоди ефективному втіленню цього процесу 
і може призвести до втрати підприємством своєї позиції на ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні та вітчизняні науковці приділяють значну 
увагу проблемам ризиків. Вагомий вклад у розвиток теорії і практики цієї проблеми внесено такими 
науковцями: В. В. Вітлінським, Л. І. Донець, Н. І. Машиною, С. М. Ілляшенком, О. І. Ястремським та 
багатьма іншими. Їх праці присвячені дослідженню сутності та класифікації ризиків, визначенню 
факторів і причин їх виникнення, характеристиці методів оцінювання ризиків та управління ними. 
Незважаючи на значну кількість публікацій з досліджуваної проблеми, проблеми ризиків реалізації 
стратегії економічної безпеки підприємства в економічній літературі розглянуті недостатньо. 

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування сутності ризиків реалізації стратегії 
економічної безпеки, їх класифікація, визначення сутності та умов використання основних методів та 
моделей оцінювання ризиків, обґрунтування шляхів їх нівелювання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ризики реалізації стратегії економічної безпеки 
виникають безпосередньо в процесі її реалізації і їх сутність полягає в ймовірності неправильного або 
невчасного виконання передбачених стратегією економічної безпеки дій.  

Ризики реалізації стратегії економічної безпеки підприємства – це ймовірність того, що 
стратегічні дії, передбачені процесом реалізації, не забезпечать позитивного результату або й взагалі 
призведуть до негативних наслідків. Помилки в реалізації стратегічних рішень – найбільш 
дороговартісні помилки діяльності підприємства. Чим більший ризик реалізації стратегії економічної 
безпеки, тим більша ймовірність невдач і пов’язаних з нею втрат.  

Ризики в процесі реалізації стратегії економічної безпеки повинні враховуватися кожною 
особою, яка приймає рішення (ОПР), причому вибір рішення залежить від схильності цієї особи до 
ризику.  

Існування ризиків реалізації стратегії економічної безпеки підприємства пояснюються такими 
умовами: 

– відсутність досвіду менеджерів у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо реалізації 
стратегії; 

– достатньо тривалий період часу між формуванням стратегії й отриманим результатом від її 
реалізації; 

– великий обсяг втрат від прийняття неправильних управлінських рішень; 
– неможливість прогнозування розвитку науково-технічного прогресу та передбачення дій 

споживачів, змін кон’юнктури ринку, різні природні явища тощо; 
– відсутність чітко визначених критеріїв оцінювання ризиків реалізації стратегії та методів 

мінімізації; 
– динамічність змін внутрішніх та зовнішніх умов розвитку економіки. 
Ризики реалізації стратегії економічної безпеки потребують проведення виваженої політики 

щодо усунення причин їх виникнення та прояву негативних наслідків. У цьому контексті принциповим 
питанням є правильне визначення та дослідження проблем у сфері реалізації стратегії економічної 
безпеки підприємства. 

Аналіз окремих наукових праць [2; 7; 11] та власні спостереження дозволяють запропонувати 
класифікацію ризиків реалізації стратегії економічної безпеки за різними ознаками. 

За рівнем передбачуваності слід виділяти такі види ризиків: відомі – виникають в результаті 
конкретних дій або змін чинників, що впливають на процес реалізації стратегії економічної безпеки; 
передбачувані – ризики, можливість появи яких передбачувана накопиченим досвідом діяльності 
підприємства; непередбачувані – ризики, можливість появи яких прогнозується відсутністю необхідної 
інформації.  

За ступенем ризиконасиченості рішень доцільно виділяти такі види ризиків: несуттєві – ризики, 
наслідками яких є незначні відхилення у процесі реалізації стратегії та які повністю можна виправити 
без додаткових фінансових витрат і незначних зусиль; прийнятні – ризики, які вимагають здійснення 
окремих додаткових заходів на усунення відхилень та невеликих фінансових витрат; високі – ризики, 
що призводять до коригування всього процесу реалізації стратегії економічної безпеки та великих 
втрат; руйнівні ризики – спричиняють крах реалізації стратегії економічної безпеки та економічної 
системи підприємства загалом. 

Ризикотвірні чинники – сутність процесів та явищ, що впливають на виникнення того чи іншого 
виду ризику й характеризують його [2, с. 88]. Отже, за ризикотвірними чинниками варто виділяти: 
об’єктивні ризики реалізації стратегії економічної безпеки, які виникають під впливом тих чинників, які 
не залежать безпосередньо від підприємства та ОПР; суб’єктивні ризики – виникають під впливом 
внутрішніх чинників (виробничий потенціал підприємства, організація праці на підприємстві, 
технологічне забезпечення, рівень компетентності ОПР тощо). 

За чисельністю осіб, що приймають рішення, виділяємо такі ризики реалізації стратегії 
економічної безпеки: індивідуальні ризики – рішення приймає директор підприємства чи відповідальна 
особа; колективні ризики – рішення приймає рада директорів, збори акціонерів тощо. 

За складовими економічної безпеки розрізняємо ризики забезпечення безпеки якості продукції, 
ринкової безпеки, ресурсної безпеки, фінансової безпеки, кадрової безпеки, техніко-технологічної 
безпеки, інформаційної безпеки. 

За причинами невдалого забезпечення процесу реалізації стратегії економічної безпеки 
підприємства виділяємо такі ризики: організаційні ризики – ризики, які викликані невідповідністю 
організаційних форм і систем організації діяльності підприємства до процесу реалізації стратегії; 
мотиваційні ризики – ймовірність неможливості залучення кваліфікованих працівників або відсутність 
зацікавленості працівників у результатах реалізації стратегії; фінансові ризики – ймовірність 
відсутності у підприємства власних та залучених коштів для фінансування процесу реалізації 
стратегії; інформаційні ризики – ймовірність несвоєчасного отримання детальної та достовірної 
інформації про всі процеси, пов’язані з реалізацією стратегії, або повної обмеженості інформації про 
наявні відхилення під час реалізації стратегії економічної безпеки. 
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У теорії управління ризиками виділяють якісне та кількісне оцінювання ризиків. Якісне 
оцінювання ризиків полягає у виявленні та ідентифікації всіх можливих ризиків, визначенні причин їх 
виникнення та виділенні факторів, що впливають на інтенсивність негативного впливу. Важливим 
аспектом у процесі якісного оцінювання ризику є виявлення можливих втрат ресурсів, які 
супроводжуються настанням ризикових подій. Кількісне оцінювання передбачає визначення числового 
значення ризику, дослідження тенденцій зміни за конкретний період та прогнозування його рівня на 
майбутнє. Сьогодні для кількісного оцінювання ризиків існує багато методів, сутність та умови 
використання яких представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Сутність та умови використання основних методів кількісного  

оцінювання ризиків  
Методи кількісного 
оцінювання ризиків Сутність методу Умови використання 

Статистичний метод 

Кількісне визначення ймовірності виникнення 
збитків або недоодержання доходів та аналіз 
коливань цього значення за певний період 
часу 

Наявність точної та достовірної 
інформації про діяльність підприємства 
за період не менший, ніж три 
попередніх роки; наявність даних про 
кількість ризикових ситуацій та їхні 
фінансові наслідки 

Метод експертних 
оцінок 

Кількісне визначення ймовірності настання 
ризикової ситуації на основі вивчення думки 
експертів з цих питань 

Наявність кваліфікованих експертів, які 
мають досвід практичної роботи з 
питань управління ризиками; чітке 
визначення переліку критеріїв, за якими 
буде проводитись оцінка ризикованості 
ситуації 

Метод оцінки 
доцільності витрат 

Кількісне визначення ступеня ризику 
орієнтоване на встановлення потенційних зон 
ризику, які представляють собою зону 
загальних витрат за окремим напрямом 
діяльності, в межах яких конкретні втрати не 
перевищують граничного значення 
встановленого рівня ризику 

Наявність інформації про витрати 
підприємства та чітко визначені 
граничні значення встановленого рівня 
ризику 

Метод аналогій 

Ризик кількісно оцінюється на основі даних 
про аналогічні нововведення, які 
впроваджувалися раніше підприємством або 
його партнерами 

Наявність інформації, одержаної з 
різних джерел про діяльність 
підприємства за минулі періоди 

Метод використання 
дерева рішень 

Визначення ризику передбачає графічну 
побудову варіантів дій – «гілок рішень». При 
цьому, рухаючись уздовж гілок, оцінюється 
кожен варіант на основі ймовірностей і 
обирається варіант з найменшою ймовірністю 

Виділення факторів ризику та 
достовірність їх впливу на збільшення 
або зменшення ризику 

Метод встановлення 
нормативів 

Кількісне оцінювання ризику здійснюється на 
основі порівняння фактичних значень 
визначеного набору коефіцієнтів з їх 
нормативними значеннями 

Визначення аналізованого набору 
коефіцієнтів та встановлення їх 
нормативних значень 

Математичні методи Оцінювання ризику здійснюється на основі 
математичних моделей 

Наявність спеціальних комп’ютерних 
програм для побудови математичних 
моделей та їх розв’язання 

Рейтинговий метод 

Кількісне оцінювання ризику відбувається за 
системою оцінних коефіцієнтів певних 
напрямів діяльності об’єкта ризику у динаміці 
з подальшим визначення рангу значень 
одержаних коефіцієнтів за шкалою оцінки 

Наявність математичних знань лише в 
межах елементарних фінансових 
розрахунків 

Джерело : складено на основі [1; 3; 4; 5; 6; 8; 9] 
 
Сьогодні широко використовують математичні моделі для оцінювання ризику. В загальному 

вигляді модель оцінки наслідків ризику можна представити таким співвідношенням [10, с.75]: 
 

),( IPfR = ,    (1) 
де R – оцінка наслідків ризикової події;  
P – ймовірність настання ризикової події;  
I – потенційні наслідки фактора ризику. 
 
Залежно від характеру вихідної інформації та обраного способу описання невизначеності 

виділяють такі класи математичних моделей, як детерміновані, стохастичні, лінгвістичні та 
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нестохастичні (ігрові). Детерміновані моделі застосовують тоді, коли причини та фактори ризику 
визначені. Для побудови таких моделей використовують класичні математичні методи аналізу, 
програмування, математичної логіки. 

В стохастичних моделях, коли природа причин і факторів ризику випадкова, ризик описується 
розподілом ймовірностей на заданій множині. Необхідною передумовою для обґрунтованого 
використання стохастичних моделей є наявність статистично значимої інформації про попередні 
значення невизначеної змінної [10, с. 75]. 

Лінгвістичні і нестохастичні моделі застосовують у тому випадку, коли природа причин ризику 
має нечіткий характер. У лінгвістичних моделях невизначеність описують вербально сформованою 
функцією належності на основі апарату нечіткої логіки. При побудові нестохастичних моделей 
задається множина окремих значень наслідків ризикової події, що може бути реалізована, при цьому 
використовуються методи стратегічних і статистичних ігор, теорії ймовірності тощо.  

В тому випадку, коли не можна описати невизначеність і неможливо розрахувати ризик, ризикові 
рішення доречно приймати на основі евристики, тобто сукупності логічних прийомів і методичних 
правил знаходження істини. 

Вважаємо, що для оцінювання ризиків реалізації стратегії економічної безпеки доцільно 
використовувати лінгвістичні моделі, які дають змогу поєднувати вже існуючі методики оцінювання 
ризику з методом експертних оцінок та методами апарату нечітких множин і нечіткої логіки. 

Повністю позбутися ризиків реалізації стратегії економічної безпеки практично неможливо, 
проте цілком реально їх знівелювати. Виділимо основні заходи, які можливо використати для 
нівелювання ризиків реалізації стратегії економічної безпеки:  

– оптимізація ризику реалізації стратегії охоплює здійснення превентивних заходів: уникнення 
ризику, попередження ризику, розподіл ризику та лімітування ризику;  

– фінансування наслідків ризику – забезпечення економічної можливості компенсацій 
матеріальних збитків, які виникли внаслідок несприятливих випадкових подій (втрати майна, 
відповідальності за зобов’язання, фінансових втрат, збитків, завданих персоналу, відповідальності за 
збитки, завдані третім особам тощо). Фінансування наслідків ризику реалізації стратегії економічної 
безпеки передбачає компенсацію ймовірних втрат і збитків у процесі реалізації, використовуючи такі 
заходи: покриття ризику, страхування ризику, нестрахове передавання ризику;  

– запобігання ризику передбачає такі заходи: здобуття додаткової інформації, витіснення 
ризику, диверсифікацію ризику.  

Отже, використання вищезазначених методів нівелювання ризику залежно від створеної 
ситуації стосовно реалізації стратегії дасть можливість вітчизняним підприємствам мінімізувати ризики 
та сприятиме досягненню бажаного результату. 

Висновки з проведеного дослідження. 1. Визначення сутності ризиків реалізації стратегії 
економічної безпеки та класифікація дозволить керівникам та менеджерам вітчизняних підприємств 
чітко ідентифікувати та обирати найоптимальніші методи їх нівелювання, які сприятимуть уникненню 
певних негативних подій або зменшувати втрати підприємств від настання цих подій.  

2. Огляд основних методів та моделей оцінювання ризиків дає можливість зробити висновок, що 
найбільш придатна для оцінювання ризиків реалізації стратегії економічної безпеки – лінгвістична 
модель, яка дає змогу поєднувати методи експертних оцінок з методами теорії нечіткої логіки та 
нечітких множин, дозволить менеджерам приймати ефективні управлінські рішення для мінімізації 
ризиків і сприятиме досягненню бажаного результату. 
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Анотація 
У статті визначено сутність ризиків реалізації стратегії економічної безпеки, запропоновано 

їх класифікацію. Проаналізовано основні методи і моделі оцінювання ризиків реалізації стратегії та 
запропоновано методи їх нівелювання.  

Ключові слова: стратегія економічної безпеки підприємства, ризики реалізації стратегії, 
якісне та кількісне оцінювання ризиків, нівелювання ризиків. 

 
Аннотация 

В статье определена сущность рисков реализации стратегии экономической безопасности, 
предложена их классификация. Проанализированы основные методы и модели оценки рисков 
реализации стратегии и предложены методы их нивелирования. 

Ключевые слова: стратегия экономической безопасности предприятия, риски реализации 
стратегии, качественное и количественное оценивание рисков, нивелирования рисков. 

 
Annotation 

The article explains the purpose of risk strategy of economic security, proposed classification. The 
main methods and models for risk assessment strategy and methods of leveling. 

Key words:  Strategy for economic security, risk strategy, qualitative and quantitative risk assessment, 
risk leveling. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ 

ЦУКРОСИРОВИНИ 
 
Постановка проблеми. Актуальність забезпечення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств у даний час досить висока з огляду на приєднання України до 
Світової організації торгівлі та відповідно з мінімізацією тарифного захисту внутрішнього 
національного ринку, що спричинює збільшення конкурентного тиску сільськогосподарських 
товаровиробників інших країн.  

Економічний аналіз показує, що рівень конкурентоспроможності вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників на світовому ринку, зокрема підприємств бурякоцукрового 
підкомплексу АПК відносно невисокий через незадовільний стан їх матеріально-технічного 
забезпечення, використання застарілих витратних технологій, неврегульованість механізму 
кредитування. Вітчизняні сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням цукрових 
буряків, недовикористовують свої потенціальні продуктивні можливості, отримують значно нижчу 
врожайність цукрової сировини, мають вищий рівень матеріало-енергоємності продукції ніж розвинуті 
ринкові держави. Це призводить до зростання загальної собівартості виробництва цукру і відповідно 
до зниження рівня його конкурентоспроможності на світовому ринку. Тому обґрунтування і 
використання механізмів підвищення конкурентоспроможності підприємств – виробників 
цукросировини є одним з найважливіших національних завдань на сучасному етапі розвитку. 

Аналіз останніх результатів дослідження і публікацій. Наукові основи 
конкурентоспроможності підприємств були закладені такими зарубіжними авторами як А. Сміт, 
Д. Рікардо, Жан-Жак Ламбен, Дж. Кейнс, К. Макконнел, М. Портер, Дж. Робінсон, П. Самуельсон, 
Ф. Хайек, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер та ін.. Вагомий вклад у розвиток конкурентоспроможності 
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сільськогосподарських підприємств зробили вітчизняні вчені В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, В.П. Галушко, 
О.Д. Гудзинський, С.М. Кваша, М.Ю. Коденська, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.Н. Савчук, О.М. Шпичак 
та інші. Однак питання, пов’язані з формуванням  конкурентоспроможності підприємств – виробників 
цукросировини в сучасних умовах господарювання, опрацьовані недостатньо. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування механізмів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств – виробників цукросировини в сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво цукрових буряків має велике 
економічне і соціальне значення. Цукрові буряки є високоефективною технічною культурою, кінцевою 
продукцією якої є цукор і корми, а також можливе виробництво біопалива. Коренеплоди цукрових 
буряків містять до 18,5 % цукру. При врожайності цукрових буряків 350 ц/га вихід цукру з 1 га посіву (з 
врахуванням втрат при зберіганні і переробці коренів) становить 52,5 ц, збір кормів з гектара посіву 
складає  72 ц корм. од [3; 10]. 

В буряковому та цукровому виробництвах ще не так давно було зайнято 1,5 млн. чол. Цукрова 
галузь є однією з головних, що підтримує життєвий рівень села. На 192 цукрових заводах тримається 
регіональна економіка і бюджети, соціальна інфраструктура призаводських селищ (школи, дитячі 
садки, лікарні, їдальні, магазини, будинки побуту, гуртожитки, житлові будинки тощо). Буряківництво - 
трудо- і матеріаломістка галузь рослинництва. Затрати праці на 1 га посіву цукрових буряків у 6-8 
разів, матеріально-грошові витрати - у 4-5 разів більші ніж на гектар зернових культур. Вирощування 
цукрових буряків підвищує культуру землеробства, вони є кращим попередником у сівозміні для ярих 
зернових культур. В сприятливі роки господарства отримували від реалізації цукросировини в 
середньому понад 18 тис грн. грошових надходжень та понад 7 тис. грн. прибутку з кожного гектара 
посіву цукрових буряків [3; 10]. 

Однак за підсумками ряду останніх років, цукрові буряки стали однією з найменш прибуткових 
культур для сільськогосподарських підприємств України. Це пов’язано з невиваженістю політики 
державних органів влади щодо розвитку бурякоцукрового виробництва та недосконалістю цінового 
механізму, що призвело до втрати у сільськогосподарських товаровиробників інтересу до 
вирощування цукрових буряків і, як наслідок, скорочення посівних площ під культурою (табл.1).  

Таблиця 1 
Динаміки основних показників виробництва цукрових буряків  

в Україні 
 

Рік  
Показник 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Площа, тис.га  1605,4 1448,5 747,0 623,3 377,2 319,7 492,0 515,8 
Урожайність, ц/га 275,7 204,7 176,7 248,2 356,2 314,9 279,5 363,3 
Валовий збір, тис.т  44264,5 29650,4 13198,8 15467,8 13437,7 10067,5 13749,2 18740,5 

в т.ч. в:  
сільськогосподарських 
підприємствах 

44261,7 28884,1 11594,1 12145,4 11795,5 9151,6 12663,4 17145,4 

господарствах населення 2,8 766,3 1604,7 3322,4 1642,2 915,9 1085,8 1595,1 

 
Як видно з даних таблиці 1, валовий збір цукрових буряків за ряд останніх років зменшився 

проти рівня 1990 року більш як в три рази. Особливо це зменшення відбулося в сільськогосподарських 
підприємствах, оскільки в господарствах населення спостерігається активізація інтересу до розвитку 
буряківництва.  

Ця ситуація негативно вплинула на рівень конкурентоспроможності не тільки важливої технічної 
культури, але й підприємств – виробників цукросировини.  

Аналіз динаміки рівня урожайності цукрових буряків засвідчує нестабільну ситуацію, відсутність 
чіткої тенденції до зростання урожаю. Проведене групування підприємств України, які займаються 
вирощуванням цукрових буряків, за рівнем урожайності (табл. 2) показує, що у 2011 році у 25,1 % 
господарств вихід цукросировини з гектара не перевищив 200 ц. Одночасно 25,9 % підприємств 
(крупні господарства), які займають 43,1 % площі посівів цукрових забезпечили урожайність понад 
400 ц з гектара. 

Наведений факт підтверджує, що важливим фактором підвищення конкурентоспроможності 
галузі буряківництва є укрупнення виробництва, подальша його концентрація і спеціалізація. 

Економічне поняття конкурентоспроможності розглядається в різних аспектах у вітчизняній та 
іноземній економічній літературі. В окремих джерелах у загальному плані конкурентоспроможність 
визначається як: 

− властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним 
певної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку [12, с. 227]; 
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− властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми 
там аналогічними товарами, послугами й конкуруючими суб’єктами ринкових відносин [1, с. 334]. 

Під конкурентоспроможністю товару різні автори розуміють: 
− спроможність товару відповідати вимогам даного ринку в конкретний період часу [7, c.11]; 
− ступінь привабливості даного продукту для споживача, який здійснює реальну покупку [14, с. 49]; 
− сукупність його властивостей, що являють інтерес для покупця та забезпечують задоволення 

його потреб. 
Таблиця 2 

Групування сільськогосподарських підприємств України  
за урожайністю цукрових буряків у 2011 році 

 
 Кількість          

підприємств Зібрана площа Валовий збір 

Показник 

одиниць 
у % до 

загальної 
кількості 

тис. га  

у % до 
загальної 
зібраної 
площі 

тис. т  

у % до 
загального 
валового  
збору  

Підприємства −   всього 2080 100,0 462,3 100,0 17145,4 100,0 
з них зібрали з 1   га, ц       
до 50,0  38 1,8 1,0 0,2 3,1 0,0 
50,1–100,0  97 4,7 3,6 0,8 28,6 0,2 
100,1–150,0  164 7,9 9,7 2,1 122,2 0,7 
150,1–200,0  222 10,7 21,4 4,6 383,0 2,2 
200,1–250,0  269 12,9 37,0 8,0 832,4 4,9 
250,1–300,0  282 13,6 60,8 13,2 1667,1 9,7 
300,1–400,0  469 22,5 129,4 28,0 4572,4 26,7 
Більше 400,0  539 25,9 199,4 43,1 9536,6 55,6 

 
Як і стосовно конкурентоспроможності товару не існує єдиної думки й щодо 

конкурентоспроможності підприємств. 
Жан-Жак Ламбен вважає, що конкурентоспроможність підприємства – це спроможність 

задовольняти потреби покупців краще, ніж це роблять суперники. “Конкурентоспроможність буде 
існувати до тих пір, поки фірма тримає конкурентну перевагу, або завдяки особливим якостям, які 
відрізняють її від суперників, або з причини більш високої продуктивності, яка забезпечує їй перевагу у 
витратах” [6, с. 8]. 

Портер М.Е. розглядає конкурентоспроможність підприємства через порівняння його 
конкурентних переваг високого й низького порядку з аналогічними перевагами інших фірм на ринку 
[9, с. 232-236].  

На думку З.Є. Шерньової та С.В. Оборської, конкурентоспроможність підприємства – це рівень 
його компетенції стосовно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні 
виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його складових: технології, ресурсів, 
менеджменту (особливо – стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, що 
знаходить виявлення в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 
продуктивність тощо [13, с. 67]. 

Різні погляди в іноземній та вітчизняній літературі без належного системного і структурного 
підходу до проблеми конкурентоспроможності взагалі та в аграрній сфері зокрема свідчить про 
недостатню опрацьованість досліджуваного проблемного питання.  

Спираючись на наявні наукові праці вітчизняних та іноземних учених, доцільно сформулювати 
цілісний і структурно обґрунтований погляд на конкурентоспроможність, проаналізувати дане поняття 
за допомогою факторного аналізу та показати взаємозалежності елементів, які формують його. 

Виходячи з вищевикладеного, конкурентоспроможність підприємства характеризується 
можливістю забезпечувати виробництво товарної продукції, яка за своїми ціновими та неціновими 
факторами привабливіша, ніж продукція підприємств-конкурентів, використовуючи конкурентні 
переваги і потенційні можливості для забезпечення конкурентоспроможності продукції. 

Конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності продукції, 
потенційні можливості якої здатні утримувати конкурентні переваги в майбутньому за рахунок 
забезпечення виробництва необхідними ресурсами й потенційною можливістю ефективного їх 
використання на базі прогресивних технології і раціональної організації виробництва і праці. 

Використання потенційних можливостей конкурентоспроможності підприємства забезпечується 
відповідними факторами, до яких в буряківництві можна віднести: 

- природні умови, в яких здійснює виробничу діяльність підприємство порівняно з 
підприємствами-конкурентами (якість землі); 
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- рівень використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів порівняно з 
підприємствами-конкурентами; 

- рівень організації в підприємстві виробничих процесів і рівень технології у порівнянні з 
конкурентами. 

Конкурентоспроможність бурякової цукросировини – це багатоаспектне поняття, яке означає 
відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за якісними, технічними, 
економічними, естетичними характеристиками, а й за комерційними та іншими умовами її реалізації 
(ціна, терміни постачання, види транспорту та ін.).  

Науковий аналіз існуючих підходів до факторного аналізу конкурентоспроможності товарної 
продукції [5; 7; 12] дає можливість систематизувати й уточнити сукупність факторів, які впливають на 
конкурентоспроможність цукрових буряків та підприємств – виробників цукросировини (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура факторів потенціальної конкурентоспроможності підприємств – 
виробників цукросировини 

 

Як видно з рис.1, до груп факторів потенціальної конкурентоспроможності підприємств – 
виробників цукросировини віднесено ресурсну, технологічну, матеріально-технічну та організаційно-
економічну групи факторів. 

Рівень використання потенціальної конкурентоспроможності підприємств – виробників 
цукросировини в умовах регульованої ринкової економіки залежить від ефективності державної 
політики. Регулятивна політика держави має здійснюватися винятково економічними методами через 
створення ефективного конкурентного середовища, яке б давало змогу і спонукало 
сільськогосподарські підприємства до гармонійного розвитку. 

Забезпечення ефективного конкурентного середовища повинно здійснюватися як на рівні 
конкурентних відносин між сільськогосподарськими підприємствами, так і реалізації паритетних основ 
діяльності аграрної сфери з іншими галузями національного господарства. 

З метою забезпечення внутрішньогалузевих умов конкуренції регулятивна діяльність держави 
повинна ґрунтуватися на запобіганні дискримінації підприємств і незастосуванні заходів, які можуть 
спричинити обмеження конкуренції або викривлення результатів конкурентної боротьби. 

Тобто, будь-яким регулятивним заходам держави має передувати глибокий науковий аналіз 
стосовно їх впливу на інтенсивність конкуренції в галузі. Державні дотаційні заходи повинні 
реалізовуватись з рівновеликою допомогою для всіх категорій підприємств для того, щоб зміцнити 
конкурентні позиції сукупності господарств в галузі і запобігти змінам конкурентних позицій одних 
підприємств за рахунок інших.  

Аналіз досвіду державної аграрної політики свідчить, що в США і країнах ЄС активно 
практикується субсидування сільського господарства та всебічна підтримка експорту 
сільськогосподарської продукції в інші країни. За даними Організації економічного співробітництва та 
розвитку, державна підтримка національних товаровиробників становить 30% у США та 49% в ЄС [8].  

Найбільша питома вага державної підтримки аграрного сектора в загальній вартості 
сільськогосподарської продукції зафіксована у Швейцарії - 82%, Норвегії -75%, Ісландії - 73%. В Японії цей 
показник становив 74%. До країн з найменшим рівнем субсидування сільськогосподарської продукції 
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відносять Австралію (10%) і Нову Зеландію (3%). До країн з мінімальних рівнем субсидування аграрного 
сектора можна віднести й Україну - 4,5% у вартості сільськогосподарської продукції [11]. 

Основними видами державної підтримки національних сільськогосподарських товаровиробників є: 
бюджетне субсидування експортерів, субсидування цін на сільськогосподарську продукцію, пільгове 
кредитування для придбання засобів виробництва, спорудження доріг та інших об’єктів інфраструктури. 

Державна політика, спрямована на створення ефективного конкурентного середовища в 
аграрній сфері економіки України, повинна передбачати:  

- пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств для придбання нової 
сільськогосподарської техніки, пального, сортового насіння тощо;  

- фінансування програм підвищення родючості земель, здійснення меліоративних або 
зрошувальних робіт, проведення або фінансування заходів щодо захисту рослин і будівництво 
невиробничої інфраструктури;  

- дотації на підтримку й закупівлю елітного насіння; 
- формування мережі інформаційно-консультаційних центрів для інформаційного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва та впровадження у виробництво досягнень НТП; 
- створення державного аналітичного центру для прогнозування і поширення інформації про 

кон’юнктуру, тенденції та прогнозований рівень цін на ринках сільськогосподарської продукції, що 
значно спростило б для товаровиробників планування своєї діяльності.  

Для виправлення ситуації і формування ефективного конкурентного середовища на ринку 
сільськогосподарської техніки, а також забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 
новітніми ресурсозберігаючими технологіями, доцільно: 

- збільшити обсяг Державного лізингового фонду та кількість техніки, що розподіляється через 
НАК "Украгролізінг" (найбільш ефективний спосіб у даній ситуації підвищити технічний рівень 
сільськогосподарських підприємств);  

- збільшити прозорість і встановити громадський контроль за ефективністю використання 
коштів Державного лізингового фонду, увести мораторій на пролонгацію строку служби техніки в 
господарствах, які не сплатили два чергові внески за одержану на умовах лізингу техніку; 

- забезпечити діяльність лізингових компаній на комерційній основі, що дасть змогу створити 
конкуренцію в даному сегменті, а це, у свою чергу, поліпшить якість та зменшить ціни на даний вид 
послуги.  

- здійснити системну державну підтримку вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки 
для забезпечення виробництва якісної й відносно недорогої техніки, надати можливість 
підприємствам-виробникам здійснювати продаж техніки з відстрочкою платежу, а також створити 
пільгові умови для формування ефективної дилерської й обслуговуючої мереж. 

Для збільшення доходів виробників цукросировини органи державної влади повинні 
контролювати та при потребі регулювати ціни на продукцію. Регулювання має здійснюватися на основі 
стимулювання ринкової системи збуту виробленої продукції.  

Іншим важливим економічним важелем, за допомогою якого держава може регулювати 
створення ефективного конкурентного середовища на аграрному ринку, є система оподаткування, в 
напрямі удосконалення якої слід: 

- надати податкові пільги підприємствам, які впроваджують досягнення НТП у виробництво, що 
підвищує конкурентоспроможність підприємств як на вітчизняному, так і на світовому ринку;  

- збільшити податкові пільги підприємствам (за рахунок ПДВ) з метою підвищення їх 
інвестиційної привабливості; 

- повністю звільнити від сплати податків на 3-річний термін новостворені сільськогосподарські 
підприємства.  

Стратегія забезпечення потенційної конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств повинна розроблятися кожним сільськогосподарським підприємством і практично 
реалізовуватися у взаємозв’язку з факторами та тенденціями розвитку конкурентного середовища. 
Комплексна система повинна ґрунтуватися на глибокому аналізі й виявлених взаємозв’язках між 
потенційною конкурентоспроможністю та земельних ресурсах, матеріально-технічним забезпеченням, 
рівнем озброєності та продуктивності праці, забезпеченням трудовими ресурсами та наявністю 
ефективних технологій виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Для практичної реалізації кожного з вищенаведених факторів потенційної 
конкурентоспроможності підприємство повинно мати відповідні фінансові ресурси. Тому стратегією, 
яка дасть змогу підприємству збільшити потенційну конкурентоспроможність, слід вважати стратегію 
низьких витрат, що дозволить підприємству за рахунок вищої рентабельності продукції  отримувати 
більше вільних коштів і, відповідно, направити їх на збільшення потенційної конкурентоспроможності. 

Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності цукрових буряків 
(табл.3) показує, що у 2011 році при середньому рівні рентабельність рентабельності цукрових буряків 
(фабричних) по Україні 36,5 % третина підприємств забезпечила рентабельність на рівні до 25 %. 
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Приблизно така ж кількість підприємств мали рентабельність цукрових буряків на рівні понад 25 %. 
Відповідно третина господарств мала збиткове виробництво цукрових буряків. 

Таблиця 3 

Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем 
рентабельності цукрові буряки (фабричні) за 2011 рік 

 
У % до:   

Показник загальної  
кількості 

підприємств 

загального  
обсягу чистого 

доходу (виручки) 

Рівень  
рентабельності 

збитковості  
(-), % 

Собівартість 
виробництва 
реалізованої 

продукції, грн. за 1 ц 
Підприємства з рівнем 

рентабельності, % 100,0 100,0 36,5 33,31 

0 – 5,0 15,6 6,9 2,3 41,41 
5,1 – 10,0 6,1 3,6 8,0 33,79 
10,1 – 15,0 4,6 3,2 12,3 31,61 
15,1 – 25,0 7,8 12,8 20,8 39,97 
25,1 – 40,0 9,2 8,2 30,7 25,39 
40,1 – 60,0 7,4 14,0 48,2 34,15 
60,1 і вище

 16,1 39,7 116,7 25,72 
-0,1 – -10,0 11,2 3,9 -5,4 37,49 
-10,1 – -25,0 9,8 3,6 -17,0 41,06 
-25,1 – -40,0 6,0 2,4 -32,5 45,08 
-40,1 – -55,0 3,6 1,4 -46,7 65,11 
-55,1 – -70,0 1,7 0,4 -57,4 49,07 
-70,1 і нижче 0,8 0,1 -77,0 130,06 

 
Значні резерви відновлення досягнутих раніше обсягів виробництва цукрових буряків в Україні 

пов’язані з енергетичними чинниками, оскільки з категорії сировини для виготовлення продуктів 
харчування буряки перемістилися в категорію енергетичних продуктів. Використання побічної 
продукції виробництва цукру для виготовлення біоетанолу сприятиме збільшенню потреби в сировині 
та підвищенню ефективності виробництва цукрових буряків і конкурентоспроможності підприємств.  

Організація конкурентоспроможного цукробурякового виробництва доцільна також на основі 
створення на базі бурякосійних господарств та цукрових заводів інтегрованих формувань з 
входженням до їх складу фінансових, агросервісних, торговельних, обслуговуючих підприємств із 
застосуванням механізму забезпечення економічних інтересів всіх учасників. В цьому випадку цукрові 
заводи виконують функції не тільки переробних підприємств, а й здійснюють постійне забезпечення 
товаровиробників мінеральними добривами, технічними засобами, насінням, хімічними препаратами 
тощо. Завдяки їх інвестиціям вдається досягти нарощування обсягів виробництва цукрових буряків, 
зменшення витрат на одиницю продукції, впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, 
покращення матеріально-технічного забезпечення галузі. 

Висновки з проведеного дослідження. Цукрові буряки є високоефективною технічною 
культурою, кінцевою продукцією якої є цукор і корми, а також можливе виробництво біопалива. 
Виробництво цукрових буряків має велике економічне і соціальне значення. Цукрова галузь є однією з 
головних, що підтримує життєвий рівень села. 

За підсумками останніх років, цукрові буряки стали однією з найменш прибуткових культур для 
сільськогосподарських підприємств України. Це пов’язано з невиваженістю політики державних органів 
влади щодо розвитку бурякоцукрового виробництва та недосконалістю цінового механізму, що призвело 
до втрати у сільськогосподарських товаровиробників інтересу до вирощування цукрових буряків. 

Конкурентоспроможність підприємства характеризується можливістю забезпечувати виробництво 
товарної продукції, яка за своїми ціновими та неціновими факторами привабливіша, ніж продукція 
підприємств-конкурентів. Конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності 
продукції, потенційні можливості якої здатні утримувати конкурентні переваги в майбутньому за рахунок 
забезпечення виробництва необхідними ресурсами й потенційною можливістю ефективно їх використання 
на базі прогресивних технологій і раціональної організації виробництва і праці. 

Використання потенційних можливостей конкурентоспроможності підприємства забезпечується 
відповідними факторами, до яких в буряківництві можна віднести: природно-кліматичні умови і 
пов’язану з ними якість землі; рівень використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів; 
рівень організації в підприємстві виробничих процесів та рівень технології у порівнянні з конкурентами. 

До груп факторів потенціальної конкурентоспроможності підприємств – виробників 
цукросировини віднесено ресурсну, технологічну, матеріально-технічну та організаційно-економічну 
групи факторів. Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності галузі буряківництва є 
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укрупнення виробництва, подальша його концентрація і спеціалізація. Організація 
конкурентоспроможного цукробурякового виробництва доцільна також на основі створення на базі 
бурякосійних господарств та цукрових заводів інтегрованих формувань з входженням до їх складу 
фінансових, агросервісних, торговельних, обслуговуючих підприємств із застосуванням механізму 
забезпечення економічних інтересів всіх учасників. 

Рівень використання потенціальної конкурентоспроможності підприємств – виробників 
цукросировини має здійснюватися винятково економічними методами через створення ефективного 
конкурентного середовища. 
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Анотація 

Висвітлено роль і значення вирощування цукрових буряків для економіки 
сільськогосподарського підприємства і соціального розвитку села. Визначено сутність і фактори 
конкурентоспроможності галузі буряківництва. Обґрунтовано механізми підвищення 
конкурентоспроможності підприємств–виробників цукросировини в сучасних умовах 
господарювання.  

Ключові слова: підприємства–виробники цукросировини, конкурентоспроможність, фактори 
ефективності, механізми конкурентоспроможності.   

Аннотация 
Освещены роль и значение выращивания сахарной свеклы для экономики 

сельскохозяйственного предприятия и социального развития. Определена сущность и факторы 
конкурентоспособности отрасли свекловодства. Обоснованно механизмы повышения 
конкурентоспособности предприятий-производителей сахаросырья в современных условиях 
хозяйствования. 

Ключевые слова: предприятия-производители сахаросырья, конкурентоспособность, 
факторы эффективности, механизмы конкурентоспособности 

 
Annotation 

Author examined role of and significance of growing of sugar beets for the economy of the agricultural 
enterprise and social development of the village. Been determined essence and the Factors of 
competitiveness industry sugar beet. Substantiated mechanisms to enhance the the competitiveness of 
enterprises producing sugar beet under present management conditions. 

Key words:  producer enterprises sugar beet, competitiveness, factors efficiency, mechanisms the 
competitiveness 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ 
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Постановка проблеми. Для прийняття обґрунтованих й адекватних управлінських рішень у 

процесі формування потенціалу розвитку підприємства, необхідно мати в наявності інформацію про 
минуле, сьогодення і майбутнє підприємства. Найбільш складним є отримання інформації про 
майбутнє, хоча саме вона є найнеобхіднішою. Така інформація забезпечить здатність до формування 
гнучких стратегій на основі відмежування таких можливостей діяльності, що є переважними, від тих, 
які є невизначеними або становлять загрозу. Це стане можливим завдяки моделюванню як процесу 
передбачення, спрощення, ідеалізації, імітації об‘єкту майбутнього в новостворених умовах на основі 
його минулого і сьогодення за допомогою SWOT-аналізу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему застосування SWOT-аналізу при 
стратегічному управлінні підприємством піднімали закордонні і вітчизняні вчені досить часто. Значний 
внесок у дослідження SWOT-аналізу як методології перспективного аналізу внесли фундаментальні 
наукові праці російських і українських учених, серед яких Н. С. Акімова [1], І. Г. Андреєва [2], 
Т. Ю. Бондаренко [1], І. В. Бакум [13], С. М. Ілляшенко [3], Л. О. Кирильєва [4], А. П. Наливайко [9], 
Т. А. Наумова [4], Б. М. Мізюк [7], А. П. Міщенко [8], С. В. Оборська, К. В. Павлов [2], В. В. Пастухова 
[11], В. І. Хомяков [13], З. Є. Шершньова [14]. 

Зазначимо, що в економічній літературі, не дивлячись на широке використання SWOT-аналізу, 
недостатньо приділено уваги методологічним підходам до його проведення. Так, не обґрунтовані 
методи збирання масових даних, в яких відображатиметься вся сукупність, що характеризує дане 
явище, не приділено увазі опису явищ, що можуть призвести до помилкового результату при 
безпосередньому аналізі даних, не описаний механізм перевірки якості зібраних даних як однієї з 
найважливіших характеристик спостереження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є моделювання структури потенціалу розвитку 
підприємства при стратегічному управлінні на основі комплексного показника, отриманого в результаті 
застосування інтегрального показника для кожного рівня його формування, розрахованого 
таксономічним методом, а значимість такого рівня визначено експертним шляхом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки моделювання структури потенціалу 
розвитку підприємства вбачаємо через опитування експертів (SWOT-аналіз), тому виникає 
необхідність обґрунтування основних засад формування вибіркової сукупності для проведення 
обстеження. При проведення вибіркового обстеження в наукових дослідженнях пропонується виділити 
наступні види робіт: формування економічного завдання, підготовчі роботи, формування вибірки, 
проведення обстеження, обробка і аналіз даних, формування звітів, економічна інтерпретація 
результатів, створення архіву дослідження [5, с.15; 6, с. 26-30]. 

На основі існуючих підходів пропонуємо виділити найважливіші етапи, поєднуючи їх за 
окремими видами робіт: 

– попередній аналіз, що передбачатиме постановку мети аналізу; визначення сукупності; 
визначення аспектів, що підлягатимуть опитуванню; період опитування; вибір методів; 

– якісний аналіз, що включатиме формування вибірки, первинну апробацію анкети, 
безпосередній процес опитування, перевірку однорідності вибіркової сукупності, виключення 
аномальних відповідей, уточнення необхідного обсягу ознак; 

– побудова моделей оптимізації структури потенціалу розвитку залежно від стадії життєвого 
циклу підприємства з урахування вимог до її адекватності та значущості; 

– економічна інтерпретація й практичне використання результатів.   
При формуванні економічного завдання ставимо за мету моделювання комплексного показника 

потенціалу розвитку на основі отриманого таксономічного показника, як інтегрального відображення 
сукупності складових, та значимості кожного рівня формування потенціалу розвитку, зважену на етапи 
життєвого циклу. Це дозволить забезпечити можливість толерантної узгодженої взаємодії впливу окремих 
складових і зовнішнього середовища для забезпечення довготривалої життєздатності  розвитку. 

Виходячи з мети, основними завданнями моделювання є: 
– визначеність зі складовими, що формують потенціал розвитку підприємства. В даному випадку 

за основу взято три рівні формування потенціалу розвитку: технологічний (складові - трудова, 
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матеріальна, інформаційна, запаси), організаційний (складові - фінансова, управлінська, інвестиційна, 
інноваційна), інституційний (складові - соціальна, маркетингова, мотиваційна); 

– обґрунтованість етапів життєвого циклу, де визначені основні стадії розвитку підприємства, що 
є зрозумілими для експертів (зародження, зростання, стабільність, занепад), оскільки при апробації 
розробленої анкети через деталізований підхід, що пропонується у наукових публікаціях, експертам з 
практичної точки зору було важко визначитися з особливостями кожного етапу життєвого циклу 
підприємства (виникнення, становлення, піднесення, пік розвитку, спад активності, стрімке падіння, 
ліквідація).  

Особливу увагу потребує роз’яснення визначення значимості складових потенціалу розвитку 
підприємства, оскільки інші питання анкети є простими запитаннями закритого типу. Як зазначалося 
вище, комплексний показник потенціалу розвитку будується на основі інтегрального показника для 
кожного рівня його формування, отриманого таксономічним методом, а значимість такого рівня 
визначається експертним шляхом. Для забезпечення відповідності встановленим вимогам до анкет, 
пропонуємо виходити з наступних положень: 

– загальний коефіцієнт значимості складових технологічного, організаційного і управлінського рівнів 
для кожного з етапів життєвого циклу (зародження, зростання, стабільності, занепаду) дорівнює одиниці; 

– кожен рівень формування потенціалу має свої складові і їх кількість різна, тому закріпляємо за 
ними значимість впливу кожної окремо як 0,091 пп. (1/11=0,091); 

– значимість може бути посилена на коефіцієнт особливої важливості, що буде залежати від стадії 
життєвого циклу підприємства та особливих вимог до одного з рівнів формування потенціалу розвитку. 

Найважчим з точки зору наукового обґрунтування та найважливішим для отримання якісних 
результатів, на нашу думку, є формування вибірки через обґрунтованість вимог до неї та врахування 
особливостей її формування. Результатом якісної вибірки є репрезентативність (можливість 
відтворення властивостей генеральної сукупності), надійність (певна гарантія щодо правильності 
відображення дійсності ) та валідність (обґрунтованість та підтвердження правильності вибору у 
відповідності до мети) вибіркової сукупності стосовно об‘єкту дослідження (моделювання структури 
потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації) [12, с. 25].  

При правильній побудові моделі вибіркової сукупності, що виражена відповідністю 
новоствореної - структурі генеральної сукупності, актуальним є врахування усіх похибок, які було 
допущено під час формування вибірки (уникнути яких практично неможливо). Якість інформації у 
кінцевому підсумку визначається не відсутністю помилок (похибок), а врахування їх впливу на 
кінцевий результат. Взявши за основу поєднання наведених принципів, пропонуємо: 

– виділенні за ідентичним рівнем розвитку райони, що є результатом застосування методу 
економічного районування, об‘єднати для визначеності з вибірковою сукупністю; 

–  методом пропорційності до середньоспискової чисельності працівників у розрізі обласних 
спілок визначитись з кількістю, що підлягатиме опитуванню. 

Відповідно до завдання, визначимося з ідентичністю у рівні ефективності формування потенціалу 
розвитку для обласних спілок споживчих товариств, застосувавши задля цього результати економічного 
районування та метод суми місць з метою забезпечення наукової логічності дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення ідентичності у рівні ефективності формування потенціалу розвитку для 

обласних спілок споживчих товариств  
 

Обласні спілки 1 рівень 2 рівень 3 рівень Метод сум Ідентичність у рівні 
ефективності 

1 2 3 4 5 6 

Кримспоживспілка 1 1 1 3 1 

Вінницька        1 1 2 4 1 

Волинська        1 2 3 6 2 

Дніпропетровська 1 3 3 7 3 

Житомирська      1 1 2 4 1 

Закарпатська     1 1 3 5 2 

Івано-Франківськ 1 1 3 5 2 

Кіровоградська   2 1 3 6 2 

Луганська        1 3 3 7 3 

Львівська        1 1 3 5 2 

Миколаївська     3 3 3 9 3 

Одеська          1 3 3 7 3 

Полтавська       1 1 3 5 2 

Рівненська       1 1 3 5 2 
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Продовження табл.1 
1 2 3 4 5 6 

Сумська          1 1 3 5 2 

Тернопільська    2 3 3 8 3 

Херсонська       1 3 3 7 3 

Хмельницька      1 1 3 5 2 

Черкаська        1 1 3 5 2 

Чернівецька      1 3 3 7 3 

Чернігівська     2 1 3 6 2 
Джерело : складено автором 
 
Групування обласних спілок за ідентичністю у рівні ефективності формування потенціалу 

розвитку, відповідно до результатів методу економічного районування та методу суми місць, 
наведемо у табл. 2. 

Таблиця 2 
Групування обласних спілок споживчих товариств за ідентичністю формування 

потенціалу розвитку 
 

Ідентичність у рівні 
ефективності 

Обласні спілки споживчих товариств 

І рівень Кримспоживспілка, Вінницька, Житомирська 

ІІ рівень Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська, Волинська, Кіровоградська, Чернігівська 

ІІІ рівень Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька  

Джерело : складено автором на основі даних табл. 1 
 
Щодо методу пропорційності через середньоспискову чисельність працівників у розрізі обласних 

спілок і визначеністю з кількістю, що підлягатиме опитуванню, то складемо табл. 3, взявши за основу 
«Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, 
облспоживспілок за 2010 рік» [10]. 

Відповідно до даних табл. 3, під опитування підлягатиме 736 працівників системи споживчої 
кооперації, в тому числі 119 осіб, що відносяться до першого рівня ефективності формування 
потенціалу розвитку, 494 особи, що відносяться до другого рівня ефективності та 123 особи – до 
третього. Така кількість не буде поділена відповідно до квоти на кожну обласну спілку, а буде 
сформована за рахунок областей, з якими маємо тісні партнерські стосунки, зокрема з першого рівня 
– Кримспоживспілка, Житомирська ОСС; з другого рівня – Полтавська ОСС, Сумська ОСС, 
Кіровоградська ОСС, Хмельницька ОСС, Черкаська ОСС, Чернігівська ОСС; з третього – 
Дніпропетровська ОСС, Миколаївська ОСС, Херсонська ОСС. 

Наступним за важливістю завданням при опрацюванні результатів опитування є виключення 
аномальних відповідей шляхом оцінки рівня узгодженості думок експертів. В даному випадку 
доведемо ідентичність отриманих результатів за допомогою методу районування, таксономії і SWOT-
аналізу, при цьому метод районування надав оцінку якості результатів діяльності системи, метод 
таксономії відобразив їх кількісно, а SWOT-аналіз підтвердив через позицію експертів. 

За результатами SWOT-аналізу, технологічний рівень формування потенціалу розвитку має 
найвищий рівень ефективності, хоча і недостатній (таксономічний показник складає 0,37 пп. при 
рекомендованому значенні – максимальна наближеність до одиниці). Низький рівень формування 
потенціалу розвитку спостерігається на організаційному рівні через відсутність ефективної 
інвестиційної та інноваційної діяльності (таксономічний показник дорівнює 0,18 пп.) і надзвичайно 
низький третій інституційний рівень формування потенціалу розвитку (таксономічний показник 
дорівнює 0,13 пп.), оскільки ознаками прояву його є лише мотиваційна складова у вигляді позитивних 
темпів зміни заробітної плати. 

Такого висновку дійшли з тієї кількості ознак, що проявляються. Позитивного вектору розвитку 
задають потенціали таких обласних спілок, як Кримспоживспілка, Вінницька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, 
Чернівецька. Дещо нижчий сформований потенціал розвитку Волинської, Рівненської, Сумської, 
Хмельницької, Чернігівської обласних спілок. Найнижчий рівень можливостей і сильних сторін 
спостерігається у Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської спілок, що 
формують третій рівень ефективності.  
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Таблиця 3 
Визначення квоти, що підлягатиме опитуванню на основі середньоспискової чисельності 

працюючих 
 

Рівень 
ідентичності 

Обласні спілки 
споживчих товариств 

Середньоспискова 
чисельність працівників 

Чисельність 
працівників у 

рівні 

Кількість, що 
підлягатиме 
опитуванню 

Кримспоживспілка 2826 

Вінницька 4973 І рівень 

Житомирська 4084 

11883 119 

Закарпатська 2650 

Івано-Франківська 1543 

Львівська 2824 

Полтавська 2881 

Рівненська 5247 

Сумська 21042 

Хмельницька 2494 

Черкаська 3785 

Волинська 2490 

Кіровоградська 1499 

ІІ рівень 

Чернігівська 2974 

49429 494 

Дніпропетровська 2308 

Луганська 1395 

Миколаївська 1680 

Одеська 1501 

Тернопільська 1831 

Херсонська 1854 

ІІІ рівень 

Чернівецька 1685 

12254 123 

Джерело : складено автором на основі [10] 
 
Такі результати підтверджені застосованими методами дослідження, зокрема методом 

районування, таксономічним аналізом та SWOT-аналізом. Виключення становлять Херсонська та 
Чернівецька області, при цьому відносяться до третього рівня ефективності за методом районування, 
що можна пояснити кількісним вираженням прояву такої ознаки, позитивний вплив яких був 
знівельований негативним. 

Відповідно до результатів застосованого методичного інструментарію, основні недоліки у 
формуванні потенціалу розвитку припадають на другий та третій рівень його формування. Відсутність 
інноваційної складової є характерним для всіх без виключення спілок системи та низький рівень 
прояву інвестиційної звели нанівець позитивні аспекти формування фінансової та управлінської 
складової організаційного рівня. Низький рівень ефективності формування соціальної складової та її 
негативна тенденція до скорочення, недоліки у маркетинговій роботі та низький рівень заробітної 
плати призвели до низького рівня ефективності формування потенціалу розвитку на третьому його 
рівні (інституційному). Значна кількість негативного прояву ознак у вигляді загроз та слабких сторін 
спостерігається у Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Рівненській 
обласних спілках, що погоджено із застосованим методичним інструментарієм. Виключення 
становлять Львівська, Рівненська спілки, що за результатами методу районування належать до 
другого рівня, і пояснюється перевагами кількісного вираження позитивного впливу над негативним.  

Етап, пов‘язаний з обґрунтуванням самої моделі, заснований на аналізі результатів опитування і 
побудові інформаційного та рекомендаційного матеріалу при прийнятті стратегічних управлінських 
рішень (табл. 4).  
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Таблиця 4 
Розрахунок комплексного показника потенціалу розвитку на основі коефіцієнту 

значимості, стадії життєвого циклу та інтегрального показника 
 

складові І рівня складові ІІ рівня складові ІІІ рівня 

Показники 
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м
а

р
ке

ти
нг

о
ва

 

м
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ц
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Коефіцієнт значимості 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

зародження 2 0,75 0,25 

зростання 1,5 1 0,5 

стабільність 1 1 1 

К
о

е
ф

іц
іє

нт
 

ва
ж

л
и

во
ст

і 

занепад 0,75 2 0,25 
Інтегральний показник 0,37 0,18 0,13 

зародження 0,2664 0,036 0,0104 

зростання 0,1998 0,054 0,0208 

стабільність 0,1332 0,0648 0,0364 
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занепад 0,074 0,1296 0,0104 

зародження 0,3128 

зростання 0,2746 

стабільність 0,2344 
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занепад 0,214 
Джерело : складено автором 
 
Розрахований комплексний показник потенціалу розвитку на основі коефіцієнту значимості, 

стадії життєвого циклу та інтегрального показника підтвердив зниження ефективності його 
формування, на що вплинули вищенаведені загрози і слабкі сторони та перекрили ефект від 
можливостей і сильних сторін.   

Висновки з проведеного дослідження. Застосований SWOT-аналіз є актуальним і необхідний 
при стратегічному управлінні потенціалом розвитку через оцінку значимості економічної інтерпретації 
побудованої моделі й можливість використання отриманих результатів в практичній діяльності 
підприємства. Значимість економічної інтерпретації побудованої моделі комплексного показника 
потенціалу розвитку полягає у достовірності, що доведено застосуванням методичного 
інструментарію (методу районування, таксономічного аналізу), засвідчує системність, ґрунтовність, 
комплексність та вказує на векторність розвитку у майбутньому на основі отриманого його значення. 
Спрямованість вектору розвитку, отриманого на основі SWOT-аналізу, дозволить посилити або 
залишити незмінними сильні сторони та можливості підприємства і гармонізувати слабкі сторони та 
загрози, що підкреслює практичну спрямованість застосованого методичного інструментарію. 
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Анотація 
В статті наведено моделювання структури потенціалу розвитку підприємства при 

стратегічному управлінні на основі SWOT-аналізу через виділення найважливіших етапів: 
попередній аналіз; якісний аналіз; побудову моделі; економічну інтерпретацію й практичне 
використання результатів.  

Ключові слова: моделювання, потенціал розвитку, SWOT-аналіз, комплексний показник, 
коефіцієнт значимості, коефіцієнт важливості, інтегральний показник.  

Аннотация 
В статье приведено моделирование структуры потенциала развития предприятия при 

стратегическом управлении на основе SWOT-анализа через выделение важнейших этапов: 
предварительный анализ; качественный анализ; построение модели; экономическую 
интерпретацию и практическое использование результатов. 

Ключевые слова: моделирование, потенциал развития, SWOT-анализ, комплексный 
показатель, коэффициент значимости, коэффициент важности, интегральный показатель. 

Аnnotation 
In the article the structure modeling capabilities of enterprise development in strategic management 

based SWOT-analysis through the allocation of the most important stages: a preliminary analysis, qualitative 
analysis, model building, economic interpretation and practical application of results. 

Key words:  modeling, development potential, SWOT-analysis, a comprehensive index, coefficient 
significance, importance factor, integral indicator. 

 
 
 
УДК  338.4.62   

Стец І.І., 
к.е.н, доцент, 

Тернопільський національний економічний університет  
 

УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Специфіка сучасного етапу економічних реформ полягає в тому, що 

стійке економічне зростання не може бути досягнуте на основі традиційних підходів до вирішення 
питань вдосконалення управління. Необхідні нові теоретичні і методологічні рішення, які зважали б на 
специфіку розвитку вітчизняних промислових підприємств в умовах ринкових відносин, тому розвиток 
адаптивного управління промисловими підприємствами є одним із актуальних і насущних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених: 
І.Ансоффа, Д.Чампі, П. Друкера, М.Хамера, Г.Аубакирової, З.Валдайцева, С.Глаголєва, Н.Зябліцкої, 
К.Марченкової, Ю.Маслодудова, Р.Мерзлікіної, Е. Мінаєва, М.Одінцова, А.Цибізова та інших 
розглядаються проблеми, теоретичні і практичні аспекти адаптивного управління підприємством. Для 
України ця проблематика є недостатньо вивченою, а технології та методи адаптації, що існують в 
економічно розвинених країнах, не завжди прийнятні для вітчизняних підприємств.  
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Постановка завдання. Мета статті - комплексне дослідження теоретичних і методологічних 
проблем та розробка теоретико-методологічних підходів до розкриття суті і змісту адаптивного 
управління промисловими підприємствами в умовах ринкових перетворень, а також обґрунтування 
практичних рекомендацій з впровадження управлінських елементів в діяльність підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах кризових явищ в економіці менеджмент 
вітчизняних підприємств не завжди здатний зрозуміти, наскільки заходи, які вживаються ним, 
адекватні ситуації, що склалася. Для такого розуміння потрібний інший рівень управління, здатний 
виявити найбільш слабкі і сильні сторони діяльності, зрозуміти всі загрози і ризики процесів, що 
відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищі, швидко реагувати на зміни, адекватно 
оцінювати реальну загрозу діяльності. Менеджерам і керівникам необхідна допомога у вигляді 
управлінського інструментарію для подолання виникаючих проблем за рахунок підвищення 
оперативності, гнучкості і адаптивності ухвалюваних рішень в процесі управління підприємствами. 

В процесі вивчення теоретичних основ адаптивного управління підприємством нами виділені 
базові визначення адаптивного управління: 

- адаптивне управління – стратегія, яка приводить до мети управління, є нестаціонарною, 
правила вибору управління підбираються в ході управління, а не призначаються заздалегідь [12];  

- адаптивне управління – система управління, що підстроює характеристики відповідно до 
визначених параметрів [6];  

- адаптивна система управління – система, що забезпечує постійний вплив, направлений на 
забезпечення адаптації певної системи до змін в зовнішньому і внутрішньому середовищі без 
регулювання ззовні [10];  

 - адаптивне управління – форма управління підприємством, що допомагає  йому гнучко 
змінюватися, швидко пристосовуватися до оновлених цілей, завдань, функцій підприємств, до змін в 
зовнішньому економічному середовищі в умовах своєї діяльності [3]; 

- адаптивне управління – дослідження, вивчення середовища, пристосування своєї діяльності 
до запитів середовища, внутрішніх резервів і самої діяльності до потреб і запитів споживачів [2]; 

- адаптивне управління – створення багатоцільової системи продукції, ринків, технологій, з 
урахуванням координації, узгодженості в ухваленні рішень, вироблення оптимальних оцінок 
виникаючих проблем, розробки конкретних дій [5]. 

Отже, під адаптивним управлінням слід розуміти систему, яка в порівнянні з уявленням, що 
склалося, ефективніше і адекватніше реагує на зміни в інституційному середовищі, внутрішньому 
виробничому і зовнішньому ринковому середовищі і завершується ухваленням ефективних 
управлінських рішень [9].  

Мета адаптивного управління полягає у виробленні теоретичних і практичних механізмів зміцнення 
фінансово-економічного стану підприємств та їхньої конкурентоспроможності з урахуванням узгодження 
національних, регіональних, індивідуальних інтересів в діалектичній ув'язці на основі визначення загальних 
і часткових принципів виробничо-господарської діяльності господарюючих суб'єктів. 

Перелік завдань адаптивного управління підприємством може включати: 
- системний аналіз підприємства, виявлення загальних і специфічних характеристик; 
- оцінювання виробничого потенціалу; 
- оцінювання адаптивності підприємства до нововведень; 
- формування передумов створення адаптивного конкурентного середовища; 
- створення наукових основ для розробки ринкової політики; 
- визначення схеми оптимальної взаємодії з іншими суб'єктами ринку; 
- оцінювання конкурентних переваг суб'єктів ринку [1]. 
В якості об'єкта адаптивного управління виступає система виробничо-господарської діяльності 

підприємства в конкретний часовий період на макро- і мікрорівнях, предмета – суть процесів, що 
протікають усередині підприємства і в зовнішньому середовищі, їхній вплив на економічне зростання. 

Основними принципами адаптивного управління є: принцип необхідної різноманітності і 
неостаточних рішень; дуального управління; зворотного зв'язку; адаптивності; ієрархічності; гнучкості; 
ефективності. 

При розробці методології адаптивного управління слід врахувати динамічність зовнішнього і 
внутрішнього середовища; складність і різноманітність виробничих процесів; наявність та 
взаємозв'язок формалізованих і неформалізованих цілей та критеріїв; неповноту, неточність 
початкової інформації; слабку структурованість стратегічних завдань підприємства. Реалізація 
основних принципів і положень адаптивного підходу до управління підприємством, на наш погляд, 
повинна здійснюватися через систему моделей і методів ухвалення управлінських рішень, що мають 
єдину інформаційну базу, зв'язаних між собою певними інформаційними зв'язками, що дозволяє 
забезпечити стійке функціонування підприємства і його адаптацію.  

Під поняттям адаптивного потенціалу підприємства розумітимемо рівень узгодженості 
складових частин системи, можливості внутрішніх змінних підприємства пристосовуватися до умов 
змінного навколишнього економічного середовища [11].   
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Адаптивний потенціал підприємства як межа стійкості до несприятливих чинників характеризує 
рівень спроможності суб'єкта відносно можливих напрямів адаптації, діапазон можливих позитивних 
реакцій суб'єкта на зміну ситуації, сукупність властивостей (ресурсів), які існують у адаптанта в 
прихованому вигляді і задіюються в ході адаптації. При цьому він має дві складові: готовність до 
стабільної виробничої діяльності і готовність до інновацій та складається з двох векторів: здатності до 
опору середовищу з подальшою його перебудовою під себе і здатності до асиміляції з подальшим 
поглинанням середовищем. 

Для поліпшення використання адаптивного потенціалу підприємства необхідний механізм 
управління цим процесом. Першочергове значення мають оцінювання і прогнозування потенціалу, що 
дозволяють виявити резерви і втрати виробничо-господарської діяльності. При цьому адаптивний 
потенціал повинен розглядатися як цілісна система, що характеризує максимальну можливість 
підприємства виробляти конкурентноздатну продукцію, яка задовольняє суспільні потреби за 
допомогою повного використання виробничих ресурсів. 

За основу адаптивного потенціалу необхідно, на нашу думку, прийняти виробничий потенціал. 
Але, оскільки критичною умовою для зміни реактивно-протестної поведінки на конструктивну є 
досягнення фінансової стійкості підприємства, до адаптивного потенціалу варто включати такий 
елемент, як фінансовий потенціал, що оцінюється аналітичними коефіцієнтами, які характеризують 
платоспроможність, фінансову стійкість і використання підприємством фінансових ресурсів. При 
такому підході забезпечується комплексне оцінювання фінансових можливостей підприємства до 
адаптації, аналіз прогнозів зміни зовнішніх і внутрішніх параметрів на основі розрахунку економічних і 
фінансових індикаторів. Вважаємо за доцільне включати до складу адаптивного потенціалу й 
інноваційний потенціал, який прийнято трактувати як сукупність матеріальних, фінансових, трудових, 
інфраструктурних, інтелектуальних інформаційно-комунікаційних ресурсів, використовуваних для 
інноваційних процесів. На рис.1 подана схема оцінювання і вдосконалення управління адаптивним 
потенціалом підприємства. 

 
Рис. 1. Структурна схема оцінювання і вдосконалення адаптивного управління 
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потенціалу обумовлений тим, що вони характеризують не стільки виробничі можливості, скільки 
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на цій основі оновлення матеріально-технічної бази виробництва можуть бути досягнуті завдяки 
вдосконаленню адаптивного управління промисловим підприємством, виробленню нових механізмів, 
адекватних реальним умовам виробництва; 

- економічний зміст процесу адаптації підприємства – сукупність цілеспрямованих і послідовних дій 
(з боку держави і підприємства) для збереження і досягнення оптимального стану потенціалу підприємства 
при непередбачених змінах зовнішнього середовища шляхом зміни алгоритмів його функціонування; 
адаптація підприємства припускає трансформацію його діяльності, підвищення гнучкості і пристосовності; 

- адаптивне управління – це сукупність теоретично обґрунтованих і емпірично апробованих 
положень про зміст, методологію, методи адаптивного управління і його механізм як цілісної системи 
різних важелів управління, що координують і регулюючих діяльність промислового підприємства, 
направлених на забезпечення стійкості його функціонування в умовах необоротних змін зовнішнього 
середовища; 

- під адаптивним потенціалом, на нашу думку, слід розуміти сукупну здатність підприємства 
своєчасно приймати і реалізовувати оптимальні управлінські рішення, що враховують його використані і 
невикористані потенційні можливості виробляти конкурентоздатну продукцію, що задовольняє суспільні 
потреби за допомогою повного використання всіх виробничих ресурсів, а також визначальні очікувані 
характеристики його розвитку при різних сценаріях зміни навколишнього середовища.  
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Анотація 

У статті досліджено методологічні підходи до оцінювання і вдосконалення адаптивного 
потенціалу підприємства, виявлені основні особливості адаптивного управління підприємством. 

Ключові слова: адаптація, адаптивне управління, адаптивний потенціал, оцінка потенціалу. 
Аннотация 

В статье рассмотрены различные методологические подходы к оценке адаптационного 
потенциала промышленного предприятия, выявлены основные  особенности адаптивного 
управления предприятием.  

Ключевые слова: адаптация, адаптивное управление, адаптивный потенциал; оценка 
потенциала. 

Annotation 
 In the article the different methodological going is considered near the estimation of adaptation 

potential of industrial enterprise, the basic features of adaptive control an enterprise are exposed.  
Key words:  adaptation, adaptive control, adaptive potential; estimation of potential. 
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ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Розвиток України як країни з високим аграрним потенціалом потребує 
значних обсягів дослідження механізму функціонування сільськогосподарських підприємств як в 
розрізі оперативного управління, так і в довгостроковій перспективі. Адже на сьогоднішній день 
аграрне підприємство є не високоорганізоване інституціональне утворення, а комерційна структура, 
основи управління якою за останні двадцять років майже не змінились. На сьогоднішній день в складі 
підприємства прийнято виділяти декілька категорій ресурсів. Одна з найменш досліджених категорії –
інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси сільськогосподарського підприємства – це один з 
важливих елементів ведення сучасного господарювання, а процес управління ними потребує 
детального дослідження як з теоретичних, так і з практичних аспектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш, ніж розглядати проблему дослідження 
інформаційних ресурсів сільськогосподарських підприємств, необхідно дати тлумачення термінам 
«інформаційні ресурси» та «інформація». Згідно з Законом України «Про інформацію» [7], під 
інформацією розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 
відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. 

На думку Ю. Приймака [6], інформаційні ресурси – це вся належна суб’єктам права власності 
інформація, а також окремі документи та масиви документів, незалежно від змісту, форми, часу та 
місця їх створення та форм власності, а також кінцеві результати наукової, творчої діяльності, що 
мають інформаційну цінність, зберігаються в інформаційній системі країни та доступні для вільного 
використання фізичною чи юридичною особою, суспільством та державою. 

А. Кармінський та Б. Черніков зазначають, що інформаційні ресурси, як елементи управління і 
предмет менеджерської праці, повинні забезпечити якісне представлення про завдання і стан 
керованої і керуючої системи та забезпечити розробку ідеальних моделей бажаного їх стану [3]. 

Г. Мошек виділяє такі етапи формування інформаційних ресурсів: описування стану керованого 
об’єкта, що передбачає набір техніко-економічних показників і параметрів, які характеризують 
керовану і керуючу системи; відображення в інформаційних моделях динаміки окремих елементів і 
процесів, тобто обґрунтування стійких тенденцій кількісних і якісних змін на виробництві; моделювання 
класифікаційних зв’язків в інформаційних масивах з виділенням причинно-наслідкових залежностей, 
статистичних моделей [5]. 

Проте, науковцями не повністю розкрито питання використання інформаційних ресурсів саме у 
контексті їх стратегічного управління, реалізацію якого розглянуто в цьому дослідженні. 

Постановка завдання. Метою написання статті є створення підґрунтя для дослідження 
механізму стратегічного управління інформаційними ресурсами, виокремлення його елементів та 
призначення їм локальний ролей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства отримують інформацію багатьох 
різних типів у різних системах. Часто такі системи ростуть швидше у вигляді «як є», ніж структурно, 
щоб швидко реагувати на нові потреби бізнесу. Результат часто виглядає у вигляді набору 
інформаційних ланцюгів, ізольованих один від одного і які зовні не мають один до одного ніякого 
відношення. Між тим, багато елементів з цих даних пов’язані один з одним, і підприємство, яке зможе 
об’єднати і використовувати ці розрізнені джерела даних, отримає величезну перевагу. 

Інформаційні ресурси – це окремі документи і масиви документів в бібліотеках, архівах, фондах, 
банках даних та інших інформаційних системах. За майнової приналежності інформаційні ресурси 
можуть бути віднесені до державної та недержавної (громадян, організацій та громадських об'єднань) 
власності. Відносини з приводу права власності на інформаційні ресурси регулюються цивільним 
законодавством України. Інформаційні ресурси можуть виступати в якості товару, за винятком 
особливих випадків, передбачених законодавством. Власники інформаційних ресурсів несуть 
юридичну відповідальність за порушення правил роботи з інформацією. Формування державних 
інформаційних ресурсів здійснюється громадянами, органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, організаціями та громадськими об'єднаннями. 

Під інформаційним ресурсом підприємства розуміють сукупність нематеріальних активів, 
документів, що мають важливе стратегічне значення для функціонування організації. Інформаційні 
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ресурси підприємства служать інструментами примусу або стимулювання виробничо-комерційної 
діяльності, прийняття управлінських рішень і навчання. Ресурс – запас, джерело чого-небудь. 
Розглядаючи народне господарство країни, будь-яку галузь, підприємство, тобто організацію будь-
якого масштабу, ми можемо виділити матеріальні, природні, трудові, фінансові, енергетичні ресурси 
[8]. Ці поняття є економічними категоріями. 

На сьогоднішній день деякі дослідники вважають, що для нормального функціонування 
організації будь-якого масштабу недостатньо лише цих ресурсів. Суттєвим ресурсом стала 
інформація. Недостатньо мати для виробництва тільки необхідні матеріальні, фінансові та людські 
ресурси, необхідно знати, що з цим усім робити, мати інформацію про технології. Тому саме 
інформація, інформаційні ресурси в даний час розглядаються як окрема економічна категорія. Якщо 
згадати визначення інформації, яке було дано вище, то інформаційні ресурси можна визначити як 
весь наявний обсяг інформації в інформаційній системі. Для країни - це будуть інформаційні ресурси 
країни, для організації одного з рівнів – інформаційні ресурси організації. Інакше кажучи, інформаційні 
ресурси – це весь обсяг знань, відчужених від їх творців, зафіксований на матеріальних носіях і 
призначений для громадського використання. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. 
визначає інформаційні ресурси як окремі документи і окремі масиви документів в інформаційних 
системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах) [7]. 

Інформація, інформаційні ресурси існували завжди, але через свою специфічність вони не 
розглядалися як економічна категорія, хоча інформація завжди використовувалася людьми для 
управління. Коли в результаті розвитку суспільства, ускладнення технологій і т.п. обсяг інформації ставав 
настільки великим, що його не можна було переробити для управління, людство знаходило рішення. 
Поява ієрархії управління, виникнення товарно-грошових відносин, створення обчислювальних машин з 
цієї точки зору дозволило подолати труднощі в переробці величезних обсягів інформації для управління 
[1]. В даний час суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги інформації та рівень її складності 
зажадали створення інформаційної індустрії. Наявність інформації зумовлює розвиток країн, галузей, 
організацій. Інформація стала одним з найважливіших стратегічних ресурсів. 

Розглянемо джерела формування інформаційних ресурсів підприємства. Будь-яка організація існує 
в деякій зовнішньому середовищі. Ця ж організація породжує своє внутрішнє середовище. Внутрішнє 
середовище формується із сукупності структурних підрозділів підприємства і працюючих там людей, 
технологічними, соціальними, економічними та іншими відносинами між ними. В залежності від джерела 
виникнення в рамках організації є внутрішня і зовнішня інформація, які складають її інформаційні ресурси. 
Інформація внутрішнього середовища, як правило, точна, повністю відображає фінансово-господарський 
стан підприємства. Її обробка часто-густо може здійснюватися за допомогою стандартних формалізованих 
процедур. Внутрішня інформація: про людей, продукти, витрати, скарги, послуги, технологічні процеси, 
сфери застосування продукту, методи збуту і техніки продажів, постачання, канали збуту [4]. 

Зовнішнє середовище - це економічні та політичні суб'єкти, які діють за межами підприємства, а 
також відносини з ними. Це економічні, соціальні, технологічні, політичні та інші відносини 
підприємства з клієнтами, постачальниками, посередниками, конкурентами, державними органами і 
т.п. Інформація із зовнішнього середовища досить часто є приблизною, неточною, неповною і 
суперечливою. У такому випадку вона вимагає нестандартних процедур оброблення. Зовнішня 
інформація: про ринок, конкурентів, тенденції змін у діловому середовищі країни та стан міжнародних 
ринків, покупців, попит, вимоги клієнтів і конкурентів, зміни законодавства. 

З поширенням та розвитком сучасних технологій ведення сільського господарства все більш 
гостро постає проблема своєчасного впровадження нових засобів виробництва продукції. 
Інформаційним ресурсам притаманні всі ті властивості, які притаманні інформації. Найважливішими з 
цих властивостей є цінність, достовірність та актуальність [2]. Зазначені властивості відповідають за 
надання інформаційним ресурсів того статусу, який дозволить використовувати їх в повному обсязі. 
Для дослідження інформаційних ресурсів доцільно змоделювати механізм їх управління. Як свідчить 
практика, процес дослідження інформації досить тяжко виокремити та розділити за логічними 
елементами, так як він відбувається безперервно, почасти з повтореннями попередніх дій. Але для 
наукової актуалізації зазначеного вище механізму пропонується виділити процес управління 
інформаційними ресурсами в довгостроковому періоді так, як зображено на рис. 1. 

До визначення структури і складу ресурсів вони якнайчастіше знаходяться у несформованому з 
точки зору зручності використання стані. Структуризація інформації, що безпосередньо стосується 
діяльності підприємства – як внутрішньої, так і зовнішньої, необхідна для можливості прийняття чітких 
рішень при веденні операційної та інших видів діяльності. Для прикладу можна навести ситуацію, коли 
підприємство хоче змінити або додати вид діяльності, яким воно до того не займалось. В таких умовах 
необхідно обробити великий масив інформації які щодо умов та технологій ведення нової діяльності, 
так і правових нюансів, особливостей законодавства та оподаткування. 

Після того, як необхідні підприємству інформаційні ресурси виділено в чітку структуру, необхідно 
провести процедуру їх актуалізації. Під актуалізацією інформаційних ресурсів розуміємо їх перевірку 
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на відповідність та наявність оновленої інформації. Так, обов’язковій актуалізації повинні піддаватись 
законодавчі та інші нормативно-регуляторні акти.  

 

 
 

Рис. 1. Механізм стратегічного управління інформаційними ресурсами аграрних підприємств 
 

Накопичення статистичних даних, які стосуються інформаційних ресурсів, повинно відбуватись 
постійно, з якомога меншими пропусками. Так, якщо мова йде про внутрішні інформаційні ресурси 
підприємства, як то показники рентабельності, фондовіддачі, матеріаломісткості – їх спостереження має 
бути неперервним. Контроль за внутрішніми ресурсами за допомогою статистичних методів 
спостереження і на сьогоднішній день є пріоритетним. Наступним за ним слідує метод прогнозів, способів 
реалізації якого у вигляді математичних апаратів розроблено велику кількість. Накопичення даних про 
зовнішні інформаційні ресурси надходить як від власних джерел, так і від зовнішніх. При чому інформація 
про зовнішнє середовище може надходити як в обробленому, так і в необробленому стані. 

Коригування достовірності інформаційних ресурсів – важливий етап нормального 
функціонування підприємства. Для цього необхідно постійно здійснювати перевірку ресурсів на 
достовірність, відповідність їх раніше отриманим даним. Виділення ключових моментів в 
інформаційних ресурсах дозволяє чітко окреслити подальші перспективи розвитку стратегії 
управління підприємством. Ключові точки в інформаційних ресурсах – це та інформація, наявність якої 
дозволяє приймати стратегічні управлінські рішення, пов’язані з господарською діяльністю компанії. 

Моделювання або віртуальна апробація ресурсів – невід’ємна частина стабільного існування 
підприємства. Створення моделі розвитку інформаційних ресурсів підприємства детермінує основні 
чинники стабільного економічного зростання підприємства.  

Після комплексу дій, що відносяться до стратегічного управління інформаційними ресурсами 
приймається рішення про використання інформаційних ресурсів в тому чи іншому напрямах. 
Прийняття рішення базується на ключових елементах, досягнутих в ході реалізації механізму. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційних ресурсів аграрних підприємств 
дозволяє виокремити основні елементи та принципи управління підприємством. Розглядаючи 
подальший розвиток інформаційних ресурсів можна зробити припущення про те, що з кожним роком їх 
аналіз та оброблення будуть проводитись за допомогою все більш складних інструментів 
математичного апарату. Отже, чим раніше підприємство створить та структурує бази даних власних 
інформаційних ресурсів, тим простіше йому буде в майбутньому переходити до прогресивних 
технологій. 
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Анотація 
В статті досліджено основні складові інформаційних ресурсів аграрного підприємства. 

Визначено формування основних елементів стратегічного управління інформацією в компанії. 
Запропоновано основні напрями щодо підвищення ефективності використання інформаційних 
ресурсів на підприємствах сільського господарства. 

Ключові слова: інформація, інформаційні ресурси, стратегічне управління, сільське 
господарство. 

Аннотация 
В статье проведено исследование основных компонентов информационных ресурсов 

аграрного предприятия. Определены способы формирования основных элементов 
стратегического управления информацией в компании. Предложены основные пути повышения 
эффективности использования информационных ресурсов на предприятиях сельского хозяйства. 

Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, стратегическое управление, 
сельское хозяйство. 

Annotation 
The main theme in this article is devoted to the research of the main components of information 

resources in farms. The main ways of forming key elements of information strategic management in 
company are determined. Main ways to increase the efficiency of using the information resources of 
agricultural enterprises are proposed. 

Key words:  information, information resources, strategic management, agriculture.  
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ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ 
РЕГУЛЮВАННЯ ГРАНИЧНОГО РІВНЯ ДОХОДІВ 

 
Постановка проблеми. В умовах реформування житлово-комунального господарства 

вітчизняних міст важливо визначити основні критерії досягнення ефективності підприємствами. 
Враховуючи специфіку цих підприємств, значний рівень монополізації господарства, пропонується 
розглянути Х-фактор ефективності за допомогою використання методу встановлення граничного рівня 
доходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми досягнення ефективності 
підприємствами житлово-комунального господарства на протязі багатьох років розглянуті відомими 
вченими, як Г. Аверх, В. Віскузі, Ф. Рамзі, Р. Фаре, М. Дж. Фаррелл. Водночас, питання використання 
показників ефективності для регулювання діяльності підприємств і сьогодні потребують подальшого 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є застосування методу встановлення граничного 
рівня доходів, а також його вдосконалення, для розрахунку ефективності від надання послуг 
мешканцям та обслуговування площ житлового фонду.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонування житлово-комунальних 
підприємств вимагає ефективних відносин у господарстві. На теперішній час головними нормативно-
правовими документами, що регламентують та регулюють їх діяльність є Закони України «Про 
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житлово-комунальні послуги» [4], та «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних 
послуг» [6]. Необхідність регулювання полягає у існуванні таких факторів, як діяльність природних 
монополій, що впливають на ринок житлово-комунальних послуг та зношення інфраструктури.  

Держава впливає на природні монополії використовуючи Закон України «Про природні 
монополії» [8], де природна монополія визначена як «… стан товарного ринку, при якому задоволення 
попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних 
особливостей виробництва…». 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) є першим результатом реформ у 
галузі [2; 3; 5; 7] як альтернативні організації, що самі можуть укладати угоди як з підприємствами-
природними монополістами, так і житлово-експлуатаційними конторами. 

Розвиток ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві можливий тільки у випадку 
встановлення фактора ефективності, що дозволить за принципом регулювання природних монополій 
з одного боку підвищити відповідальність регулюючих органів, а з іншого – зацікавити виробника 
послуг надавати їх більш якісно за обґрунтованою ціною. Фактор ефективності (Хі) розглядається як 
корегований регуляторним органом рівень прибутковості, якого може досягнути підприємство в умовах 
монополізації на ринку.  

Особливості розрахунку фактора ефективності регуляторним органом є визначальним для 
методів встановлення граничного тарифу та рівня доходів [1, с. 5]. Метод встановлення граничного 
рівня доходів має наступний вигляд: 

 
                                             Rit = (Ri,t-1 + CGAi×∆Сust) × (1 + RPI – Xi + / - Zi),             (1) 

де Ri – встановлений регулюючим органом максимальний рівень доходів; 
CGAi – коригувальний фактор, що відображає рівень доходів в розрахунку на одного споживача 

(дол./споживача); 
∆Сust – зміна кількості споживачів порівняно з попереднім роком; 
Xi – фактор ефективності, що визначається за методом встановлення граничного рівня цін; 
Zi – коригувальний фактор на непередбачені події, які не залежать від діяльності підприємства. 
 
Виходячи з результатів діяльності житлово-експлуатаційних контор міста Вінниці (форма № 1-

житлофонд та № 1-заборгованість (ЖКГ) місячна), побудуємо табл. 1, в якій показники ефективності 
розраховані з перетворення формули (1) у вигляд (2): 

 
                                                 Х = 1+ RPI – Rit / (Ri,t-1 + CGAi×∆Сust)                   (2) 
 
Оскільки житлово-експлуатаційні контори не є природними монополіями, то вплив такого 

специфічного фактора як непередбачені події враховано не буде, проте саме специфіка даних 
підприємств вимагає розрахунок ефективності не тільки від кількості споживачів (платників), а й площ 
обслуговування. 

Таблиця 1 
Розрахункова ефективність за методом встановлення граничного рівня доходів від 

кількості платників та загальної площі обслуговування  
 

Кількість платників, % Обсяг загальної площі, % 
Підприємство 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

МКП ЖЕК № 3 36,7 126,6 77,7 78,2 150,5 33,3 

МКП ЖЕК № 6 75,5 -388,7 68,4 120,0 98,4 106,3 

МКП ЖЕК № 7 121,2 130,9 136,5 135,8 103,4 98,6 

МКП ЖЕК № 10 113,5 140,4 84,2 101,3 120,6 103,5 

МКП ЖЕК № 12 138,6 139,3 114,7 110,0 126,8 112,8 

МКП ЖЕК № 14 94,6 117,5 46,8 159,3 110,3 62,8 

МКП ЖЕК № 15 38,4 138,7 84,7 -5985,6 123,3 109,3 

ПП «Мешканець» 100,6 132,2 -51,6 -112,1 130,6 106,0 

ПП «Майстер-КП» 266,4 144,4 83,2 412,2 172,7 111,5 

ТОВ «Бокуд-1» 128,7 157,4 148,2 129,8 121,0 90,9 

ТОВ «Енергоагроімпекс» 129,6 146,0 97,9 38,4 127,6 99,9 

ТОВ «Будпродмаш» 114,1 125,3 112,0 126,8 58,6 104,9 
 
Великі значення ефективності, особливо у 2008 та 2009 рр., наприклад -5986,6%, -388,7%, 

412,2% і т.д., пояснюються в основному результатом значного руху житлового фонду за цей період 
внаслідок ліквідації житлово-експлуатаційних контор. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 107 

Враховуючи нерівність між показниками ефективності для одного і того року, можна 
стверджувати, що місцева влада розподіляє житловий фонд без врахування співвідношення між 
обсягом площ на одне підприємство і кількістю платників за послуги. У табл. 2 наведена різниця між 
двома розрахунковими показниками ефективності за період 2008-2010 років. 

Таблиця 2 
Результат порівняння розрахованих показників ефективності 

 
Роки 

Підприємство 
2008 2009 2010 

МКП ЖЕК № 3 41,5 23,9 -44,4 

МКП ЖЕК № 6 44,5 487,1 37,9 

МКП ЖЕК № 7 14,6 -27,5 -37,9 

МКП ЖЕК № 10 -12,2 -19,8 19,3 

МКП ЖЕК № 12 -28,6 -12,5 -1,9 

МКП ЖЕК № 14 64,7 -7,2 16,0 

МКП ЖЕК № 15 -6024 -15,4 24,6 

ПП «Мешканець» -212,7 -1,6 157,6 

ПП «Майстер-КП» 145,8 28,3 28,3 

ТОВ «Бокуд-1» 1,1 -36,4 -57,3 

ТОВ «Енергоагроімпекс» -91,2 -18,4 2,0 

ТОВ «Будпродмаш» 12,7 -66,7 -7,1 
 
Зазначимо, що з 2010 р. вже діяла система граничного тарифу, проте вартість визначається 

шляхом регуляторного зменшення витрат, що сприяє штучному зростанню доходів. Внаслідок цього, 
як показують дані табл. 2, мінімальне відхилення (до 10%) у порівнянні з 2009 р. характерне для трьох 
підприємств: МКП ЖЕК № 12 (-1,9%), ТОВ «Енергоагроімпекс» (2,0%), ТОВ «Будпродмаш» (-7,1%). 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження дозволило зробити рекомендації 
регулюючим органам місцевої влади встановлювати граничний тариф або граничний рівень доходів з 
орієнтацією на показник ефективності. Для цього необхідно спланувати на кожне підприємство такий 
обсяг послуг для мешканців і кількість квадратних метрів площ, щоб визначити однакову ефективність 
по кожній житлово-експлуатаційній конторі. В такому випадку можна вести мову про 
самозабезпечення окремих підприємств і допомогу з місцевого бюджету іншим у вигляді підвищення 
їх доходності чи компенсації за зниження вартості послуг.  
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Анотація 

В статті розглянуті особливості розрахунку ефективності підприємств житлово-
комунального господарства, виходячи з впливу на їх дохід таких факторів, як кількість платників 
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за надані послуги та обсяг площ. Запропоновано планувати ефективність однаковим показником в 
розрахунку, як на обсяг  площ житла,  так і на  кількість  мешканців.    

Ключові слова: житлово-комунальні підприємства, фактор ефективності, якість послуг, 
загальна площа. 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности расчета эффективности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, исходя из влияния на их доход таких факторов, как количество 
плательщиков за предоставленные услуги и объем площадей. Предложено планировать 
эффективность  одинаковым показателем в расчете, как на объем жилых площадей, так и на 
количество жителей.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальные предприятия, фактор эффективности, качество 
услуг, общая площадь. 

Annotation 
The article describes the features of calculating the efficiency of housing and communal services, 

based on the impact on their income to such factors as the number of payers for services rendered and the 
amount of space. A schedule performance index in same calculation as to the amount of living space and 
the number of inhabitants. 

Key words:  housing and utilities, the efficiency factor, the quality of services, the total area. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ  
ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Постановка проблеми. В умовах модернізації сучасного українського суспільства під впливом 

системних ринкових перетворень особливої актуальності набуває проблема кадрової політики в 
управлінні організаціями. В сучасних умовах розвитку національної економіки суттєвим і актуальним є 
конкурентоспроможний персонал і ефективність соціально-трудових відносин, оскільки кадрова 
політика є важливою складовою генеральної стратегії діяльності підприємства та основною його 
конкурентною перевагою. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність підприємства в умовах 
ринкової конкуренції залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик працівників, а й від 
результативності методів і механізмів управління ними. 

Усе це обумовлює актуальність і важливість досліджуваної теми. Попри значний інтерес 
науковців до проблем кадрової політики, необхідно відзначити, що питання, пов’язані з визначенням 
специфіки кадрової політики як складової управління персоналом в сучасних умовах кризових явищ та 
мінливого конкурентного середовища, залишаються недостатньо дослідженими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем формування кадрової 
політики підприємства присвятили свої праці багато вітчизняних та зарубіжних вчених: Т. Білорус, 
В. Бурегі, І. Ворожейкіна, Д. Гібсона, І. Гнібіденка, М. Дороніної, В. Жуковської, С. Завєтного, 
А. Єгоршіна, Р. Кантер, А. Кібанова, А. Колота, В. Лагутіна, Л. Лігоненко, Ф. Лютенса, А. Мазаракі, 
П. Сенге, Г. Ховштеде, В. Співака та ін. 

Відзначаючи значний внесок науковців у вирішення теоретико-методологічних проблем 
формування кадрової політики підприємства, необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіжній 
науковій літературі відсутній комплексний підхід до дослідження даної проблематики підприємств 
торгівлі у сучасних умовах господарювання.  

Постановка завдання. Мета статті - визначити основні передумови формування кадрової 
політики підприємств торгівлі та запропонувати основні напрями підвищення її ефективності в 
сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап економічного розвитку України 
пов'язаний з ринковою моделлю господарювання, що зумовлює функціонування в умовах конкуренції, 
ризику, господарської самостійності та вимагає від підприємств різних галузей і форм власності 
приділяти все більшої уваги до питань спрямованих на раціональне їх використання кадрів та 
ефективної кадрової політики. 
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Виклики сьогодення суттєво змінюють підходи до формування та реалізації кадрової політики на 
макро- та мікрорівнях.  

Кадрова політика – це специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з 
персоналом, узгоджених зі стратегією країни, регіону, підприємства, за якими діють працівники у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі. 

Термін «кадрова політика» може розглядатися у широкому та вузькому змісті: 
– у широкому – це система принципів і норм, згідно з якими поєднуються людські ресурси та 

стратегія розвитку країни, регіону, підприємства, обумовлюючи всі заходи роботи з персоналом: 
підбір, прийом, оцінку, навчання, планування кар’єри; 

– у вузькому – це система конкретних правил, побажань, обмежень у взаємозв’язках 
працівників, які можуть бути використані для вирішення конкретної проблеми у сфері менеджменту 
персоналу [1, с. 307]. 

Під впливом науково-технічного прогресу і динаміки зовнішнього середовища сучасні підприємства 
торгівлі перетворюються у складні системи. Для управління такими системами необхідно застосовувати 
методи, які відповідають складності розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища. В сучасних умовах 
система гнучкого управління персоналом представляє собою сукупність підсистем загального і лінійного 
управління, функціональних підсистем, які спеціалізуються на виконанні однорідних функцій, і готових у 
передкризовий період і в період настання кризи трансформуватися в спеціальні антикризові команди. 
Основними питаннями управління підприємств є удосконалення кадрової політики, яка здійснюється 
шляхом передбачення наявності зворотного зв’язку між управлінням персоналом і стратегією 
підприємства. Сучасна стратегія бізнесу передбачає застосування кадрової програми розвитку персоналу, 
основними напрямами якої є впровадження системи мотивації, атестації, тренінгу [2, с. 565].  

До основних цілей управління кадровою політикою підприємства торгівлі можна віднести 
наступне: 

1. Досягнення кінцевого результату господарської діяльності підприємства торгівлі за 
допомогою спеціально підібраного висококваліфікованого персоналу. 

2. Досягнення цілей, які визначені в процесі управління персоналом. 
3. Застосування ефективних методів управління, які забезпечують результативність процесу 

управління в умовах сучасних ринкових змін. 
4. Ефективний розподіл повноважень в умовах загального управління діяльністю підприємства. 
6. Створення сприятливого психологічного клімату для працівників підприємства. 
7. Ефективна організація навчання персоналу (особливої актуальності в сучасних умовах 

набуває проведення тренінгів для відділів продажу). 
8. Передбачення умов можливого впливу учасників операційної діяльності підприємства торгівлі 

на конкретні результативні показники. 
Кадрова політика визначає цілі, пов'язані з відношенням підприємства до зовнішнього оточення 

(ринок праці, взаємини з державними органами, економічні фактори і т.і.), а також цілі, пов'язані з 
відношенням суб’єкта господарювання до свого персоналу. Кадрова політика здійснюється 
стратегічними і оперативними системами управління. Завдання кадрової стратегії включають 
створення іміджу підприємства торгівлі; дослідження внутрішнього середовища підприємства; аналіз 
перспективи розвитку кадрового потенціалу; аналіз показників плинності кадрів. 

Основне ідеологічне кредо кадрової політики в сучасних умовах кризових явищ – це виживання 
з найменшими втратами кадрового потенціалу і забезпечення максимально можливого соціального 
захисту персоналу. Завдання кадрової політики в умовах економічного спаду повинні бути направлені 
на вирішення наступних проблем: 

 - по-перше, це формування команди працівників, здатних розробляти і реалізовувати програму 
виживання і розвитку підприємства торгівлі; 

- по-друге, це збереження ядра кадрового потенціалу, тобто кваліфікованих спеціалістів, що є 
особливою цінністю для будь-якого підприємства; 

-  по-третє, потрібна реструктуризація кадрового потенціалу підприємства у зв’язку: з 
організаційними перетвореннями; з реалізацією інноваційних проектів; з стратегією диверсифікацієї; з 
реорганізацією підприємства [3]. 

Не менш важливими є проблеми зниження соціально-психологічної напруженості у колективі та 
забезпечення соціального захисту і працевлаштування вивільнених працівників. Істотною рисою 
антикризової кадрової політики управління є її раціональність і превентивність, що носять 
упереджувальний характер та направлені на запобігання кризовим ситуаціям і подолання трудових 
конфліктів. Антикризова кадрова політика повинна спиратися на міцний законодавчий та правовий 
фундамент. Правова культура осіб, що приймають управлінські рішення по кадрових питаннях, 
повинна бути законопокірною. Риси антикризової кадрової політики носять відносно відособлений 
характер. У діяльності менеджерів по кадрах, лінійних керівників вони перетинаються, інтегруються і 
утворюють відому системну цілісність. 
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Важливе місце в антикризовій кадровій політиці займає підтримка конкурентного статусу 
підприємства, перш за все – його конкурентних переваг. 

В залежності від критичних факторів впливу зовнішнього середовища стратегія розвитку 
управління персоналом повинна відповідати критеріям забезпечення конкурентних переваг. 

До основних конкурентних переваг підприємства торгівлі можна віднести наступні: 
1. Формування сучасних інструментів розвитку та програм підготовки кадрів. 
2. Надання вищих постів управління висококваліфікованим кадрам. 
3. Консультування вищого керівництва з представниками трудових колективів з питань оплати 

праці, надання пільгової допомоги. 
4. Розроблення спільних програм підготовки управлінських кадрів із зарубіжними 

підприємствами. 
Конкурентні переваги підприємства можуть бути різними, тому і виявлятися вони будуть по-

різному. У даний час успішне функціонування підприємства торгівлі на ринку означає, що якість його 
ресурсів знаходиться на досить високому рівні. Отже, конкурентні переваги необхідно шукати в іншій 
сфері, яка пов'язана з внутрішніми ресурсами самого підприємства, оскільки від рівня і міри 
розвиненості цього ресурсу залежать результуючі економічні показники використання решти видів 
ресурсів підприємства. Основою для створення і реалізації конкурентних переваг підприємства 
торгівлі стають компетенції, які є унікальними здібностями, знаннями, сталими поведінковими 
моделями, наявними в організації. Носіями компетенцій підприємства індивідуально або колективно є 
його працівники, а ключових компетенцій – менеджери. Отже, пошук нових конкурентних переваг 
(ключових компетенцій) для підприємства торгівлі з метою підвищення його конкурентоспроможності 
на ринку необхідно вести в сфері нарощування професійного потенціалу персоналу. 

Джерела конкурентних переваг підприємства торгівлі розглядаються вченими на основі ресурсного 
або функціонального підходів, кожен з яких має як сильні, так і слабкі сторони. Ресурсний підхід 
забезпечує оцінку позиції підприємства на ринку, проте не враховує чинники, що визначають ефективність 
використання ресурсів і уміння створювати довгострокові унікальні відмінності в певних областях 
діяльності підприємства. Функціональний підхід забезпечує оцінку ефективності діяльності підприємства по 
різних напрямах, але не визначає чинники, що забезпечують підприємству конкурентну перевагу. 

П.Тайлер [4] запропонував виділити основні чинники, що впливають на рівень 
конкурентоспроможності підприємства торгівлі з блоку «менеджмент персоналу» по обґрунтованих 
характеристиках-вимогах: «розвинений персонал»; «спеціальний персонал»; «штучний персонал»; 
«персонал постійної дії».  

Характеристика «розвинений» – висококваліфікований персонал, що відповідає за управління і 
розвиток, – означає, що це менеджери. Характеристика «спеціальний» – вузькоспеціалізований 
персонал – визначає професійну діяльність, тобто менеджерів як професіоналів, із спеціальною 
освітою. Характеристика «штучний» – керований людиною – обумовлює взаємодію менеджерів. 
Характеристика «постійної дії» – такий, що важко відтворюється конкурентами – це потенціал. 
Об’єднуючи всі відмічені характеристики, ми отримуємо як чинник конкурентоспроможності 
підприємства торгівлі «професійний потенціал трудових ресурсів».  

Аналіз виділеного елементу показав високу значимість професійного рівня персоналу, як 
віддзеркалення досягнутого рівня компетенцій, для успішного розвитку підприємства торгівлі в умовах 
кризи.  

Значні зміни, наявність кризової ситуації в соціальній, економічній, політичній, духовній сферах 
сучасності передбачають застосування політики гнучкого управління персоналом, пов’язаної з цілим 
спектром питань адаптації співробітника до зовнішніх і внутрішніх умов функціонування і розвитку 
підприємства. 

Особлива увага повинна приділятися аналізу мотиваційних механізмів, умінню їх формувати і 
направляти відповідно до завдань, що визначені на підприємстві. Також треба враховувати проблеми 
взаємодії керівників підприємства з профспілками і службами зайнятості, забезпечення безпеки 
персоналу, розробку принципово нових підходів до сучасних пріоритетів цінностей. 

Структура системи управління персоналом залежить від масштабів діяльності підприємства, його 
територіального розміщення, характеру діяльності та інших факторів [5]. Стратегія управління і розвитку 
персоналу спонукає керівників підприємства зосереджуватися на стратегічних, перспективних напрямках 
роботи з працівниками. Це особливо важливо в період масової перекваліфікації співробітників 
підприємства у зв’язку з переходом на нові технології. Вітчизняні підприємства використовують програми 
працевлаштування співробітників при масовому вивільненні для того, щоб кожен член колективу був 
спокійний за свій завтрашній день при сумлінній роботі на підприємстві, а також програми залучення 
широких кіл працівників до участі в управлінні підприємством. 

Важливим стратегічним напрямком системи гнучкого управління персоналом є ефективне 
застосування кадрового маркетингу. Це забезпечується впровадженням наступних напрямів: 

1. Пошуком перспективних студентів з молодших курсів ВНЗ і коледжів, яким надається 
можливість роботи на підприємстві в період канікул, виплати стипендій за рахунок ресурсів 
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підприємства, створення умов проходження виробничої практики, допомога у підготовці і захисті 
дипломних робіт. 

2. Співробітництвом з державною службою зайнятості. 
3. Використанням послуг приватних підприємств у підборі і підготовці менеджерів і іншого 

персоналу. 
4. Взаємодією з підприємствами, що надають послуги аутсорсингу. 
5. Проведенням організації прогнозних досліджень з проблем підготовки і перепідготовки 

кваліфікованих працівників підприємства. 
Іншим стратегічним напрямком гнучкого управління персоналом є розробка і удосконалення 

професіограм, тобто визначення комплексу якостей, якими повинен володіти співробітник, що 
претендує на дану посаду [6]. В основі професіограм лежить облік майбутніх потреб у персоналі тієї 
чи іншої професії необхідної кваліфікації в зв’язку зі змінюваною стратегією розвитку підприємства. 
Важливим елементом гнучкості в даному випадку є освоєння суміжних спеціальностей. 

Завданням даної стратегії є також психологічна і антистресова підготовка персоналу. Його 
комунікабельність і готовність працювати спільно та згуртовано в неординарних, критичних умовах, 
пов’язаних з підвищеними нервовими і фізичними навантаженнями, коли авторитет, гроші, сила і 
закон можуть втратити те значення, яке вони мали в звичайних умовах. 

Мотиваційний механізм розвитку кадрової політики, його життєздатність і ефективність 
визначається цілим комплексом спонукальних мотивів і стимулів до високої якості праці в досягненні 
цілей усього колективу та окремих його працівників при різних умовах реалізації товарів, або послуг, у 
тому числі і при виникненні кризових ситуацій. Чим ефективніший організаційно-економічний механізм, 
чим сильніший його стимулюючий вплив на господарський процес, тим з меншими витратами живої та 
упредметненої праці задовольняється ринковий попит [7]. Виконання даних умов можливо при такому 
управлінні діяльністю підприємства, яке в змозі забезпечити раціональність поєднання 
адміністративних і соціально-економічних стимулів. Ці стимули, з одного боку, повинні допускати 
самостійність господарських одиниць у питаннях визначення цілей, вибору і реалізації засобів їхнього 
досягнення кінцевої мети. З іншого боку, мотиваційний механізм і стимули повинні бути досить 
гнучкими і спрямованими на кожного працівника, службовця, менеджера. Для удосконалення системи 
управління персоналом необхідно періодично, один раз на рік, проводити оцінку ефективності 
мотиваційного механізму. Чим частіше виконується така оцінка, тим більш оперативно приймаються 
заходи з ліквідування виникаючих недоліків, а також з виявлення, розповсюдження та використання 
передового досвіду у області управління персоналом. 

За цих обставин перед керівництвом стоїть завдання створити умови, в яких підлеглі, що працюють 
на успіх підприємства, можуть без перешкод задовольняти свої потреби чи хоча б бути впевненими в 
можливості це зробити. Тому що поки працівники вважають, що вони одержують справедливу винагороду 
чи хоча б пов’язані з очікуваним ступенем задоволення своїх потреб, вони будуть відповідним чином 
працювати. При цьому необхідно мати на увазі, що ефективна мотивація, прийнятна для всіх, в принципі 
неможлива. Бо людські цінності, потреби та очікування суто індивідуальні, треба враховувати, що кожен 
працівник має свої цілі, пов’язані з досягненням відповідного рівня самовираження, визнання, 
гарантування відповідної плати за свою працю. Для вітчизняних працівників найбільш важливим стимулом 
є задоволення матеріального інтересу. Світовий досвід показує, що винагорода повинна бути прямо 
пов’язана з діяльністю, що приводить підприємство до відповідного успіху. При цьому кожен працівник 
підприємства повинен явно та вчасно одержувати заздалегідь зумовлену частину загальної суми 
заробітку, пов’язану одночасно з суспільним визнанням. 

У сучасній системі підприємства найбільш актуальним визнаний процес управління, що 
базується на економічних відносинах. У менеджменті принциповими є два типи відносин: відносини, 
що виникають при поділі і кооперації праці в процесі спільної трудової діяльності асоційованих 
власників, і відносини найму, що виникають між власниками та користувачами наявних засобів 
виробництва. Таким чином, в умовах суспільної власності на засоби виробництва не управління 
повинно стимулювати появу у всіх учасників виробничого процесу зацікавленості у високих кінцевих 
результатах, а навпаки, зацікавленості у кінцевих результатах є основою можливості управління. І 
якщо цього немає, то причини відсутності варто шукати, перш за все, у відносинах власності [2]. 

Для вітчизняних підприємств характерним є те, що в більшості випадків ні менеджер, ні рядові 
виконавці як наймані працівники не дуже зацікавлені в досягненні кінцевих результатів роботи 
підприємства, якщо єдиним засобом мотивації є гарантована заробітна плата. Бажання управляти 
відображає внутрішні потреби суб’єкта управління і виступає стосовно них засобом їхнього задоволення. 
Тому управлінська діяльність набуває певного сенсу в залежності від мотивів і цілей керівництва. У 
випадку, коли мета менеджменту збігається з цілями суб’єкта управління, він орієнтований на найбільш 
ефективну роботу і ступінь досягнення його цілей і знаходиться в прямій залежності від ступеня 
застосування ефективної системи управління. Для того, щоб домагатися тривалих успіхів, механізм 
мотивації повинен бути спрямований на досягнення кінцевих цілей менеджменту і не слабшати по мірі 
задоволення потреб функціонування підприємства. Ефективність застосування методів управління і якості 
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реалізації функцій менеджменту, особливо мотиваційної, яка органічно вписується в організаційно-
економічний механізм управління персоналом, характеризується наступними напрямами: 

1. Забезпечення методами безперервного планування на основі стратегічних, поточних і 
оперативних планів виробництва в умовах обмеженості ресурсів. 

2. Розробка ефективних прийомів і методів організаційно-економічного обґрунтування і 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкості системи управління й 
підприємства торгівлі в цілому.  

3. Запровадження гнучких систем планування й управління, що дозволяють переходити на 
адаптаційні (ситуаційні) схеми управління.  

4. Застосування методів і підходів до вибору гнучких структур і ефективних комунікацій, здатних 
до швидкої адаптації підприємства до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища.  

5. Впровадження стимулів і форм мотивації праці керівників й інших категорій працівників, що 
базуються на відносинах управління і відносинах власності [8, с.780].  

Важливою умовою успішної реалізації кадрової політики є відкритість і відповідний рівень довіри 
у відносинах між керівниками і робітниками, постійне і точне формування виробничо-економічної 
ситуації, яка виникає на підприємстві, визначення перспектив подальшої роботи підприємства тощо.  

Можна запропонувати основні рекомендації щодо впровадження стратегії розвитку і управління 
персоналом в практичній діяльності кадрової політики підприємств:  

1. Добір, розміщення і просування кадрів повинно відповідати умовам розвитку необхідних 
професійних навичок, що забезпечує удосконалення ефективності їхньої діяльності.  

2. Застосування сучасної системи менеджменту, яка передбачає визначення стратегічної мети, 
значення якої полягає в підтримці на належному рівні умінь і знань менеджерів, потрібних для 
ефективного здійснення своїх професійних обов’язків, внаслідок відповідного підбору кандидатур на 
конкретних умовах.  

3. Впровадження гнучкої кадрової політики управління персоналом, створення атмосфери 
зацікавленості в досягненні ефективних результатів.  

4. Розробка стратегічної програми дій, яка базується на інформації, зібраній на стадії 
діагностики.  

5. Передбачення гнучкого антикризового управління персоналом, що допускає не тільки формальну 
організацію роботи з персоналом (планування, добір, підбір, розміщення і т.п.), але й сукупність факторів 
соціально-психологічного, морального характеру – демократичний стиль управління, турботливе 
відношення до потреб працівників, врахування їх індивідуальних особливостей.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, виходячи з вищенаведеного, можна 
визначити наступне:  

З метою покращення роботи вітчизняних підприємств і відповідно до вимог змін функціонування 
ринку праці виникає необхідність удосконалення управління персоналом шляхом запровадження 
ефективних стратегій розвитку і управління, програм підтримки висококваліфікованих кадрів, 
удосконалення умови роботи.  

Важливою умовою успішної реалізації стратегії управління і розвитку персоналу є відкритість і 
відповідний рівень довіри у відносинах між керівниками і робітниками, постійне і точне формування 
конкурентно-економічної ситуації, яка виникає на підприємстві, визначення перспектив подальшої 
роботи суб’єкта господарювання, тощо. Стратегія розвитку і управління персоналом повинна бути 
всеосяжною в значенні націлювання кадрового складу підприємства на досягнення цілей 
довгострокового розвитку. Ментальною основою створення стратегії є адекватне розуміння основних 
видів рішень, що приймаються підприємством в галузі стратегії управління персоналом.  

Завданням стратегії є психологічна й антистресова підготовка персоналу, його 
комунікабельність і готовність працювати спільно в неординарних, критичних умовах, пов’язаних з 
підвищеними нервовими і фізичними навантаженнями, коли авторитет, гроші, сила і закон можуть 
втратити те значення, яке вони мали в звичайних умовах. 
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Анотація 
У статті розкрито сутність кадрової політики як основної конкурентної переваги 

підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України. Обґрунтовано стратегію розвитку 
та управління персоналом, яка спрямована на покращення ефективності процесу управління 
діяльністю підприємств в сучасних умовах кризових явищ для забезпечення подальшого існування і 
розвитку в ринкових умовах. 

Ключові слова: кадрова політика підприємства, стратегія розвитку персоналу, 
результативність та ефективність реалізації кадрової політики. 

Аннотация 
В статье раскрыто сущность кадровой политики, как основного конкурентного 

преимущества в современных условиях развития экономики Украины. Обосновано стратегию 
развития и управления персоналом, которае направлена на улучшение эффективности процесса 
управления деятельностью предприятий в современных условиях кризиса для обеспечения 
успешного функционирования на рынке. 

Ключевые слова: кадровая политика предприятия, стратегия развития персонала, 
результативность и эффективность реализации кадровой политики. 
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In the article disclosure of the essence of personnel policy as a major of competitive advantage in 
modern conditions of development the Ukrainian economy. Substantiated strategy of development and 
personnel management, which aims to improve efficiency of the process management of the enterprises in 
modern crisis conditions to ensure the successful functioning of the market. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку проблема 

конкурентоспроможності займає центральне місце в економічній політиці держави. Підвищення 
конкурентоспроможності стосується всіх рівнів ієрархії: продукції та послуг, галузі, регіону та держави 
в цілому, але особливої важливості набуває конкурентоспроможність підприємства як основної ланки 
економіки. Не зважаючи на велику кількість факторів, які вливають на конкурентоспроможність 
підприємства, визначальним фактором залишається його здатність виробляти конкурентноздатну 
продукцію чи послуги й створювати умови для їх просування на ринок. 

Прагнення готельних підприємств досягти комерційного успіху зумовлює необхідність 
підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються, за рахунок комплексного розв’язання 
проблеми через удосконалення діяльності всіх служб і підрозділів готелю.  

Ця думка знаходить підтвердження в дослідженнях І. В. Багрової та О. Г. Нефедотової [1], які 
вважають, що не слід надавати перевагу окремим чинникам, оскільки складові 
конкурентоспроможності формують зазначений стан загалом, а неврахування окремих складових 
може знизити можливості підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження проблеми й 
розвитку теорії конкуренції та конкурентоспроможності внесли класики політичної економії А. Сміт, 
Д. Рікардо, а також Й. Шумпетер, Ф. Котлер, М. Мескон, М. Портер, А. Дж. Стрікленд, А. Томпсон. 
Науково-методичним основам управління конкурентоспроможністю присвячено праці Г. Л. Азоєва, 
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Р. А. Фатхутдінова, А. Ю. Юданова, П. С. Смоленюка, Л. В. Балабанової. Особливості 
конкурентоспроможності готельних підприємств висвітлено в працях Н. О. Восколович, С. С. Скобкіна, 
Х. Й. Роглєва, А. С. Кускова. 

Не зважаючи на достатню кількість наукової та методичної літератури, присвяченої управлінню 
конкурентоспроможністю підприємств, ряд питань, пов’язаних з управлінням конкурентоспроможністю 
готельного підприємства, є невирішеними. 

Обмеженість узагальнень теоретичних основ та практичного досвіду управління 
конкурентоспроможністю готельних підприємств, спрямованого на її підвищення, зумовило 
актуальність висвітленої у статті проблеми. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд сутності конкурентоспроможності та 
конкурентних переваг готельного підприємства, а також визначення шляхів підвищення його 
конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На теперішній час для вітчизняних підприємств 
завдання підвищення конкурентоспроможності є особливо актуальним в зв’язку з тим, що негативні 
наслідки економічних реформ, які було проведено в 90-ті роки, суттєво послабили їх позиції на 
внутрішньому та зарубіжному ринках. Ці проблеми актуальні й для готельних підприємств в умовах 
інтеграції України у світовий економічний простір, виходу на міжнародний ринок і розширення, таким 
чином, кола потенційних конкурентів. 

В сучасних умовах кожному готельному підприємству важливо правильно оцінити свою ринкову 
позицію для визначення оптимальних заходів та інструментів ведення конкурентної боротьби.  

Аналізі сутності конкуренції доцільно розглядати через виокремлення та розуміння ключових 
термінів та понять, серед яких – об’єкт, суб’єкт та предмет конкуренції. 

Саме відокремлення предмета конкуренції від її об’єкта показує, що у конкурентній боротьбі 
існує не одна, а дві сфери впливу: товар (предмет), з одного боку, та споживач (об’єкт) – з іншого [2]. 

Підприємство виступає в якості суб’єкта конкуренції, яка виникає між суб’єктами ринкових 
відносин та потребує від підприємства забезпечення певної конкурентоспроможності. 

На сьогоднішній день не існує загальновизнаного поняття конкурентоспроможності внаслідок 
його багатоаспектності. Для розуміння поняття конкурентоспроможності зарубіжні науковці 
використовували різні підходи: Д. Рікардо охарактеризував його на основі порівняльних витрат, 
М. Портер − на порівнянні конкурентних переваг, ефективності використання ресурсів та 
менеджменту; конкурентний статус фірми використовував І. Ансофф. 

Серед визначень поняття конкурентоспроможності науковцями, особливої уваги заслуговують 
визначення Г. Л. Азоєва, А. Ю. Юданова та Р. А. Фахутдинова. Так, Г. Л. Азоєв розглядає 
конкурентоспроможність як здатність фірми конкурувати на ринках з виробниками й продавцями 
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення 
зручності для покупців, споживачів [3].  

Р. А. Фатхутдінов під конкурентоспроможністю розуміє здатність фірми випускати 
конкурентоздатну продукцію, переваги фірми по відношенню до інших фірм цієї галузі усередині 
країни і за її межами [4]. 

На думку А. Ю. Юданова, конкурентоспроможністю є ступінь привабливості конкретного 
продукту для споживача, який здійснює реальну покупку [5, с. 43]. 

Аналіз вищезазначених визначень дає можливість узагальнити визначення 
конкурентоспроможності підприємства: конкурентоспроможність підприємства – це перевага над 
аналогами в конкретних сегментах ринку в певний період часу і здатність виготовляти й продавати 
якісні товари та послуги, орієнтовані на задоволення потреб і можливостей споживачів. 

Основними ознаками конкурентоспроможності, як одного з критеріїв ефективності економічного 
суб’єкта, є: відносний (порівняльний) характер – конкурентоспроможність проявляється тільки через 
порівняння характеристик економічного суб’єкта з характеристиками інших суб’єктів даного ринку; 
релевантний характер критерію конкурентоспроможності, який означає, що траєкторія руху даного 
економічного суб’єкта (його конкурентна позиція) відносно інших суб’єктів може бути визначена тільки 
в межах релевантного зовнішнього середовища; часовий характер критерію конкурентоспроможності 
характеризує положення суб’єкта у конкурентному полі в координатах часу як результат його 
конкурентної діяльності [6, с. 74].  

Конкурентоспроможність підприємства досягається при тривалій і бездоганній роботі на ринку. 
Підприємство, яке працює тривалий період часу на ринку, має суттєві переваги перед тим 
підприємством, яке тільки входить на цей ринок або працює на ньому короткий проміжок часу. Іншими 
словами, конкурентоспроможність підприємства визначають її конкурентні переваги. 

І. І. Дахно [7] під конкурентними перевагами розуміє унікальні активи, якими володіє підприємство і 
які допомагають перемагати в конкурентній боротьбі, Л. В. Балабанова [8] – сильні сторони підприємства, 
що забезпечують перевагу над конкурентами і є важливими для цільового ринку. Дослідниця виокремлює 
три основні конкурентні переваги, акцентуючи визначальну роль маркетингу у їх формуванні: організаційні, 
функціональні, які ґрунтуються на взаємовідносинах із зовнішнім середовищем. 
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До організаційних переваг належать: досвід маркетингової діяльності; оргструктура управління 
маркетингом, умови ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими структурними підрозділами. 
Функціональні переваги охоплюють показники діяльності в функціях маркетингу: знання споживачів, їхніх 
запитів і переваг у розрізі цільових ринків; конкурентоспроможність товарів (послуг), ефективний розподіл, 
ефективна збутова політика, гнучка політика цін, дійова комунікаційна політика і тощо. Переваги, основані 
на відносинах із зовнішнім середовищем, ґрунтуються на сформованих відносинах оптимальної взаємодії 
із чинниками як макросередовища – політичними, організаційними, економічними структурами, 
соціальними органами та іншими, так і чинниками мікросередовища – споживачами, постачальниками, 
маркетинговими посередниками, іншими контактними аудиторіями [8, с. 282-284]. 

Смоленюк П. С. на основі проведеного аналізу підходів до класифікації конкурентних переваг 
запропонував класифікацію конкурентних переваг підприємства за шістьма критеріями: відношенням 
до системи (підприємства); сферою прояву; джерелами створення та можливістю імітації; тривалістю 
дії; місцем формування; видом ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги [9, с. 95].  

Таким чином, під конкурентними перевагами слід розуміти сильні сторони підприємства, якщо 
вони забезпечують перевагу над конкурентами і є важливими для цільового ринку. 

Розвиток готельного господарства в умовах ринкової економіки потребує підвищення 
конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. 
Отже, основними завданнями в сфері готельного бізнесу стають створення конкурентних переваг і 
підвищення конкурентоспроможності, пошук нових шляхів розвитку, оновлення власної політики з 
урахуванням динамічного ринку готельних послуг, що розвивається.  

Оскільки готельна послуга є результатом діяльності готельного підприємства, вважаємо 
доцільним розглядати її як системоутворюючий фактор, конкурентоздатність якої можливо 
забезпечити лише за умови комплексного підходу до формування конкурентних переваг. 

З одного боку, розробити пропозиції, які б забезпечували позитивний результат для усіх 
готельних підприємств, здається неможливим завданням, тому що кожне з підприємств здійснює свою 
діяльність в різних умовах. З іншого боку, будь-яке готельне підприємство надає послуги гостинності, 
які й є єднальним чинником в їх характеристиках.  

В процесі пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства ми 
звернулись до проблеми результатів гостинності, які визначаються позитивним або негативним 
сприйняттям клієнтом готелю сукупного процесу обслуговування, за такими параметрами, як безпека 
середовища й умов обслуговування, сталість якості обслуговування, форми поведінки обслуговуючого 
персоналу, повнота набору послуг, технічна і естетична комфортність навколишнього середовища, 
доступність одержання обслуговування, короткочасність очікування обслуговування. 

Позитивні результати гостинності виявляються в збільшенні постійних клієнтів готелю, 
розширенні популярності його торгової марки, підвищенні прибутку, що й визначається як 
конкурентоспроможність та можуть бути забезпечені шляхом сукупної взаємодії умов гостинності в 
єдиному технологічному процесі, який скоординовано моделлю гостинності. Основними складовими 
моделі гостинності є: гість – послуга – середовище, які й було покладено в основу технологічної, 
гуманітарної й комерційної концепцій гостинності. Розглянемо концепції гостинності з точки зору їх 
потенціалу щодо підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства [10, с. 84]. 

Технологічна концепція визначає організацію комфортних умов і гостинності через створення 
технологічного стандарту, який передбачає виконання технократичних та технологічних вимог. 
Технологічні вимоги передбачають дотримання Будівельних Норм України, Санітарних Правил і Норм, 
Правил пожежної безпеки, а також вимог, визначених в міждержавних та національних стандартах 
щодо туристсько-екскурсійного обслуговування та надання туристичних послуг. Технологічні вимоги 
ґрунтуються на планувальній і функціональній організації технологічного процесу, дотриманні 
технологічних інструкцій та правил обслуговування. Підвищення якості матеріально-технічної бази 
готелю, використання сучасних технологій в діяльності та їх уніфікація, оптимізація організаційної 
структури управління готелем буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності готелю.  

Умови надання послуг та процес обслуговування клієнтів є визначальними параметрами 
гуманітарної концепції гостинності, яка орієнтована на формування позитивного іміджу готелю у 
споживачів. Зусилля керівництва, спрямовані на розширення асортименту послуг, їх відповідності 
потребам і вподобанням споживачів, а також підвищення їх якості, дають можливість готельному 
підприємству бути конкурентоздатним на ринку готельних послуг. Але з урахуванням того, що і 
споживач, і обслуговуючий персонал є частиною послуги внаслідок того, що процес її виробництва і 
споживання співпадають, особливого значення набувають особисті якості обслуговуючого персоналу 
та його участь в процесі обслуговування. Професійність персоналу та його здатність надавати послуги 
у визначеній якості та у відповідності з вимогами споживачів, може забезпечити конкурентну перевагу 
готельного підприємства. 

В основі комерційної концепції гостинності лежить облік динаміки цін і послуг. Стратегія 
діяльності готельного підприємства повинна бути зорієнтована на забезпеченні його гнучкості 
стосовно до потреб і запитів споживачі, які постійно змінюються, а також на відповідності ціни та якості 
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послуг, що надаються. Формування стратегії готельного підприємства на основі аналізу потреб 
клієнтів дасть змогу визначити загальну стратегію гостинності через формування філософії 
підприємства. Результатом реалізації цієї концепції буде повторне звертання гостя, що й можна 
визначити як конкурентну перевагу готелю. 

Висновки з проведеного дослідження. Готельну послугу необхідно розглядати як 
системоутворюючий фактор, який може забезпечити конкурентоспроможність готельного 
підприємства шляхом комплексного підходу до її формування. В якості основних шляхів було 
запропоновано комплексну реалізацію технологічної, гуманітарної та комерційної концепцій 
гостинності, результатом якої буде створення конкурентних переваг, які й забезпечать відповідний 
рівень конкурентоспроможності готельного підприємства. Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з аналізом факторів, які впливають на формування конкурентних переваг готельного 
підприємства, яке функціонує в ринкових умовах. 
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Анотація 

В статті розглянуто сутність конкурентоспроможності, конкурентні переваги готельного 
підприємства та запропоновано підвищення його конкурентоспроможності шляхом комплексної 
реалізації технологічної, гуманітарної та комерційної концепцій гостинності в процесі діяльності. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, готельне підприємство, 
концепції гостинності. 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность конкурентоспособности, конкурентные преимущества 

гостиничного предприятия и предложено повышение его конкурентоспособности путём 
комплексной реализации технологической, гуманитарной и коммерческой концепций 
гостеприимства в процессе деятельности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, гостиничное 
предприятие, концепции гостеприимства. 

Annotation 
The article describes the essence of competitiveness, the competitive advantages of hotel companies 

and proposed increasing its competitiveness through the implementation of an integrated technological, 
humanitarian and commercial concept of hospitality in the process. 

Key words: competitiveness, competitive advantage, hotel business, the concept of hospitality. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ 
НА РИНОК ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 
ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, що функціонує на ринку готельних послуг, 

стикається з певними перешкодами, які змушують його регулювати свою діяльність у відповідності з 
параметрами ринку, а також враховувати діяльність конкурентів. Для уникнення цієї перешкоди 
доцільним стає формування конкурентних переваг, одним із напрямків якого є оптимізація каналів 
просування готельного продукту.   

Розробити раціональну стратегію доведення готельних послуг до потенційного покупця означає 
не тільки знайти найкоротший шлях до споживача, але й суттєво зменшити витрати на їх збут, 
зробивши їх більш конкурентоспроможними на ринку готельних послуг. Ігнорування або недостатня 
увага до вирішення проблем просування готельного продукту на ринок може призвести до того, що 
готельні послуги, які мають конкурентні переваги до моменту появи, виявляться 
неконкурентоспроможними на ринку споживача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління готельним господарством 
досліджені в наукових працях таких вчених, як: С. Байлик [1], Л. Балабанова [2], В. Василенко [3], 
Н. Волкова [4], Ф. Котлер [5], О. Ремеслова [6], С. Скобкін [7], Т. Ткаченко, Л. Шматько [8] та інших. На 
основі вивчення наукових розробок провідних вчених з дослідження даної проблематики зроблено 
висновок про те, що основна увага в них приділяється визначенню сутності готельного продукту, 
особливостям його формування на вітчизняному ринку, способів і методів його реалізації з 
урахуванням потреб і запитів споживачів. Разом із тим, питання щодо оптимізації просування 
готельного продукту на ринок як напрямку підвищення конкурентних переваг підприємства готельного 
господарства потребує більш поглибленого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка методичного підходу до оптимізації 
просування готельного продукту на ринок як напрямку підвищення конкурентних переваг підприємства 
готельного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Просування розглядається нами як сукупність 
тактичних і стратегічних засобів, що мають на меті безпосереднє й опосередковане зміцнення позицій 
готельного підприємства на ринку готельних послуг за рахунок активізації продажу готельного продукту. 

При цьому слід зауважити, що недостатньо створити готельний продукт, щоб його продати. 
Необхідно також повідомити потенційному покупцеві про існування продукту, переконати його в 
доцільності покупки, а іноді навіть вселити йому існування його потреби, про яку він навіть не 
підозрював. Для цього призначені заходи, пов'язані з просуванням. 

В основі вибору ефективної політики просування лежить система управління збутом готельних 
послуг (рис. 1). 

Досягнення високої норми прибутку вимагає того, щоб на початковій стадії збут готельних 
послуг йшов по каналу, який, в першу чергу, забезпечує високий рівень і швидкість проникнення на 
ринок. По мірі освоєння ринку і позиціювання на певному його сегменті максимальний рівень прибутку 
підприємства готельного господарства досягається за рахунок переключення на інший канал збуту, 
краще пристосований для обслуговування вже завойованого сегменту ринку при більш низьких 
витратах. Той же динамічний принцип переключення каналів використовується для комбінування 
каналів при наявності декількох посередників.  

Оскільки в умовах ринкового середовища орієнтація підприємств готельного господарства на 
прибуток є похідною від орієнтації на формування його конкурентних переваг, то доцільно буде 
зауважити, що оптимізацію просування готельного продукту на ринок готельних послуг слід 
розглядати як напрямок підвищення конкурентних переваг підприємства, що функціонує на цьому 
ринку. Тому для посилення конкурентних переваг готельному підприємству слід модифікувати канали 
просування готельного продукту на ринок, зважаючи на стратегічні зміни ринкового середовища. 
Схема модифікації каналів просування готельного продукту на ринок представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Система управління збутом готельних послуг 
Джерело : [2] 
 

 

 
Рис. 2. Схема модифікації каналів просування готельного продукту на ринок готельних послуг 

 
На першому етапі проводиться оцінка ефективності існуючого каналу просування готельного 

продукту на ринок. Показниками цієї ефективності є не тільки отримання максимального прибутку, а й 
збільшення частки ринку, посилення конкурентної позиції на ринку готельних послуг.  

Одночасно з оцінюванням ефективності існуючого каналу просування готельного продукту на 
ринок проводиться діагностика стратегічних змін на ринку готельних послуг. Ринок готельних послуг 
постійно змінюється, з'являються нові підприємства готельного господарства, змінюються запити 
споживачів, їх потреби в нових послугах та підвищенні якості сервісу обслуговування. Крім того, попит 
на готельний продукт формується під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, дія яких здатна як 
підвищити конкурентні переваги готельного підприємства, так їх і зменшити. 

На другому етапі розробляються альтернативи по модифікації аналізованого каналу 
просування готельного продукту на ринок. При цьому враховуються результати проведеної оцінки 
ефективності існуючого каналу просування і необхідність його модифікації відповідності з 
результатами діагностики стратегічних змін на ринку готельних послуг. 

На третьому етапі здійснюється вибір оптимальної альтернативи модифікації аналізованого 
каналу просування готельного продукту на ринок. 
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На четвертому етапі розробляються заходи по модифікації каналу просування готельного 
продукту на ринок. 

П’ятим етапом є реалізація прийнятого рішення по модифікації просування готельних послуг 
на ринок.  

Однією з важливих компонент, що впливає на формування конкурентних переваг підприємства 
готельного господарства в напрямку модифікації каналу просування готельного продукту на ринок, є 
наявність ефективного зворотного зв'язку. Сучасне готельне підприємство в ринковій економіці не може 
працювати без зворотного зв'язку. Причому, якщо при використанні прямих каналів просування готельного 
продукту на ринок готель постійно отримує інформацію про обсяги продажів, запити клієнтів, у відношенні 
до надаваних послуг і може своєчасно реагувати на зміну ситуації, то в каналах просування готельного 
продукту на ринок з використанням посередників, ця інформація накопичується у посередників. Якщо 
вони, в свою чергу, не будуть своєчасно інформувати про зміни, що відбуваються на ринку, готельне 
підприємство може втратити контакт із споживачами послуг, перестане адекватно реагувати на стратегічні 
зміни ринку, що загрожує для нього серйозними наслідками. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розглядаючи оптимізацію просування 
готельного продукту на ринок як один із напрямків підвищення конкурентних переваг підприємства 
готельного господарства, можна зробити такі висновки. 

Схема дій по просуванню готельного продукту загалом виходить приблизно такою ж, як при 
продажу будь-якого товару чи послуги: знаходиться потенційний клієнт, якому дається можливість 
познайомитися з пропозиціями готельного підприємства й прийняти рішення користуватися ними чи ні. 
Основна відмінність полягає в тому, що схема знайомства з можливостями готельного підприємства є 
більш багатогранною, має масу нюансів, і процес просування готельних послуг виходить досить 
довгим і трудомістким. 

Модифікація готельними підприємствами традиційних засобів просування послуг на ринок 
сприяє підвищенню його конкурентних переваг і, як наслідок, посиленню конкурентної позиції на ринку 
готельних послуг. 
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Анотація 
У статті розглянуто особливості просування готельного продукту на ринок. Обґрунтовано 

доцільність орієнтації підприємства готельного господарства на підвищення конкурентних 
переваг через оптимізацію просування готельного продукту на ринок. Запропоновано схему 
модифікації каналу просування готельного продукту залежно від стратегічних змін на ринку 
готельних послуг. 

Ключові слова: готельний продукт, підприємство готельного господарства, оптимізація, 
конкурентні переваги. 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности продвижения гостиничного продукта на рынок. 

Обоснована целесообразность ориентации предприятия гостиничного хозяйства на повышение 
конкурентных преимуществ путем оптимизации продвижения гостиничного продукта на рынок. 
Предложена схема модификации канала продвижения гостиничного продукта в зависимости от 
стратегических изменений на рынке гостиничных услуг. 

Ключевые слова: гостиничный продукт, предприятие гостиничного хозяйства, 
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оптимизация, конкурентные преимущества. 
Annotation 

The paper describes the features of moving goods to market. The expediency of the orientation hotel 
enterprises to increase competitive advantage by optimizing sales promotion. Channel modification, a 
scheme to promote the hotel product, depending on the strategic changes in the hotel services. 

Key words: hotel product, hotel enterprises, optimization, and competitive advantage. 
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ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ  

 
Постановка проблеми. Незадовільний фінансовий стан підприємств та систематичне 

зниження показників ефективності фінансово-господарської діяльності є першими індикаторами, які 
вказують на існування стійких негативних тенденцій у його розвитку та свідчать про необхідність 
своєчасного застосування відповідних антикризових або санаційних заходів. Накопичення 
суперечностей у внутрішньому та зовнішньому фінансовому середовищі підприємства порушує 
фінансову рівновагу в розвитку підприємства та погіршує його фінансовий стан. Як наслідок, спочатку 
погіршується його фінансова ситуація (скорочуються прибуток і рентабельність, фінансовий стан 
підприємства стає більш нестійким), а потім поступово втрачається і життєздатність підприємства 
(збитки стають систематичними, а підприємство не має можливостей ані розрахуватись із боргами, ані 
збільшити вхідні грошові потоки). У результаті виникає дефіцит ресурсів та неспроможність 
підприємства до подальшого розвитку. 

Не існує універсальної методики, дотримуючись якої будь-яке підприємство можна вивести зі 
стану кризи або важкої фінансово-економічної ситуації. Тим не менш, основні принципи, на яких 
ґрунтується система антикризового управління, – це передусім рання діагностика кризових явищ у 
фінансовій діяльності підприємства. А вже із цього випливає необхідність термінового та своєчасного 
реагування на різні кризові явища, потреба в забезпеченні адекватної реакції підприємства на рівень 
глибини фінансової кризи та ступінь реальної загрози його фінансовому благополуччю. У кінцевому 
результаті підприємство повинне максимально задіяти свій внутрішній потенціал та вишукати всі 
можливі резерви для виходу з кризи. 

Аналіз існуючих досліджень та публікацій. Проблематиці діагностики розвитку кризових 
явищ у діяльності підприємства, виявленню глибини і системності фінансово-економічної кризи та 
прогнозуванню імовірності банкрутства як кінцевому негативному наслідку дії кризових чинників 
присвячено значну кількість робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників. Ці питання вивчали у своїх 
працях авторитетні вітчизняні дослідники, такі як Білоконь Т.М., Бланк І.О., Лігоненко Л.О. та 
Терещенко О.О. Проблеми оцінки загрози кризових явищ для стійкості подальшого розвитку 
підприємств знайшли своє відображення в розробці численних багатофакторних моделей оцінки 
імовірності банкрутства, серед яких варто назвати моделі Альтмана, Спрингейта, Сайфуліна та 
Кадикова. 

Проте недостатньо опрацьованими у вітчизняній теорії та методології управління кризовими 
явищами в діяльності підприємств залишаються питання своєчасної діагностики їх розвитку, яка 
дозволяла б на основі аналітичної оцінки фінансово-економічних показників підприємств у динаміці 
фіксувати негативні явища ще на ранніх етапах їх появи, коли проблеми фінансової кризи на 
підприємстві ще не загрожують його функціонуванню. 

Постановка завдання. Відповідно до виявлених недоліків у теорії та методології кризової 
діагностики підприємств, основне завдання цього дослідження полягає у визначенні структури 
системи раннього виявлення кризових явищ та обґрунтуванні набору індикаторів, які свідчать про їх 
існування. 

                                                 
∗ Науковий керівник: Бедринець М.Д. – к.е.н., доцент 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Питання своєчасної діагностики фінансово-
економічних проблем у діяльності підприємств та раннього виявлення необхідності застосування 
санаційних процедур досить актуальне для українських суб’єктів господарювання, адже частка 
збиткових із них залишається стабільно високою (рис 1). 
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Рис 1. Питома вага збиткових підприємств в економіці України у 2007 - 2011 роках, % 
Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України [8]  

 
Зазначимо, що саме після фінансово-економічної кризи 2008-2009 років питома вага збиткових 

підприємств в українській економіці суттєво зросла – якщо за 2007 рік їх частка складала лише 32,5%, 
то вже у 2008 році – 38,9%. У 2009 та 2010 роках ситуація продовжувала погіршуватись, внаслідок 
чого частка збиткових підприємств за 2010 рік склала 41%. І лише у 2011 році, значною мірою завдяки 
покращенню зовнішніх умов функціонування вітчизняних підприємств, зростанню внутрішнього 
споживчого попиту, відновленню попиту на зовнішніх ринках, підприємства України почали працювати 
більш ефективно, а частка збиткових скоротилась до 36%. Попри незначне покращення, ситуація 
досить далека від оптимальної, до того ж – рівень збитковості в промисловості є більшим за середньо 
українські показники і перевищує 40%. У зв’язку з цим цілком обґрунтованим є те, що завдання 
своєчасного виявлення проблем у фінансово-економічній діяльності українських підприємств та 
розробки ефективних коригувальних стратегій залишаються досить актуальними на сьогоднішній 
день.  

Вважаємо, що своєчасно застосоване антикризове управління або проведена санація 
підприємства (при більш глибокому розвитку кризових явищ) дозволять запобігти настанню найбільш 
критичних наслідків розвитку негативних явищ у діяльності підприємства, в якості яких слід розглядати 
банкрутство підприємства, з його подальшою ліквідацією. Сам процес подолання кризових явищ на 
підприємстві по суті є інтегрованим набором управлінських функцій, основними з яких є своєчасна 
діагностика, планування, організація, практичне керівництво та контроль за досягненням 
результатів, із подальшим коригуванням у разі необхідності (рис. 2). 

Початковим етапом у механізмі подолання фінансової кризи на підприємстві має стати її чітка 
ідентифікація, що передбачає здійснення ретельного моніторингу внутрішнього і зовнішнього 
фінансового середовища. Для оцінки глибини кризи та міри її загрози для фінансової стійкості 
підприємства варто оцінити стійкість поточного фінансового стану підприємства, для виявлення 
можливостей її подолання – оцінити наявні ресурсні можливості, ефективність та інтенсивність їх 
використання. У разі, коли підприємство володіє достатнім санаційним потенціалом для виходу з 
фінансової кризи, воно розробляє відповідну санаційну концепцію та обирає майбутню стратегію 
подолання кризових явищ та розвитку в основних напрямках (тип фінансової стратегії, напрямки 
майбутньої інвестиційної та операційної діяльності, джерела їх фінансування, з урахуванням 
оптимізації фінансової структури балансу). 

Особливо слід відзначити той факт, що підприємство при розробці поточної  програми 
подолання кризових явищ має визначити цільовий рівень санаційного потенціалу на перспективу в 
розрізі його окремих складових – фінансової, кадрово-управлінської, маркетингової, виробничо-
технічної та інноваційної. У цьому випадку реалізується функція самонавчання та самозбереження 
підприємства як цілісної системи. Володіючи інформацією про існуючий рівень санаційного потенціалу 
та прогнозуючи зміни у зовнішньому середовищі (враховуючи при цьому і найбільш песимістичний 
сценарій розвитку подій), підприємство має встановити для себе необхідний рівень санаційного 
потенціалу, який дозволить підтримувати на достатньому рівні його стійкість, прибутковість та 
конкурентоспроможність і в майбутньому. 
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Рис. 2. Схема управління подоланням кризових явищ на підприємстві 
 (розроблено автором самостійно) 

 
Зазначимо, що в механізмі подолання кризових явищ у діяльності підприємства досить 

важливими є саме їх рання діагностика та своєчасна оцінка санаційної спроможності, оскільки вони 
дозволять швидше та зі значно меншими втратами застосувати відповідні антикризові чи санаційні 
заходи з відновлення фінансової рівноваги. При цьому саме методологічні аспекти визначення рівня 
санаційної спроможності є найбільш дискусійними.  

Одним із найбільш важливих і одночасно суперечливих питань антикризового чи санаційного 
управління підприємством є вибір найбільш обґрунтованої системи показників, які комплексно 
характеризують розвиток кризових явищ на підприємстві, свідчать про глибину та системність цієї 
кризи. Зокрема, в роботі Дороніної Н.В. зазначено, що оцінка глибини розвитку кризових явищ на 
підприємстві включає в себе аналіз динаміки джерел формування капіталу, динаміку оборотності 
капіталу, визначення показників, що характеризують ліквідність, платоспроможність і фінансову 
стійкість підприємств, оцінку потенціалу відновлення розвитку та виходу на позитивні показники 
рентабельності [4]. Ми можемо лише частково погодитись із цією думкою, адже по суті запропоновані 
показники є базовими оцінними показниками фінансового стану підприємств, поза залежністю від того, 
чи перебувають вони в кризовому стані. 

У роботі Омельянчук А.І. представлено комплексну методику оцінки стабільності фінансового 
стану, що складається з 3-х головних блоків показників – показників прибутковості, показників ділової 
активності та показників якості фінансово-майнового стану підприємства [6], які при подальшому 
аналізі деталізуються в окремі фінансові показники (табл. 1) 

Запропонований набір показників є більш комплексним і повніше характеризує всі взаємопов’язані 
сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. Проте проблему оцінки загрози існуючих 
тенденцій подальшому розвитку підприємства він також не вирішує, адже не дозволяє дати відповідь на 
основне питання – наскільки глибокою є нинішня кризова ситуація на підприємстві, наскільки вона реально 
загрожує його існуванню і чи існують можливості по виходу із цієї кризи. 

Дослідження засвідчують, що як зарубіжні, так і вітчизняні вчені  достатньо уваги приділяють 
питанням діагностики кризових явищ на підприємстві, використовуючи для цього багатофакторні 
моделі прогнозування імовірності банкрутства. Загалом сама ідея створення моделей для 
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прогнозування банкрутства підприємств на основі використання статистичного апарату та теорії 
ймовірності народилася на початку 30-х років XX століття, у роки Великої депресії. Саме тоді в 
Західній Європі та Америці банкрутство великої кількості підприємств і необхідність захисту інтересів 
інвесторів та інших суб’єктів ринку від загрози фінансових втрат обумовили зацікавленість у розробці 
інструментарію, який дав би змогу заздалегідь визначити "проблемні підприємства" та провадити 
відносно їх відповідну фінансову політику [3].  

 
Таблиця 1 

Ієрархія системи показників стійкості фінансового стану підприємства (складено автором 
за даними [6]) 
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В українській фаховій літературі з питань антикризового управління найчастіше для 

прогнозування імовірності банкрутства використовуються такі моделі:  
• двофакторна модель, яка враховує вплив коефіцієнта поточної ліквідності та питомої ваги 

позикових коштів у структурі пасивів на імовірність банкрутства;  
• 5-ти факторна Z-модель Альтмана; 
• 4-х факторна модель Спрінгейта 
• 5-ти факторна модель російських авторів Сайфуліна та Кадикова  
Оцінки імовірності банкрутства з використанням простої двофакторної моделі здійснюються за 

допомогою такої формули [2]: 

ЧПККплХ ⋅+⋅−−= 0579,00736,13877,0      
Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності; ЧПК – частка позикових коштів у структурі пасиву 

підприємства. Якщо Х > 0,3, то імовірність банкрутства велика; якщо – 0,3 <Х< 0,3, то імовірність 
банкрутства середня; якщо Х < – 0,3, то ймовірність банкрутства мала; якщо Х = 0, то імовірність 
банкрутства дорівнює 0,5. 

Зазначимо, що ця модель занадто проста, не враховує багато показників (зокрема, ніяким 
чином не враховується прибутковість підприємства) і робити якісь оцінки на її підставі досить складно. 
Більш ефективним є використання для діагностики імовірності банкрутства підприємства 
багатофакторних моделей, зокрема – п’ятифакторної Z-моделі Альтмана [5]. 

 
Z = 1,2X1 +1,4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5 

X1 – чистий оборотний капітал/ сума активів (ліквідність); X2 – нерозподілений прибуток минулих 
років/ сума активів (сукупна прибутковість за період діяльності); X3 – прибуток до виплати процентів і 
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податків / сума активів (прибутковість); X4 – ринкова вартість власного капіталу/балансова оцінка 
заборгованості (фінансова структура); X5 – обсяг продажів / сума активів (рівень оборотності капіталу). 

Імовірність банкрутства в п’ятифакторній моделі Е.Альтмана оцінюється залежно від значення 
Z-рахунку, обчисленого за реальними даними підприємства: до 1,8 – дуже висока; від 2,8 до 2,9 – 
можлива; від 1,81 до 2,7 – висока; понад 3,0 – дуже низька. 

Взагалі зазначимо, що використовувати Z-модель Альтмана для діагностики імовірності 
банкрутства для більшості підприємств України (які не є акціонерними товариствами) з методичної 
точки зори не зовсім коректно, оскільки такий параметр, як ринкова вартість власного капіталу, може 
бути розрахований лише для акціонерних товариств, акції яких вільно обертаються на біржі.  

Діагностика імовірності банкрутства із використанням 4-х факторної моделі Спрінгейта 
проводиться таким чином [6]: 

Z = 1,03X1 +3,07X2 + 0.66X3 + 0.4X4  
 

Х1 – Чистий оборотний капітал/Баланс; Х2 – (Прибуток до оподаткування + % до сплати)/Баланс; 
Х3 – Прибуток до оподаткування/Короткострокові зобов’язання; Х4 – Чиста виручка від 
реалізації/Баланс.  Вважається, що якщо Z<0,862, то імовірність банкрутства дуже висока. 

Імовірність банкрутства за допомогою моделі російських дослідників Сайфуліна та Кадикова 
оцінюється таким чином [6]. 

Z КркКрп,Коа,Кпл,Кз ++++= 450080102  

Кз – коефіцієнт забезпеченості власними коштами; Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності; Коа – 
коефіцієнт оборотності активів; Крп – рентабельність реалізації продукції; Крк – рентабельність 
капіталу. 

При повній відповідності фінансових коефіцієнтів їх мінімальним нормативним рівням 
рейтингове число буде дорівнювати 1 і в такому разі вважається, що підприємство має задовільний 
фінансовий стан. Фінансовий стан підприємств з рейтинговим числом менше 1 характеризується як 
незадовільний. 

Безумовно, попри позитивну оцінку значення вказаних моделей для прогнозування імовірності 
банкрутства підприємств, все ж зазначимо, що вагомими прогалинами в методології оцінки 
необхідності впровадження антикризового управління та санації є недостатність дієвих та ефективних 
методик ранньої діагностики розвитку кризових явищ на підприємстві. У той же час їх розробка та 
впровадження сприятимуть своєчасному виявленню необхідності проведення антикризових заходів, 
не допустивши тим самим банкрутства та ліквідації підприємства.  

З метою своєчасної та оперативної діагностики розвитку кризових явищ ми пропонуємо виділити 
окремі стадії розгортання негативних процесів у діяльності підприємства, визначити основні симптоми, 
що вказують на ту чи іншу стадію, а також сформувати перелік показників, які підлягають оцінці та 
ретельному аналізу (табл. 2). 

Перша стадія розвитку характеризується скороченням ділової активності підприємства – обсяги 
продажу продукції не зростають або повільно скорочуються, падає ефективність використання активів, 
зменшується їх оборотність та збільшується операційний цикл. Продукція і продажі підприємства 
залишаються рентабельними, проте поступово знижуються. По суті, ця стадія є лише можливим 
передвісником майбутньої кризи, проте не вказує прямо на її існування. Завдання покращення ситуації 
на першій стадії розвитку негативних явищ лежать у площині вибору більш ефективної ринкової 
стратегії, удосконалення маркетингової політики, покращення якості продукції, гнучкого ціноутворення 
та привабливої кредитної політики для покупців продукції. 

Друга стадія розвитку кризових явищ у діяльності підприємства є закономірним наслідком тривалого 
існування першої. Зниження ринкової активності підприємства супроводжується скороченням чистих 
грошових потоків та появою дисбалансу між активами та джерелами їх фінансування. На цій стадії 
підприємство відчуває проблеми з абсолютною ліквідністю, кредиторська заборгованість росте 
випереджаючими темпами в порівнянні з дебіторською, знижується частка власних джерел фінансування 
оборотних активів. Основні завдання підприємства на цій стадії полягають в оптимізації політики 
фінансування активів підприємства та в підтримці стабільного фінансового стану. 

Третя стадія розвитку негативних явищ у діяльності підприємства вже чітко вказує на його 
передкризовий стан. Найбільш універсальні й наочні індикатори реальності цього стану – кінцеві 
фінансові результати діяльності (розмір чистого прибутку, рівень рентабельності). Перша ознака стану 
кризи – негативний фінансовий результат: чистий збиток від господарської діяльності, зниження рівня 
рентабельності або стрімке скорочення розміру прибутку за періодами (якщо збитки не були 
заплановані як необхідний етап у розвитку бізнесу). Основні фінансові показники підприємства 
наближаються до своїх критичних значень, а саме воно відчуває потребу в застосуванні кардинальних 
змін та в ефективному передкризовому та антикризовому управлінні. 

Четверта стадія вказує на системний характер розвитку кризових явищ у діяльності підприємства – 
збитки вже не є випадковими, а накопичуються протягом кількох років. Показники фінансового стану 
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вийшли за межі критичних значень, проте підприємство все ще зберігає можливості  відповідати за свої 
зобов’язання, проте потребує їх реструктуризації. На цій стадії підприємство все ще має відповідний 
санаційний потенціал задля того, аби подолати кризу та вийти на траєкторію прибуткового розвитку. Воно 
здатне виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка покриває собівартість та створює можливості для 
операційного прибутку. На цій стадії підприємству необхідна ефективна програма санації. 

Таблиця 2 
Основні стадії і симптоми розвитку кризових явищ на підприємстві та індикатори, що 

сигналізують про їх появу 
 

№ 
п/п 

Стадія розвитку 
негативних явищ у 

діяльності 
підприємства 

Основні симптоми розвитку негативних 
явищ 

Показники, які підлягають ретельному 
аналізу 

1 
Погіршення 
операційної 

результативності 

Скорочується ділова активність 
підприємства, уповільнюється динаміка 

його зростання, зменшується 
маржинальність  його продукції чи 

послуг 

Виручка від реалізації, оборотність 
активів, операційний цикл, темп зростання 
валюти балансу (у динаміці та у порівнянні 

із середньо ринковими показниками) 

2 

Зниження 
фінансової 
стабільності 
підприємства 

Спостерігаються порушення у 
фінансовій стабільності підприємства, 

зменшуються вхідні потоки, виявляється 
дисбаланс між вхідними та вихідними 

потоками, між ресурсами та джерелами 
їх формування 

Чистий грошовий потік, покриття 
зобов’язань активами, абсолютна 

ліквідність, співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості (у динаміці 
та у порівнянні із середньо ринковими  

показниками) 

3 Передкризовий 
стан підприємства 

Підприємство поступово входить у зону 
збитків, фінансовий результат та 

рентабельність стають негативними, 
показники фінансового стану стрімко 
наближаються до критичних значень 

Чистий прибуток/збиток, рентабельність 
реалізації, рентабельність активів та 
капіталу, коефіцієнт покриття, розмір 

чистого оборотного капіталу (у динаміці та 
у порівняні із критичними нормативами) 

4 Стрімкий розвиток 
кризових явищ 

Діяльність підприємства стає стійко 
негативною, чистий збиток 

накопичується протягом декількох років. 
Фінансовий стан вже гірший за 

нормативний, проте підприємство ще 
зберігає можливості розраховуватись за 

своїми зобов’язаннями. А його 
операційний потенціал дозволяє 

розраховувати на покращення ситуації 

Фінансовий результат операційної 
діяльності, валовий прибуток, 

рентабельність продукції, показник 
фінансової автономії, частка власних 

джерел у фінансуванні оборотних активів 
(у динаміці та в порівнянні з нормативами, 
що відповідають санаційній спроможності) 

5 
Глибока і системна 
криза в діяльності 

підприємства 

Підприємство поступово втрачає 
життєздатність та можливість до 

нормального розвитку. Операційна 
діяльність є збитковою, доходи від 
продажу продукції не покривають 
витрати, частка власних джерел 
фінансування діяльності стрімко 

скорочується 

Валовий прибуток, результат операційної 
діяльності, частка власного капіталу в 
активах  (у динаміці та у порівнянні із 

нормативами, що рекомендують 
застосовувати банкрутство та ліквідацію) 

Джерело: складено автором  
 
Остання стадія характеризується критичною глибиною розвитку кризових явищ, а в 

підприємства немає відповідного потенціалу задля подолання кризи та продовження існування. 
Рекомендована стратегія для цієї стадії розвитку кризи – банкрутство з подальшою ліквідацією 
господарюючого суб’єкту. 

Висновки з проведеного дослідження. З огляду на підняту проблематику, основне значення в 
антикризовому управлінні для подальшого функціонування має рання діагностика кризових явищ за 
допомогою своєчасного виявлення кризових ситуацій на підприємстві. Етапи формування системи 
діагностики охоплюють визначення об’єктів спостереження, формування інформаційної бази, 
розрахунок фінансових показників та їх змін у динаміці, аналіз глибини негативних тенденцій у 
діяльності підприємства. При цьому важливим напрямком подальших досліджень має стати 
обґрунтування та деталізація набору індикаторів, котрі дозволять виявити стадію розвитку кризових 
явищ, на якій зараз перебуває підприємство. 
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 Анотація 

У статті обґрунтовано необхідність побудови методики ранньої діагностики розвитку 
кризових явищ у діяльності підприємства. Виділено основні етапи розгортання кризових процесів, 
визначено їх симптоматику та обґрунтовано набір індикаторів, які вказують на стан та глибину 
розвитку кризи. 

Ключові слова: кризові явища в діяльності підприємств, стадії розвитку кризи, глибина 
фінансово-економічної кризи, індикатори стану розвитку кризових явищ. 

 
Аннотация 

В статье обоснована необходимость построения методики ранней диагностики развития 
кризисных явлений в деятельности предприятия. Выделены основные этапы протекания 
кризисных процессов, определена их симптоматика и обоснован набор индикаторов, которые 
указывают на состояние и глубину развития кризиса. 

Ключевые слова: кризисные явления в деятельности предприятий, стадии развития 
кризиса, глубина финансово-экономического кризиса, индикаторы состояния развития кризисных 
явлений. 

Annotation 
In the article the necessity of building methods of early diagnosis of the crisis in the enterprise. The 

basic stages of flow crisis processes, determined by their symptoms and justified a set of indicators that point 
to the state and the depth of the crisis. 

Key words:  crisis in enterprises, the stage of the crisis, the depth of the financial crisis, the status 
indicators of the crisis. 
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ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА В ДОСЯГНЕННІ ЙОГО СТРАТЕГІЧНИХ 

ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ 
 

Постановка проблеми. Промисловим підприємствам в динамічних умовах господарювання 
надзвичайно важливо отримувати стабільний прибуток і дотримуватись стратегічних цілей діяльності. 
Науковці відзначають, що базовою економічною категорією, яка здатна забезпечити стійкість 
функціонування та подальший розвиток суб’єкта господарювання, є його виробничий потенціал. Про 
низький рівень управління виробничим потенціалом на більшості вітчизняних промислових 
підприємствах свідчать такі проблеми: невідповідність обладнання сучасним технологічним вимогам; 
висока матеріаломісткість виробництва; незадоволеність споживачів наявним асортиментом 
виробленої продукції. Об’єктивна інформація про наявні виробничі можливості, які безпосередньо 
представляють виробничий потенціал господарюючої одиниці, дасть можливість не тільки вирішити 
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проблеми на мікрорівні, а й сприятиме усталеному розвитку на рівні національної економіки.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день є досить велика кількість 

публікацій та наукових праць присвячених проблематиці виробничого потенціалу підприємства. 
Різноаспектними проблемами в цій галузі займалися такі зарубіжні науковці-дослідники як: І. Ансофф, 
П. Друккер, Р. Грант, Д. Колліс, Л. Корбетті, Г. Кларідгей, Е. Менсфілд, Б. Сонто, Д. Пенг, Д. Теcс, 
Б. Твісс. В свою чергу, вітчизняні науковці також переймаються даною проблематикою, а саме такі, як: 
А. Анчішкін, Л. Абалкін, О. Амоша, Б. Бачевська, В. Герасимчук ,О. Горяча, І. Заблодська, М. Іванов, 
О. Коренков, В. Котлов, М. Куликов, Г. Мерзлікина, О. Решетняк. Незважаючи на значні теоретичні і 
практичні напрацювання і беручи до уваги постійний вплив зовнішнього середовища, науковий пошук 
оптимально-ефективних шляхів використання виробничого потенціалу підприємств, і на сьогодні, має 
актуальне значення.  

Постановка завдання. Метою написання даної статті є визначення сутності виробничого 
потенціалу, визначення його складових; дослідження місця і значення виробничого потенціалу в 
системі середовища функціонування господарюючої одиниці; доведення необхідності оптимального 
формування виробничого потенціалу в забезпеченні конкурентоспроможності фірми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За основу діяльності будь-якого підприємства 
приймають заздалегідь визначену мету. У світовій економіці чітко окреслену мету функціонування 
фірми прийнято називати місією. Для реалізації і досягнення головної мети діяльності підприємства, 
управлінці виокремлюють ряд цілей, які переслідують визначену мету. Незаперечним фактом є те, що 
виокремлені цілі мають бути чітко сформульованими, досяжними, визначеними у часовому проміжку, 
сприяти досягненню поставленої мети. 

Альтернативи стратегічного розвитку, динаміка трансформаційних ситуацій на підприємстві 
залежать від його середовища функціонування. Для функціонуючої бізнес одиниці надзвичайно 
важливо володіти інформацією, яка буде характеризувати його середовище функціонування, 
приноситиме користь не тільки в поточній діяльності, а й буде прийнятною для вирішення стратегічних 
завдань на шляху досягнення поставлених цілей. Вплив зовнішнього середовища, до якого має 
пристосуватись підприємство, в більшості випадків, пов’язують із економічною ситуацією в країні, 
ступенем державного регулювання, галузевим конкурентним середовищем, розвитком науки та 
техніки, інформаційних технологій, тобто з тими факторами, на які організація або взагалі не має 
ніякого впливу, або має частковий вплив. У вітчизняній літературі також виділяють проміжне 
середовище функціонування – це сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість 
(збитковість) організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій [12, 
с. 67]. Що ж до впливу внутрішнього середовища, його пояснюють складним і мінливим сполученням 
складових елементів, які знаходяться під контролем власників, керівників та персоналу фірми. 
Провідне місце серед цих елементів належить виробничому потенціалу. Серед вітчизняних і 
зарубіжних науковців до сьогодні не склалося єдиного визначення терміну «виробничий потенціал». 
О. І. Анчишкін трактує виробничий потенціал, як сукупність ресурсів, які в процесі виробництва 
набирають форми факторів виробництва. О. С. Федонін, І. М. Репіна, О. І. Олексюк [11] визначають 
виробничий потенціал, як наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та 
використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу виробництва. На 
думку І. З. Должанського, виробничий потенціал – той обсяг робіт у наведених одиницях виміру витрат 
праці (нормо-годин), що може бути виконаний протягом деякого періоду часу основними виробничими 
працівниками на базі наявних виробничих засобів при дво-, тризмінному режимі роботи й оптимальній 
організації праці й виробництва [4]. Що ж стосується тлумачення цієї категорії О. К. Добикіною, то вона 
відображає виробничий потенціал, як здатність виробничої системи виробляти матеріальні блага, 
використовуючи ресурси виробництва [9]. 

Аналізуючи вище наведені дефініції, робимо висновок, що всі вони розкривають значення 
виробничого потенціалу в межах ресурсної концепції. Даний підхід трактує виробничий потенціал, як 
наявне ресурсне забезпечення підприємства і виникаючі при цьому взаємозв’язки між ресурсами. 
Проте, ресурсна концепція об’єктивно не відображає, за сучасних ринкових умов, цілісного змісту 
даного поняття, тобто не враховує впливу зовнішнього середовища, не бере до уваги виникаючі 
потреби і вимоги споживачів продукції. 

Досліджуючи інші визначення терміну «виробничий потенціал», відмічаємо, що дану категорію 
також ототожнюють з виробничою потужністю. Проте, виробнича потужність представляє собою 
кількісне визначення здатності основних засобів, тобто засобів праці, виробляти в певні проміжки часу 
максимально можливий (або такий, що відповідає запланованим завданням за якістю і асортиментом) 
обсяг продукції, робіт і послуг, тобто характеризує лише один з елементів виробничого потенціалу [5]. 
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал відзначають, що виробничий потенціал підприємства вказує на його 
виробничі можливості, формалізується у вигляді виробничої програми підприємства з виготовлення 
певної продукції (надання послуг) [3, с. 157]. 

Серед трактувань виробничого потенціалу зустрічається ототожнення з іншими видами 
потенціалів, найчастіше з економічним і трудовим потенціалом. Відомо, що ціллю підприємства в 
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ринкових умовах є отримання стабільного прибутку, який забезпечить стійкість підприємства у 
конкурентній боротьбі. На шляху до досягнення цієї цілі виробничий потенціал виконує проміжну роль 
– виготовлення достатнього обсягу продукції для формування низького рівня собівартості продукції і 
захоплення потрібної частики ринку. Тобто, дана категорія не повинна ототожнюватись тільки з 
виробничим процесом [2, с. 84]. Характеризуючи економічний потенціал, робимо висновок, що даний 
вид потенціалу є ширшим від виробничого, саме він забезпечує реалізацію виробничого потенціалу, 
виживання у конкурентній боротьбі, виражає кінцеву мету діяльності підприємства. Виробничий 
потенціал є функціональною складовою економічного потенціалу і акумулює в собі значну його 
частину. Трудовий потенціал пов’язаний з виробничим, це пояснюється тим, що трудові ресурси 
можуть характеризуватись якісним показником продуктивності лише при взаємодії з іншими 
складовими виробничого процесу. Більше того, при відсутності виробничого потенціалу немає 
потреби в маркетинговому (нові ринки збуту не потрібні, якщо немає потужностей для випуску більшої 
кількості товарів або товарів інших видів), трудовому (немає сенсу навчати персонал, якщо 
обладнання використовується за морально застарілими технологіями) [7]. 

На сьогоднішній день, набуває популярності клієнтоорієнтовна концепція, на базі якої ряд 
науковців проводять дослідження питань, які стосуються виробничого потенціалу. Значення 
виробничого потенціалу за цією концепцією полягає в наступному – сукупність ресурсів підприємства і 
комплексу можливостей щодо їх використання для виготовлення продукції необхідної кількості згідно 
вимогам до якості та часу появи на ринку з метою максимального задоволення потреб і вимог 
споживачів [7]. Аналізуючи наведені трактування виробничого потенціалу, які розмежовані за 
визначеними концепціями, робимо висновок, що дана категорія характеризується поліструктурністю і 
для точного її розуміння потрібно навести елементний склад (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Виробничий потенціал, як поліструктурна система 
 
Зважаючи на популярність і актуальність клієнтоорієнтовної концепції, сучасні науковці 

виділяють основні ознаки виробничого потенціалу, за якими визначається конкурентоспроможність 
виробничої системи підприємства серед споживачів, а саме: вартість продукції, якісні властивості 
продукту і вчасність постачання (доставка). Аналізуючи складові виробничого потенціалу 
підприємства [6; 7; 11], відмічаємо, що визначені ознаки є похідними від виробничого і представляють 
собою окремі види потенціалів. Вони характеризують можливості виробничого потенціалу щодо 
забезпечення конкурентоспроможності продукції на ринку. Для максимізації ефективності 
використання виробничого потенціалу, потрібно звернутися до інших його складових, а саме 
виробничо-інноваційного, виробничо-інвестиційного, виробничого потенціалу відтворення і 
виробничого потенціалу гнучкості. Інвестиційний та інноваційний потенціали міцно пов’язані між 
собою. Перебуваючи у взаємозв’язку з виробничим потенціалом якості і вартості продукції, а також з 
виробничим потенціалом доставки, характеризуються введенням нових технологій, які спроможні 
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збільшити виробничу потужність, швидкість виробництва, покращити якість продукції. Потенціал 
відтворення, за визначенням [11, с. 17], – сукупність матеріально-технічних, нематеріальних, 
фінансових та інших ресурсів капіталу, які перебувають у розпорядженні підприємства, або можуть 
бути додатково залучені й використані для простого чи розширеного відтворення факторів 
виробництва та інших складових потенціалу підприємства. Потенціал відтворення має прямо 
пропорційний вплив на виробничий потенціал доставки, оскільки швидке відтворення виробничих 
ресурсів не тільки забезпечить вчасне виготовлення потрібного обсягу продукції, а й забезпечить 
своєчасну доставку до потенційного споживача. 

Переходячи до останньої внутрішньої складової виробничого потенціалу, а саме потенціалу 
виробничої гнучкості, варто наголосити, що саме ця властивість досліджуваної системи є однією з 
найважливіших, особливо за умов сьогодення. Оскільки, саме по собі трактування гнучкості звучить, 
як властивість, що характеризує можливості освоєння в умовах виробничої системи нових виробів 
заданої якості у найкоротші терміни і з меншими витратами трудових і матеріальних ресурсів [8, с. 4], 
саме завдяки названій складовій можливо адаптувати виробничий потенціал підприємства до 
зовнішніх умов господарювання і досягти конкурентних позиції на ринку. Пояснення даного явища 
очевидне, тому що гнучкість підприємства характеризується низкою зовнішніх і внутрішніх факторів, 
кожен з яких відіграє свою роль в адаптації фірми до умов, які диктує зовнішнє середовище. 

Зупинимося детальніше на цій складовій. У вітчизняній науковій літературі зустрічаємо такі 
різновиди гнучкості виробничого потенціалу: технологічну, технічну, організаційну, структурну, 
економічну [1; 8; 10]. Технічну гнучкість пов’язують зі зміною характеристик технологічного 
обладнання. Зі зміною параметрів використовуваного обладнання і керуючих пристроїв, нерозривно 
пов’язана технологічна гнучкість. Організаційна гнучкість виробничої системи характеризується 
динамікою зв’язків між її елементами, можливістю їх взаємозамінювати та інтегрувати. Можливість 
удосконалюватись внутрішнім елементам виробничого потенціалу, що призведе до зміни його 
внутрішньої структури, але не змінить загальну структуру потенціалу, називають структурною 
гнучкістю виробничого потенціалу. Економічну гнучкість визначають як можливість виробничого 
потенціалу забезпечити стійкий розвиток суб’єкта господарювання, яка демонструється при 
негативному впливі факторів зовнішнього середовища.  

Залежно від часу, необхідно розрізняти оперативну, тактичну і стратегічну гнучкість. Варто 
наголосити, що дану класифікацію гнучкості виробничого потенціалу найчастіше використовують 
закордонні науковці, проте доцільно запозичити дану класифікацію, оскільки і вітчизняним фірмам 
притаманні завдання, які потребують вирішення в різні часові проміжки. 

І так, поточні неув’язки в роботі виробничої системи, а саме перебої у постачанні сировини, у 
роботі технологічного устаткування, невідповідність в потребі робочих, вирішує оперативна гнучкість 
виробничого потенціалу. Тактична гнучкість направлена на розв’язання проблем в сфері 
удосконалення якісного складу структури випуску продукції, удосконалення задіяної виробничої 
технології, підвищення рівня кваліфікації виробничого персоналу. Стратегічна гнучкість покликана 
відображати здатність виробничого потенціалу підприємства реагувати на зміну попиту – збільшувати 
або зменшувати обсяги випуску продукції з метою задоволення потреб споживачів. Її реалізація часто 
пов’язана зі здійсненням додаткових інвестицій в основні засоби, технологію та розбудову 
інформаційної системи підприємства [8]. Саме властивість стратегічної гнучкості виробничого 
потенціалу спроможна забезпечити його відповідність стратегії підприємства, щодо виробництва 
якісної і конкурентоспроможної продукції.  

Висновки з проведеного дослідження. Управління виробничим потенціалом зводиться не 
тільки до поточного рівня. Клієнтоорієнтовна концепція, за якою виробничий потенціал визначається з 
прив’язкою до потреб і побажань споживачів, виводить значення виробничого потенціалу на 
стратегічний рівень. Перед науковцями постають завдання в розробці методичних і практичних 
рекомендацій, які б дали змогу управлінцям приймати правильні рішення, щодо формування і 
організації такого рівня виробничого потенціалу, використання якого забезпечило б досягнення 
стратегічних цілей виробничої системи. 
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Анотація 
У статті визначено сутність і складові елементи виробничого потенціалу підприємства. 

Доведена необхідність оптимального формування виробничого потенціалу для досягнення 
стратегічних цілей розвитку організації. 

Ключові слова: підприємство, потенціал, виробничий потенціал, гнучкість виробничого 
потенціалу. 

Аннотация 
В статье определена сущность и составляющие элементы производственного потенциала 

предприятия. Доказана необходимость оптимального формирования производственного 
потенциала для достижения стратегических целей развития организации.  
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производственного потенциала. 

Annotation 
The term «manufacturing potential of enterprise» is defined, the elements of manufacturing potential is 

certain and the necessity of manufacturing potential is proved. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА  

 
Постановка проблеми. Реструктуризація - це процес здійснення організаційно-економічних, 

правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми 
власності, організаційно-правових форм, з метою фінансового оздоровлення підприємства, 
збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності виробництва. 
Таким чином, під реструктуризацією розуміється засіб попередження банкрутства який забезпечує 
виживання підприємства і відновлює його конкурентоспроможність на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування реструктуризації як засобу 
попередження банкрутства підприємства відображені у багатьох зарубіжних та вітчизняних 
публікаціях. Серед вчених, які займалися даною проблемою слід відмітити В.Семененко, Т.Басюк, 
В.Зубанов, М.Чеховська та ін. 

Зважаючи на постійно змінювані нормативні та економічні умови проведення реструктуризації 
підприємств, що визначають нові їх аспекти, дослідження реструктуризації потребують постійного 
оновлення і розвитку. 

                                                 
1  Науковий керівник:  Гринчуцький В. І. – д.е.н., професор 
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Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження реструктуризації як комплексного 
процесу і засобу продовження життєвого циклу промислових підприємств. Для досягнення 
поставленої мети передбачено дослідити сутність реструктуризації як засобу попередження 
банкрутства та її роль в розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реструктуризація - це комплекс реорганізаційних 
заходів, які націлені на створення передумов виходу підприємства з стану кризи і забезпечення 
подальшого його розвитку. 

Термін «реструктуризація» у вітчизняній практиці використовується досить часто і трактується 
неоднозначно. Іноді під нею розуміють просте розділення багатомасштабного підприємства на 
складові структурні підрозділи, тобто дроблення його структури і створення декількох автономних 
суб'єктів господарювання. У більш широкому розумінні реструктуризація - це комплекс 
реорганізаційних заходів, які націлені на створення передумов виходу підприємства з стану кризи і 
забезпечення подальшого його розвитку. У методичних рекомендаціях до проведення 
реструктуризації державних підприємств Міністерства економіки України під реструктуризацією 
розуміються організаційно-економічні, правові, технічні заходи, які направлені на зміни структури 
підприємства, його управління, форм власності і ефективності виробництва. При цьому вважається, 
що процесами реструктуризації, як правило, займаються слабкі, неплатоспроможні підприємства, які 
стоять на грані банкрутства [1, с. 45]. 

Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок про те, що подібне трактування терміну 
«реструктуризація» носить досить однобокий характер. Зарубіжний досвід свідчить, що для 
підвищення своєї прибутковості в майбутньому підприємства часто проводять «попереджувальну» 
реструктуризацію з метою зміцнення свого фінансового положення в майбутньому. Тому доцільно 
розглядати реструктуризацію в більш широкому розумінні як процес підготовки і реалізації програм 
комплексних змін на підприємстві з метою підвищення його конкурентоспроможності та ринкової 
вартості. Необхідність постійної реструктуризації підприємства викликана нестабільністю ринкового 
середовища, конкуренцією з боку конкурентів, постачальників, фірм, що випускають товари-замінники 
тощо. Необхідність проведення реструктуризації на підприємстві боржнику обумовлюється широким 
колом причин як зовнішніх, так і внутрішніх [1, с. 95-98] (табл. 1).  

Таблиця 1 
Зовнішні і внутрішні причини реструктуризації 

 
Зовнішні причини Внутрішні причини 

1) Технологічний прогрес: 
а) новітні технології; 
б) передові методи комунікацій та інформаційні зв'язки;  
в) зниження витрат на обробку даних 

1) Незадовільний рівень загального менеджменту 
а)слаба орієнтація на  ринок;  
б) відсутність стратегії;  
в) низька кваліфікація кадрів 

2) Міжнародна економічна інтеграція 
а) скорочення торгових та митних бар'єрів; 
б) більш вільний потік капіталу;  
в) підвищення мобільності робочої сили; 
г) створення економічних блоків та союзів; 
е) монетарна інтеграція та створення міжнародних 
валют 

2)Слабий фінансовий менеджмент з питань: 
а) управління грошовими потоками;  
б) прийняття інвестиційних рішень;  
в) управління витратами; 
 
 
 

3) Корінні зміни на ринках розвинутих країн 
а) зниження темпів росту цих країн;  
б) більш агресивний експорт і пошук додаткових ринків 
збуту; 
в) зниження ступеня державної регуляції економіки 

3) Не конкурент спроможність продукції 
а) поява нових продуктів і конкурентів; 
б) виробництво застарілої продукції;  
в) зниження об'ємів продажу 

4) Зміна соціально-економічних систем 
а) трансформація економічних систем країн 
Центральної та Східної Європи та Азії;  
б) збільшення частки приватного сектора 

4) Високі витрати: 
а) високий рівень точки беззбитковості;  
б) високі постійні витрати; високі змінні витрати;  
в) високий рівень збитків;  
г) висока вартість сервісу 

 
Залежно від об'єкта реструктуризації розрізнюють: 
1. Операційну реструктуризацію, яка направлена на зміну структури активів. Основними кроками 

цього виду діяльності є: 
− скорочення чисельності робочої сили, що призводить до скорочення витрат, отримання 

прибутків від зростання продуктивності праці для їх подальшого інвестування у виробництво; 
− стабілізація заробітної плати або сповільнення темпів її зростання в порівнянні з 

продуктивністю праці з метою акумуляції додаткового прибутку; 
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− ліквідація об'єктів соціальної сфери; 
− пошук нових ринків і нових партнерів; 
− виробництво нової продукції і підвищення якості продукції, що випускається. 
2. Фінансову реструктуризацію, пов'язану з управлінням пасивами підприємства. Даний вид 

реструктуризації тісно пов'язаний з попереднім. Швидка і успішна операційна реструктуризація, яка 
призводить до отримання позитивних грошових потоків, знижує потребу в фінансовій реструктуризації. 
Зміна структури пасивів здійснюється шляхом: 

− відтермінування погашення заборгованості; 
− зниження відсоткової ставки; 
− реінжиніринг бізнес-процесів; 
− організаційний розвиток; 
− визначення найбільш привабливої для компанії схеми погашення  заборгованості; 
− анулювання частини або всієї заборгованості; 
− отримання нових позик, кредитів або гарантій.  
Залежно від тривалості періоду виділяють: 
1. Оперативну реструктуризацію, що здійснюється у короткостроковому періоді, у випадку, коли 

підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансування і вирішує питання 
підвищення рівня ліквідності за рахунок внутрішніх резервів. Прикладом таких дій, які приносять 
швидкі результати, можуть бути: 

− управління грошовими потоками; 
− зниження витрат шляхом пошуку дешевих альтернативних джерел матеріального 

забезпечення; 
− формування системи збуту продукції; 
− визначення перспективних ринків збуту, прибуткових видів продукції і відмова від збиткових 

видів діяльності; 
− скорочення чисельності працюючих; 
− підвищення контролю за якістю продукції; 
− ліквідація об'єктів соціальної сфери. 
2. Стратегічну реструктуризацію, здійснювану в довгостроковому періоді. Цей вид 

реструктуризації базується на результатах оперативної реструктуризації та передбачає мобілізацію як 
внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування і включає: 

− диверсифікацію виробництва; 
− освоєння нових ринків збуту; 
− придбання нового обладнання; 
− впровадження новітніх технологій; 
− сертифікацію виробництва; 
− реструктуризацію організаційної структури підприємства; 
− підвищення рівня кваліфікації персоналу; 
− реструктуризацію власності; 
− купівлю-продаж бізнесу. 
Розглядаючи процес реструктуризації в контексті антикризового управління, в роботі 

пропонується використати наступну класифікацію: 
− санаційна, або відновна реструктуризація; 
− адаптивна, або прогресивна реструктуризація; 
− попереджувальна реструктуризація. 
Метою проведення реструктуризації є створення суб’єктів підприємницької діяльності, здатних 

ефективно функціонувати в умовах становлення ринкової економіки та виробляти 
конкурентоспроможну продукцію, яка відповідала б вимогам товарних ринків. 

Для надання методичної допомоги при реструктуризації державних підприємств фахівцям 
галузевих міністерств, відомств, державних адміністрацій, суб’єктам господарювання у проведенні 
роботи щодо реструктуризації Міністерством економіки були розроблені Методичні вказівки щодо 
проведення реструктуризації державних підприємств від 23 січня 1998 року . 

Вказівки визначають загальний підхід і потребують у кожному конкретному випадку пошуку 
індивідуальних шляхів вирішення завдань реструктуризації. 

Робота щодо реструктуризації підприємств проводиться фахівцями підприємств, центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, банків. Для проведення реструктуризації центральні органи 
виконавчої влади утворюють галузеві комісії з питань реструктуризації підприємств галузі. Склад 
галузевих комісій затверджується наказом центрального органу виконавчої влади.  

Галузеві комісії визначають перелік підприємств, які підлягають реструктуризації та визначають 
черговість її проведення. Для проведення аналізу економічного стану підприємств та підготовки 
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проекту реструктуризації на кожному з визначених підприємств галузевою комісією створюється 
робоча група з питань реструктуризації, яку очолює представник центрального органу виконавчої 
влади. До складу робочої групи входять за згодою представники підприємства, яке підлягає 
реструктуризації, відповідного регіонального відділення Фонду державного майна України, місцевого 
органу виконавчої влади, банку, що обслуговує підприємство, Антимонопольного комітету України, 
якщо підприємство є монополістом, інші заінтересовані організації. 

Для залучення зазначених представників до складу робочих груп центральний орган виконавчої 
влади розсилає повідомлення про реструктуризацію підприємства з пропозицією направити 
представників до складу робочої групи. Після надходження пропозицій щодо кандидатур наказом 
центрального органу виконавчої влади затверджується склад робочої групи з встановленням 
тримісячного терміну проведення аналізу економічного стану підприємства та розробки проекту 
реструктуризації. 

Економічний стан підприємства повинен визначатися на підставі аналізу фінансово-
господарських показників діяльності підприємства, зроблених оцінок потенціальних можливостей 
виробництва та становища на товарних ринках за попередній рік. Для цього використовуються такі 
матеріали (за звітний період): 

– аналіз фінансового стану підприємства; 
– показники оцінки конкурентоспроможності видів продукції, що виробляється (робіт, послуг); 
– рівень виробництва та науково-технічного потенціалу, а також прогресивності технологічних 

процесів; 
– наявність кадрового складу підприємства; 
– наявність незавершеного будівництва; 
– оцінка впливу виробничої діяльності підприємства на екологічну ситуацію та зайнятість у 

регіоні; 
– інша інформація щодо виробничої діяльності підприємства. 
Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі даних бухгалтерського звіту, 

статистичних та аналітичних даних. Він повинен містити оцінку загальної вартості майна, активів і 
пасивів балансу, аналіз структури коштів підприємства (активів) і структури джерел коштів (пасивів), 
аналіз нематеріальних активів та аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості, аналіз 
собівартості та рентабельності продукції [3, с. 49]. Важливе значення має оцінка технічного рівня і 
якості продукції, яка виробляється на підприємстві, та відповідність її вимогам товарного ринку. При 
цьому аналізуються стан реалізації продукції, ціни, основні споживачі та конкуренти. У результаті 
аналізу необхідно зробити висновки щодо конкурентоспроможності продукції. Невід’ємною частиною 
аналізу є оцінка об’єктів незавершеного будівництва та можливість їх реалізації шляхом приватизації. 
Це дасть змогу одержати кошти на поповнення нормованих обігових коштів, технічне переобладнання 
виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів. 

За результатами аналізу робоча група робить висновки щодо ліквідації підприємства через 
здійснення процедури банкрутства або здійснення його реструктуризації. 

Для забезпечення своєчасної підготовки проекту реструктуризації розробляється план-графік 
проведення робіт щодо реструктуризації підприємства, у якому визначаються терміни виконання та 
відповідальні виконавці. План-графік затверджується головою робочої групи. 

Розроблений проект реструктуризації, в якому повинні бути відображені конкретні заходи щодо 
його реалізації, керівник робочої групи подає галузевій комісії з питань реструктуризації, яка в 
місячний термін розглядає його та робить відповідні висновки. 

Проект реструктуризації має визначати: 
− економічне обґрунтування  необхідності проведення реструктуризації; 
− форми і методи реструктуризації; 
− шляхи вирішення фінансових, соціальних та інших питань, пов’язаних із реструктуризацією; 
− затрати на проведення реструктуризації і джерела фінансування; 
− конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту. 
Реструктуризацію підприємств можуть забезпечити оптимально підібрані організаційно-економічні 

заходи: заміна керівництва підприємства; часткова або повна приватизація; часткове закриття; проведення 
процедури банкрутства; поділ великих підприємств на частини; відокремлення від підприємств 
непрофільних структурних підрозділів; перетворення державного підприємства в казенне підприємство 
або спец виробництво; звільнення підприємств від соцкультпобуту; поліпшення якості товарів, робіт, 
послуг, що випускаються; зменшення витрат на виробництво; впровадження нових прогресивних форм і 
методів управління; відстрочка або списання боргів; пошук інвестицій та інвесторів; залучення кредитів. Ці 
заходи можуть здійснюватися комплексно або окремо залежно від визначених форм реструктуризації [4]. 

Вибір тих чи інших заходів щодо виходу підприємств з кризи залежить від очікуваних результатів 
їх застосування (потенційна прибутковість), потрібних для цього коштів і можливостей їх придбання, 
терміну одержання результатів. Реалізація вибраного заходу повинна забезпечити задовільний 
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фінансовий стан підприємства на поточний період і перспективу. При цьому необхідно враховувати 
соціальні та екологічні наслідки від проведення заходу. 

При виборі форм і методів перебудови підприємства потрібно визначити суму фінансових 
коштів, яка дасть змогу її реалізувати (кошторис затрат), та розробити механізм фінансування 
реструктуризації. Слід звернути увагу на затрати, пов’язані із вивільненням робітників [6, с. 28-29]. 

Проект реструктуризації після розроблення робочою групою подається на розгляд галузевої комісії, 
яка приймає відповідне рішення. Проект реструктуризації підприємства повинен вирішувати питання: 

− підвищення соціальної орієнтації виробництва; 
− формування ефективної структури виробництва шляхом обмеження розвитку сировинних та 

напівфабрикатних виробництв, зростання частки виробництв, які мають закінчений технологічний цикл 
і поліпшують використання природно-ресурсного потенціалу; 

− науково-технічне оновлення виробництва, впровадження нових, більш ефективних 
ресурсозберігаючих і екологічно безпечних технологій, підвищення якості та технологічного рівня 
продукції, освоєння нових конкурентоспроможних на зовнішньому ринку її видів; 

− розвиток виробництва для задоволення потреб міжгалузевої та галузевої кооперації з метою 
підвищення збалансованості економіки і зниження зовнішньоекономічної залежності України.  

Галузева комісія з питань реструктуризації, у разі можливості проведення реструктуризації 
підприємства центральним органом виконавчої влади, розробляє наказ по центральному органу 
виконавчої влади, яким і затверджується рішення про проведення реструктуризації. 

За неможливості реалізації проекту реструктуризації підприємства центральним органом 
виконавчої влади, галузева комісія готує і подає в установленому порядку проект рішення Кабінет 
Міністрів України щодо фінансової підтримки. У такому випадку реструктуризація проводиться тільки 
після прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України. 

На нашу думку слід зауважити, що законодавча база потребує значного вдосконалення. Ми 
повинні глибоко проаналізувати досвід, накопичений західними країнами, щоб розробити оптимальну 
послідовність економічних та юридичних заходів, які приведуть до бажаного результату. Таким чином, 
слід зазначити, що існує чимало різних форм і варіантів санації, кожна з яких передбачає сполучення 
можливих типів санаційних заходів. Однією з пріоритетних форм повинна стати реструктуризація. 

Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити наступний 
висновок, що реструктуризація підприємства - це безперервний процес здійснення комплексу 
фінансово-економічних, технологічних, соціально-кадрових та адміністративно-управлінських заходів, 
спрямованих на: вдосконалення організаційної структури підприємства, оздоровлення бізнес-процесів 
і вдосконалення фінансової та економічної діяльності господарюючого суб’єкта.  
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Анотація 

В статті розглянуто необхідність реструктуризації як засіб від банкрутства. З цією метою 
зазначено, що реструктуризація підприємства це процес, який приводить до корінних змін в 
діяльності підприємства, управління ним, в його робочій силі і в структурі фінансів.  
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Ключові слова: оперативна реструктуризація, стратегічна реструктуризація, операційна 
реструктуризація, фінансова реструктуризація. 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены необходимость реструктуризации как средство от банкротства. 
С этой целью показано, что реструктуризация предприятия это процесс, который приводит к 
коренным изменениям в деятельности предприятия, управления им, в его рабочей силе и в 
структуре финансов. 

Ключевые слова: оперативная реструктуризация, стратегическая реструктуризация, 
операционная реструктуризация, финансовая реструктуризация. 

 
Annotation 

The article deals with the need to restructure as a means of bankruptcy. For this purpose, stated that 
the restructuring of the company is a process that leads to fundamental changes in the company, its 
management, its workforce and the structure of finance. 

Key words:  operational restructuring, strategic restructuring, operational restructuring, financial 
restructuring. 
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ВПЛИВ ГАЛУЗЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Однією з пріоритетних цілей більшості країн світу є забезпечення 

довготривалого економічного зростання і соціально-економічної стійкості. Економічне зростання 
супроводжується підвищенням ефективності виробництва, скороченням безробіття, стабільністю цін, 
розширенням зовнішньоекономічних зв’язків та іншими позитивними економічними і соціальними 
процесами. Цілі економічного зростання можуть бути досягнуті при використанні в усіх сферах 
господарської діяльності досягнень науково-технічних нововведень або інновацій. Інноваційна та 
інвестиційна діяльність нерозривно пов'язані між собою, тому що інноваційний розвиток потребує 
інвестування, а стимулювання інвестиційної діяльності має розглядатися як провідний напрямок в 
стратегічній політиці держави [1]. 

Не дивлячись на те, що Україна поки що зберігає інноваційний потенціал, спрямованість цього 
потенціалу на реалізацію наукових досягнень у виробництві та інших сферах діяльності вкрай низька. 
Таке становище різко знижує конкурентоспроможність підприємств, стійкість і ефективність їх 
функціонування і розвитку. У зв'язку з тим, що збереглася слабка мотивація вкладення засобів у 
виробництво основного капіталу і низька інноваційна та інвестиційна активність, інноваційно-
інвестиційна сфера української економіки залишається на низькому рівні [2]. Тому активізація 
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні є найважливішою передумовою використання науково-
технічного потенціалу, зростання конкурентоспроможності промислової продукції, виходу з 
економічної кризи та підвищення рівня життя населення. Розробка інноваційно-інвестиційних програм 
розвитку регіонів – це вже не абстрактна політика, а конкретні, продумані дії, які мають привести до 
відповідного результату в короткостроковому або довгостроковому періоді, залежно від масштабів. 
Тому в процесі розробки інноваційно-інвестиційної програми розвитку регіону повинні враховуватись 
наступні фактори: специфіка регіону, потенціал регіону, пріоритетні напрямки розвитку, цілі і завдання 
та ін., тобто вплив галузевої диференціації на інноваційну і інвестиційну діяльність в регіонах України 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхідності формування чіткої політики у сфері 
інновацій та інвестицій наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання науково-методичних основ 
державного регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності досліджується в роботах 
В. М. Гейця, М. Данько, Л. А. Жаліло, А. К. Кінаха, А. С. Музиченка, М. І. Крупки, Б. Санто, О. Ф. Уткіна 
та інших. 

Розвиток оцінки нововведень за кордоном відбувався у рамках оцінки ефективності інвестицій і 
управління фінансами підприємств, і пов'язаний з іменами Брайна Т., Валента Ф., Кляйнкнехта А., 
Койре А., Купера Дж., Фрідмана П., Шумпетера Й. та ін. Вирішення теоретичних і практичних проблем 
удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального розвитку та 
підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності відображені в працях Амоші О. І., 
Варналія З. С., Амітана В. Н., Епіфанова А. О., Соло І. В. та інших. В той же час додаткового 
обґрунтування потребує процес впливу галузевої диференціації на інноваційно-інвестиційну 
діяльність в регіонах України. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності, 
заснованих на методах оцінки міжгалузевої регіональної конкуренції, що мають бути спрямовані на 
зниження рівня інвестиційного ризику і формування ефективної системи управління інноваційною 
діяльністю для стабільного економічного зростання промисловості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво пов'язане з використанням різних 
ресурсів, які, залучаючись до процесу безпосереднього виробництва, набувають форми чинників 
виробництва (рис. 1). Чинники виробництва зазвичай розглядаються у вигляді груп, а саме: праця як 
сукупність робочої сили, що залучається; капітал, що представляє матеріальну форму усього 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 137 

комплексу засобів виробництва; земля як комплекс природних умов; підприємницька здатність, під 
якою розуміється діяльність виробництва і контролю за ним. 

 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок змісту, технології та чинників виробництва 
 
Кожен конкретний процес виробництва має свою специфіку. З одного боку, це прояв в 

особливому наборі вживаних чинників виробництва, а з іншого - в специфічних комбінаціях між ними. 
Таким чином, на нашу думку, дослідження тенденцій і умов для ефективного інвестиційного і 
інноваційного процесу в промисловості має бути засноване на комплексному аналізі.Важливою 
методологічною рисою такого аналізу є те, що він здатен не лише встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, але і давати їм кількісну характеристику, тобто забезпечувати вимір впливу чинників на різні 
сторони розвитку промисловості, а також оцінювати його рівень. Крім того, комплексний аналіз є 
системою підтримки ухвалення рішень при визначенні напрямів промислової політики, а також умовою 
для підвищення ефективності управління підсистемами регіонального і муніципального рівня [3]. 

Системний підхід забезпечує максимальну деталізацію регіональної промисловості на окремі 
галузі, їх систематизацію і синтез. Методика комплексного аналізу є сукупністю способів, прийомів і 
правил дослідження тенденцій і умов функціонування і розвитку галузей промисловості. На цій базі 
можливо створення стійкого інноваційного середовища для самостійної новаторської діяльності усіх 
суб’єктів економічних стосунків; розробка дієвіших регулювальників ціноутворення з урахуванням 
частки прибутку, що реінвестується на інноваційне оновлення виробництва; оптимізація управління 
інноваційною діяльністю, що припускає органічне поєднання державного регулювання 
фундаментальних і пріоритетних прикладних досліджень, конкретної підтримки (передусім на 
конкурсній основі) недержавних організацій інноваційного характеру і комплексного створення 
інфраструктури інноваційного процесу на усіх його етапах. 

Найважливішою умовою ефективного управління інноваційними процесами в промисловості є 
повна, достовірна і своєчасна інформація щодо техніко-технологічних і економічних умов досягнення 
результатів розвитку господарюючих суб'єктів і галузей в цілому. Створення і розвиток інформаційної 
складової управління в розрізі окремих галузей регіонів відповідає основним стратегічним напрямам 
розвитку національної економіки [4].  

Оскільки розрізняють технологічну і економічну ефективність, нами виділені наступні структурні 
складові інформаційних баз, що характеризують галузеву диференціацію промисловості регіону: 

− міра концентрації виробництва (об’єм промислової продукції на 1 підприємство); 
− ефективність використання капіталу (фондовіддача, ступінь зносу основних виробничих 

фондів, коефіцієнт оновлення основних фондів); 
− ефективність використання трудових ресурсів (продуктивність праці, вироблена продукція на 

1 грн. заробітної плати); 
− ефективність використання інвестицій (вироблена продукція на 1 грн. інвестицій); 
− економічна ефективність виробництва (витрати на 1 грн. продукції, рентабельність 

виробництва). 
Виділені напрями і комплекс показників, що характеризують їх, дає, на нашу думку, досить вірне 

і повне уявлення про основні тенденції формування і функціонування галузей окремо і всієї 
промисловості в цілому. 

Неоднорідність ефективності виробництва багатьох галузей, а, відповідно, і відмінності в 
можливостях їх успішного функціонування в ринкових умовах, зумовили тенденцію наростання галузевої 
виробничо-економічної диференціації. У виграшному положенні знаходяться галузі, що мають стійкий 
зовнішній попит на свою продукцію, а для інших суб’єктів промисловості перехід до ринкового 
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господарювання пов’язаний з великими труднощами. В даному випадку потрібний об’єктивний і 
конструктивний підхід до формування і регулювання напрямів регіональної промислової політики, 
заснований на урахуванні специфіки розвитку галузей. Усе це обумовлює появу в комплексному аналізі 
регіонів етапів класифікації галузей промисловості відносно рівня виробничо-економічного розвитку. 

Як інструменти класифікації доречно використовувати метод економіко-статистичних угрупувань 
або метод кластерного аналізу. Нині розвиток сучасних комп’ютерних технологій дозволяє 
реалізовувати ці методи в скорочені тимчасові періоди, що значно спрощує і прискорює процес 
отримання необхідних результатів. Отримані групи (кластери) галузей промисловості 
характеризуються однорідністю і схожими особливостями виробничо-економічного розвитку і мають 
загальні проблеми, що безпосередньо впливають на характер і результати господарської діяльності. 
Одним із основних напрямів досліджень перспективного інноваційного розвитку промисловості 
регіонів виступає комплексний аналіз виробничого аспекту економічної діяльності [5]. На основі 
аналізу виробничо-економічних пріоритетів регіону і з урахуванням галузевої диференціації його 
промисловості визначаються напрями розвитку і виявляються їх основні виробничо-економічні 
пріоритети для окремих галузей і для усієї промисловості в цілому. Виходячи з виявлених виробничо-
економічних пріоритетів регіонального промислового розвитку, розробляються концепції, програми і 
заходи для кожної виділеної групи галузей, що характеризуються схожими проблемами розвитку. 
Реалізація намічених заходів дозволить вивести кожну групу на вищий рівень виробничо-економічного 
розвитку і тим самим поліпшити позиції регіону серед інших суб'єктів. 

Найважливішим етапом подальшого комплексного аналізу регіонального промислового розвитку 
є виділення чинників і кількісна оцінка ступеня їх впливу на основні пріоритети інноваційного і 
інвестиційного розвитку [6]. При цьому кількісна оцінка впливаючих ознак розрізняється по кожній 
галузі. Аналіз результативності виробничо-економічного розвитку галузей регіону в цілому необхідно 
проводити за критеріями, що визначають основні напрями інноваційної та інвестиційної діяльності. 
Критеріями такої оцінки є два інтегральні показники: 

− потенціал чинників і ефективного розвитку виробництва, розрахований по відношенню до 
максимальних значень показників, що враховуються, в різних галузях; 

− рівень ризику інноваційної діяльності, що розраховується по відношенню до мінімальних 
значень тих же показників. 

Ці інтегральні показники необхідно розрахувати по кожній галузі відносно системи вибраних 
міжгалузевих показників. Розрахунок індексів за показниками, що входять в інтегральний критерій, 
відносно виділених значень дозволяє намітити напрями і розробити заходи щодо підвищення 
ефективності діяльності промисловості на інноваційній основі. Виходячи з виробничо-економічної 
диференціації галузей промисловості, потрібна комплексна оцінка їх розвитку. Для цього 
використовують багатовимірний порівняльний аналіз. Нами пропонується використовувати як 
інструмент такого аналізу систему критеріїв (складових галузевих виробничих функцій), що 
характеризують розвиток галузей і отриманих в результаті вивчення сукупності показників, що 
визначають більшість виробничо-економічних процесів (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Властивості виробничої функції 
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− кожна виробнича функція описує певний технологічний взаємозв'язок, а зміни в технології 
призводять до зміни форми виробничої функції; 

− виробнича функція описує альтернативні варіанти використання чинників виробництва, 
показуючи можливість їх комбінації для одного і того ж випуску; 

− виробнича функція відбиває максимальні значення випуску продукції при кожній цій комбінації 
чинників; 

− виробнича функція відбиває тільки технологічно ефективні комбінації чинників виробництва, 
що входять в так звану «економічну область», для якої збільшення будь-якого вживаного чинника 
супроводжується збільшенням випуску. 

Найбільш перспективним підходом є використання багатовимірного порівняльного аналізу, який 
дозволяє враховувати не лише абсолютні величини показників кожної галузі, але і ступінь їх 
близькості (дальності) до максимальних показників, що є еталонами в цій сукупності. Система 
показників для комплексної оцінки характеризує кожен сектор промисловості і враховує інноваційну 
спрямованість розвитку, тому використання порівняльних оцінок в дослідженні дозволяє, з одного 
боку, охарактеризувати рівень і динаміку виробничо-економічного розвитку галузей, а з іншої - дати 
порівняльну характеристику цього розвитку і спрогнозувати шляхи подальшого розвитку як окремих 
галузей, так і усієї промисловості регіону [7]. Актуальним стає питання довгостроковості пропонованих 
рекомендацій, оскільки вони забезпечать якраз оптимальність поєднання чинників і розміру 
виробництва (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Принципи здійснення аналізу виробництва в короткостроковому  

і довгостроковому періодах 
 
Подальший етап комплексного аналізу виробничо-економічного розвитку галузей спрямований 

на визначення шляхів вдосконалення низькоефективних секторів. Для цього доцільно вибрати 
загальний об'єкт обстеження, як правило, ним є сукупність структурних одиниць, тобто підприємств і 
організацій, що функціонують в цій галузі. На основі результатів і за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу отримуємо залежність внутрішніх резервів від ряду чинників з кількісною оцінкою 
ступеня їх впливу. Реалізація цього етапу при проведенні комплексного виробничо-економічного 
аналізу дасть можливість оцінити внутрішній потенціал і виявити приховані резерви розвитку 
низькоефективних галузей промисловості регіону [8]. Таким чином, ефективність управління сектором, 
що оптимізується, досягається за рахунок найкращої організації виробничих процесів при 
раціональному розподілі обмежених природних і економічних ресурсів (праці, капіталу і так далі). 

Висновки з проведеного дослідження. Приходимо до висновку, що інноваційний процес 
завжди супроводжується зростанням середньої продуктивності чинників виробництва, оскільки 
забезпечує можливість виробляти колишній об'єм продукції з меншими витратами, або, що одне і те 
ж, отримувати більший результат при тих же витратах. Проте ми не можемо сказати те ж про граничну 
продуктивність чинників, тому що незалежно від типу технічного прогресу їх гранична продуктивність 
може бути незмінною, підвищуватися або знижуватися, що залежатиме від типу виробничої функції 
або від специфіки технології. У наддовгому періоді технічний прогрес призводить до радикальних змін 
технологій, що може призвести до повної заміни одного чинника іншим або до застосування інших 
виробничих чинників. За результатами комплексного виробничо-економічного аналізу промислового 
розвитку регіону і галузей, здійснюються регулюючі дії, спрямовані на внесення необхідних коригувань 
у функціонування окремих цільових виробничих підсистем, що забезпечують, в сукупності складові 
системи регіонального управління інноваційними і інвестиційними процесами, тобто формуються 
напрями регіональної виробничо-економічної інноваційної політики. Таким чином, інноваційно-
інвестиційна інфраструктура в Україні є функціонально неповною, недостатньо розвинутою [9]. Вона 
не охоплює усі ланки інноваційного процесу, тому утвердження інноваційної моделі розвитку є одним 
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із найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності регіональної та 
національної економіки.  

Бібліографічний список 
 

1. Уткін О. Ф. Цілі і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності / О. Ф. Уткін // 
Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - № 5. – С. 15-19. 

2. Рожко О. Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / 
О. Д. Рожко // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 64-72. 

3. Чухно А. А. Державний бюджет і ефективність економіки / А. А. Чухно // Наукові праці НДФІ. – 
2006. - № 2. – С. 26-32. 

4. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку 
української економіки і суспільства початку ХХІ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 2003. – № 4. 
– С. 3-32.  

5. Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., 
Семиноженко В. П.]. - К. : Знання України, 2002. – 336 с. 

6. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : [монографія] / 
[Денисенко М. П., Михайлова Л. І., Грищенко І. М. та ін. ; за ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, 
д.е.н., проф. Л. І. Михайлової]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 1050 с. 

7. Концептуальні засади науково-технічного розвитку регіону / [Амоша О. І., Близнюк А. М., 
Чумаченко М. Г. та ін.] / НАН України ІЕП. - Донецьк, 2002. - 172 с. 

8. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / [за 
ред. З. С. Варналія]. - К. : Знання України, 2005. - 498 с. 

9. Створення в Україні інноваційної структури на 2009 – 2013 роки : Державна цільова 
економічна програма / Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 447 від 14.05.2008 
[Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http: www in.gov.ua 

 
Анотація 

У статті розглядаються проблеми обґрунтування пріоритетів інноваційної і інвестиційної 
діяльності в галузях промисловості на регіональному рівні на основі оптимального використання 
усіх елементів, чинників і механізмів. Сформульовані інтегральні критерії, що дозволяють 
об’єктивно оцінити міжгалузеву диференціацію ефективності використання чинників виробництва 
і її вплив на економічну ефективність усієї промисловості в цілому.  

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, диференціація, чинники виробництва, 
ефективність. 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обоснования приоритетов инновационной и 

инвестиционной деятельности в отраслях промышленности на региональном уровне на основе 
оптимального использования всех элементов, факторов и механизмов. Сформулированные 
интегральные критерии позволят объективно оценить межотраслевую дифференциацию 
эффективности использования факторов производства и ее влияние на экономическую 
эффективность всей промышленности в целом.  

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, дифференциация, факторы 
производства, эффективность. 

Annotation 
In the article the problems of ground of priorities of innovative and investment activity are examined in 

industries of industry at regional level on the basis of the optimal use of all elements, factors and 
mechanisms. Formulated integral criteria which allow objectively to estimate inter-branch differentiation of 
efficiency of the use of factors of production and her influence on economic efficiency of all industry on the 
whole.  

Key words : innovative-investment activity, differentiation, factors of production, efficiency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 141 

УДК 332.1(477.46) 
Ковальчук Я.О., 

 викладач кафедри економіки та управління, 
Черкаський державний технологічний університет 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. Необхідність підвищення економічної ефективності регіональних 

господарств актуалізує вибір конкурентоспроможної моделі регіональної економіки, яка дозволяє 
максимально використовувати існуючий потенціал і сформувати цільовий. Це зумовило потребу 
пошуку нових механізмів дослідження потенціалу регіону з урахуванням особливостей потенціалу 
окремих підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми потенціалу та його оцінка висвітлені в 
працях Хомякова В. І., Репіної І. М., Федоніна О. С., Краснокутської Н. С., Ждана О. М., Лапіна Є. В., 
Міценко Н. Г., Блонської В. І., Павлика О. Д., Сухая О. Є., Бузько І. Р., Кібук Т. М., Бажала Ю., 
Олексюка О. І., Россошанської О. В., Сущенко О. А., Колеснікова О. О., Шевченка А. А., Ігнатьєвої І. А., 
Штефана З. Б., Талах Т. А., Чимшит С. І. та інших учених-економістів. Згадані науковці розглядають 
потенціал регіону в різних аспектах. Проте питання оцінки потенціалу залишається актуальним. Тому 
пропонується розглянути наш підхід до вивчення даної проблеми.  

Постановка завдання. Мета статті – визначити теоретичні підходи до тлумачення категорії 
«потенціал регіону». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потенціал регіону є складною категорією, яка 
включає різні елементи і характеризується різноплановістю теоретичних підходів. Загалом, термін 
«потенціал» трактується як наявність у будь-кого або будь-чого (окремої людини, громади, підприємства, 
галузі, регіону, держави) виявлених та невиявлених можливостей або здатності діяти у відповідних сферах 
[8, с. 6]. При даному підході, потенціал можна розглядати на різних рівнях і трактування є лаконічним 
відображенням сутності потенціалу, тому його вважаємо найбільш доцільним.  

Серед сформованих на сьогоднішній день теоретичних поглядів до поняття «потенціал регіону», як 
найбільш поширений можна відмітити: потенціал регіону розглядають як сукупність усіх матеріальних і 
нематеріальних ресурсів, які беруть участь у процесах відтворення просторового середовища регіону. У 
словнику-довіднику «Регіональна економіка» подане таке визначення: економічний потенціал регіону – 
сукупність, здатність, галузей народного господарства регіону виробляти продукцію, здійснювати 
капітальне будівництво, перевезення вантажів, надавати необхідні послуги населенню [1, с. 72-73]. 
Виходячи з наведеного тлумачення, можна стверджувати, що економічний потенціал регіону відображає 
здатність суспільства виробляти товари і послуги, забезпечувати розширене відтворення для задоволення 
споживчих потреб та поліпшення якості життя населення регіону. 

Крім того, автори даного словника-довідника пропонують також використовувати термін 
інтегрального потенціалу регіону, що поєднує всі ресурси території (природні, виробничі, наукові, 
інтелектуальні, інформаційні тощо) і саму територію як поле взаємодії суспільно-природних 
компонентів, включаючи їх транспортно-географічне положення [1, с. 72-73].  

На наш погляд, такий підхід є доцільним, адже в даному випадку можна класифікувати 
інтегральний потенціал регіону на його елементи: природно-ресурсний, виробничий, демографічний, 
фінансовий, інноваційний, інформаційний, інвестиційний, трудовий елемент потенціалу регіону, а 
також власне територію з певним типом її організації.  

Але, поряд з наведеним вище підходом, для аналізу потенціалу регіону, пропонується другий підхід 
до розгляду його теоретичних основ. Згідно з нашим підходом, потенціал регіону пропонується розглянути 
як сукупність галузей промисловості, що діють в регіоні, підприємств та установ, що здійснюють 
виробництво промислової, сільськогосподарської, будівельної продукції, надають різні послуги. 

Саме таке тлумачення потенціалу регіону підкреслює важливість ефективної діяльності підприємств 
регіону, як складової потенціалу регіону. Таким чином, ефективна робота підприємств регіону, якісне 
використання наявного потенціалу в регіоні позначається на комплексному розвитку потенціалу регіону. 

Формування потенціалу дає змогу детально висвітлити за рахунок чого, підприємство регіону може 
ефективно працювати. Репіною І. М. було визначено наступне: «формування потенціалу підприємства - це 
процес ідентифікації та створення спектру підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови 
певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення» [6, с. 27-29]. 
Спираючись на ці постулати, автори будують загальнотеоретичну модель формування потенціалу 
підприємства, виходячи з того, що кожен з показаних елементів підпорядковується досягненню загальних 
цілей потенціалу підприємства, тобто, якщо існують засоби виробництва, кадри, приміщення з певними 
характеристиками та інші ресурси, то потенціал підприємства як економічна система здатний 
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задовольнити постійно мінливі потреби потенційних споживачів. Із закону цілісності випливає, що 
внаслідок взаємодії всіх ресурсів, котрі створюють систему, з'являються нові якості, яких не має кожний 
окремий вид ресурсу. Стає доречним в даному випадку і закон синергії, який стверджує, що для будь-якої 
системи існує такий набір елементів, за якого її потенціал завжди буде або значно більшим, ніж проста 
сума потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншими. 

Поряд з цим, запропонована модель формування потенціалу підприємств Репіної І. М. не 
відображає регіонального аспекту, тому даний підхід пропонується вдосконалити наступним чином. 
Потенціал підприємства вважаємо складовою потенціалу регіону (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель формування потенціалу на різних рівнях 
Джерело : розроблено автором 
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При цьому потенціал регіону включає певні елементи, які мають потужний ефект взаємодії і 
впливають на потенціал окремо взятого підприємства. Тоді як, потенціал підприємства також включає 
певні елементи, які активно взаємодіють між собою і формуються під впливом відповідних складників 
потенціалу регіону.  

В основі всього функціонування поставлено людину та її потреби, при виникненні яких 
розробляються певні бізнес-ідеї. Основною характеристикою даної моделі є ефект взаємодії. 
Розроблена модель формування потенціалу на різних рівнях представлена на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, саме ефективна взаємодія на всіх рівнях дає змогу зорієнтуватись 
підприємству у веденні ефективної діяльності із залученням всіх можливих ресурсів в регіоні.  

На основі запропонованої методики, пропонується дослідити потенціал регіону на основі його 
основних елементів. Так, відповідно до рис. 1, розглядаємо наступні елементи потенціалу регіону. 

Демографічний елемент потенціалу регіону: загальна чисельність населення Черкаської області у 
2012 році становить 1,3 млн. осіб (2,8 % населення країни), її внесок у ВВП України становить 2 % [2; 3]. 

Фінансовий елемент потенціалу регіону: за січень-березень 2012 року сума чистого прибутку 
(збитку) великих та середніх підприємств становила -408,1 млн. грн., (кількість підприємств, що 
одержали прибуток 61,2 % до загальної кількості підприємств) [2]. Даний показник свідчить про 
низький рівень ефективності діяльності підприємств на початку року, і можливо зміниться до кінця 
року, адже у 2011 році цей показник мав позитивне значення: 2355,1 млн. грн. (кількість підприємств, 
що одержали прибуток, - 67,3% до загальної кількості підприємств), у 2010 році - 1021,2 (60,4 %), у 
2009 році - 74,2 (64,1%). Як бачимо, рівень прибутковості підприємств є майже незмінним і 
коливається у межах 60 %. Звичайно, це є не достатньо високий показник ефективності роботи 
підприємств регіону, але хочемо зауважити, що рівень прибутковості підприємств у 2012 році в 
Черкаській області є найвищим в Україні [3]. 

Трудовий елемент потенціалу регіону: зростання обсягів виробництва, пожвавлення економічної 
та ділової активності на підприємствах сприяло стабілізації на ринку праці області. Зменшується 
диспропорція між чисельністю прийнятий та вибулих з галузей народного господарства області (у 
2005 році на підприємствах коефіцієнт обороту робочої сили до середньооблікової чисельності 
штатних працівників по прийому становив 16,2 %, по звільненню – 20,7 %, у 2011 році по прийому - 
31,1 %, по звільненню - 33,0 %). Але слабкими місцями на карті конкурентоспроможності Черкаської 
області залишаються складові «вища освіта та професійна підготовка», «охорона здоров’я та 
початкова освіта» та «рівень розвитку бізнесу», за якими бал області значно відстає від середнього у 
країні, - що суттєво впливає на якість трудового потенціалу області [3].  

Інвестиційний елемент потенціалу регіону: Черкаська область характеризується низьким рівнем 
залучення інвестицій. Так, у 2010 році інвестицій в основний капітал області склали лише 1,9 % від 
загальної суми інвестицій в країні. За січень-березень 2012 року сума інвестицій в основний капітал 
склала 389,4 млн. грн., що становить 0,81 % від загальної суми інвестицій в країні, за 2011 рік сума 
інвестицій складала 2728,3 млн. грн., що становило 1,19 % від загальної суми інвестицій в країні [3].  

Інноваційний елемент потенціалу регіону: спостерігається позитивна тенденція інноваційної 
активності підприємств області. Хоча питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої продукції залишається на досить низькому рівні 3,8 % у 2011 році, і це попри те, 
що у 2010 році цей показник становив 7,7 %, а у 2008 13,6 % [7]. Тож, спостерігаються різні інноваційні 
процеси: так, кількість інноваційно активних підприємств в регіоні зростає, але поряд з цим питома 
вага реалізованої інноваційної продукції зменшується [3].  

Природно-ресурсний елемент потенціалу регіону: земельний фонд Черкаської області складає 
3,4% території України, при цьому територія характеризується високим рівнем сільськогосподарської 
освоєності. Поряд з цим, Черкаська область характеризується великими запасами природних 
будівельних матеріалів [4; 5]. Так, до родовищ корисних копалин загальнодержавного значення 
відносяться: Танське та Північно-Танське родовища облицювального каменю (граніт); Старобабанське 
родовище облицювального каменю (ділянка «Клін», ділянка «Граніт»); Городищенське родовище 
облицювального каменю (лабрадорит); Новоселицьке та Мурзинське родовища вторинних каолінів; 
Черкаське родовище бентонітових глин (ділянка Дашуківська). В основному в області розробляються 
родовища каоліну, глини бентонітової, каменю будівельного, цегельно-черепичної сировини (суглинок, 
глина) та піску будівельного. Наявність широкого спектра природніх будівельних матеріалів є значною 
перевагою у розвитку промисловості будівельних матеріалів. 

Виробничий елемент потенціалу регіону: в області, що займає 3,5 % території України і має 
2,8 % наявного населення, виробляється 2,7 % (січень-травень 2012 року) промислової продукції [2]. 
До важливих проблем, що існують в умовах сьогодення в промисловості області, слід віднести: 
неефективну фінансову діяльність промислових підприємств: високий рівень збиткових промислових 
підприємств; низьку рентабельність підприємств; низькі темпи оновлення техніко-технологічної бази, 
асортименту продукції, брак інвестицій на освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції; 
нерозвинені ринки технологій, патентів наукових досліджень, необхідні для подальшого розвитку 
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промисловості області. До позитивних: утримується позитивна динаміка зростання обсягів 
промислового виробництва, високі темпи зростання промислового виробництва провідних галузей.  

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи багатофакторний характер діяльності 
регіональної економіки, розроблено методику оцінки потенціалу регіону на основі дослідження 
елементів потенціалу, що дало змогу зробити висновок про ступінь розвитку кожного з елементів та 
ефективність використання наявного регіонального потенціалу. 
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Анотація 
В роботі запропонований новий підхід до визначення потенціалу регіону як інтегральної 

структури його елементів. Здійснено дослідження потенціалу Черкаської області за елементами 
потенціалу. 

Ключові слова: потенціал, регіон, підприємство. 
 

Аннотация 
В работе предложен новый подход к определению потенциала региона как интегральной 

структуры его элементов. Проделано исследование потенциала Черкасской области за 
элементами потенциала. 

Ключевые слова: потенциал, регион, предприятие. 
 

Annotation  
In this work we propose a new approach to the definition of the region’s potential as integral structure 

of its elements. Also research of Cherkassy region potential by elements of potential was made.  
Key words:  potential, region, enterprise. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ 
 
Постановка проблеми. Увага до соціально-економічного розвитку господарств населення (ГН) 

регіону і зумовлена низкою чинників. Останні сформувались природно та істотно відрізняються за 
своїми показниками від середніх в Україні. Івано-Франківська область залишається однією з 
небагатьох, де кількість сільського населення перевищує чисельність міських жителів. У той час, коли 
в Україні на одного селянина припадає 2,2 міських жителя, в досліджуваному регіоні – тільки 0,73. За 
часткою сільського населення Івано-Франківська область займає третє місце після Закарпатської 
(62,8 %) та Чернівецької (57,9 %) областей і становить 56,7 % [1, c. 15]. 

Позитивні зміни в показниках виробництва ГН не мали вирішального значення для подолання 
ключових проблем розвитку сільських територій – відсутності мотивації до праці, браку закладів 
освіти, медицини, зручного транспортного зв’язку, газо-, водопостачання, низького рівня 
рентабельності аграрного виробництва, безробіття. Внаслідок дії таких чинників, побічного ефекту 
урбанізації, Україна втратила за останні десять років 268 сіл [2]. Кількість жителів області в сільській 
місцевості, починаючи з 1996 р., постійно зменшується і впродовж останніх 15 років скоротилась на 
47,7 тис. осіб [1, с. 17]. Хоча більшість науковців схиляються до думки про перспективність 
виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, однак сучасні кризові явища в 
економіці держави й природне домінування частки сільського населення в області дають підстави 
прогнозувати ще тривалий час функціонування ГН та зумовлюють необхідність аналізу їх соціально-
економічного стану. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем розвитку господарств 
населення у вітчизняній науці приділено багато уваги й опубліковано чимало наукових праць. Серед 
учених, які зробили вагомий внесок в обґрунтування соціально-економічного стану господарств 
населення – О.А. Біттер [3], Ю.Е. Губені [4], О.М. Онищенко [5], І.В. Свиноус [6], М.Г. Шульський [7], 
В.В. Юрчишин [8] та ін. Однак їхні дослідження зорієнтовані, у більшості випадків на аналіз розвитку 
ГН безвідносно до сільських територій. З огляду на це, доцільно визначити особливості розвитку 
господарств населення в системі сільських територій на регіональному рівні. 

Постановка завдання. Стаття має на меті провести аналіз соціально-економічного розвитку 
ГН регіону в межах сільських територій та визначення перспектив подальшого функціонування цих 
суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одними з найбільш типових показників 
соціально-економічного розвитку ГН є їхні доходи та витрати. Специфіка цих показників полягає в 
тому, що їх можна порівняти із прожитковим мінімумом та розміром мінімальної заробітної плати, котрі 
свідчать про бідність чи нормальний рівень доходу громадян. Прожитковий мінімум є основою для 
реалізації соціальної політики та розробки окремих державних соціальних програм [9, п.1 ст. 2]. У 
сільських територіях області, як і в інших регіонах держави, соціальні та економічні особливості 
проживання є гіршими, у порівнянні із міськими поселеннями, що, відповідно, зумовлює вищий рівень 
бідності в селах (табл. 1) [1, с. 90].  

Важливими джерелами формування сукупних ресурсів ГН залишаються доходи від 
підприємницької діяльності та самозайнятості (9,6 %), допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні 
виплати, надані готівкою, допомоги на дітей (5,5 %), доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції (3,3 %), грошові допомоги від родичів та інших осіб (4,8 %).  

За даними обстеження умов життя домогосподарств у межах сільських територій, середній їх 
розмір на початок 2011 р. становив 3,16 особи [1, c. 15]. У середньому на одного члена сільського 
домогосподарства припадало загальних ресурсів на 1060,7 грн. (за 2010 р.), що в 1,3 раза 
перевищило рівень прожиткового мінімуму. 

Для порівняння, у 2000 р. рівень забезпечення сільського жителя сукупними ресурсами 
становив лише 58 % від прожиткового мінімуму, що співпало в часі з реалізацією Указу Президента 
України від 03.12.1999 р. “Про невідкладні заходи щодо прискореного реформування аграрного 
сектора економіки”. Питома вага ГН із середньодушовими загальними доходами нижче за 
прожитковий мінімум склала 23,3 %, що на 57,1 в.п. вище показника 2000 р. (табл. 1). Одним із 
факторів, що зумовили дану ситуацію, є зростання соціальних гарантій і пільг. У структурі сукупних 
ресурсів ГН протягом десяти років відбулися наступні позитивні зміни: активізувалася підприємницька 
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діяльність на 7,0 в.п., оплата праці за цей період у структурі ресурсів ГН зросла на 4,4 в.п. Частка 
негрошових доходів, отриманих від продажу сільськогосподарської продукції, з часом знижується і за 
останніх десять років зменшилася на 16,9 в.п. Такі зміни обумовлені низкою причин: частина жителів 
села за досліджуваний період адаптувалась та знайшла рентабельніші сфери зайнятості, водночас 
менша частка жителів міст потребує грошової допомоги та продуктів від родичів із сільської 
місцевості. 

Таблиця 1 
Структура сукупних ресурсів сільських домогосподарств  

Івано-Франківської області у 2000-2010 рр. 
(у середньому за місяць на одне домогосподарство) 

Рік 

Ресурси 
2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 

2010 р. у 
порівнян-ні 

з  
2000 р., +/- 

Всього сукупних ресурсів, грн. 497,0 757,3 1467,3 2049,5 3164,9 3095,9 3351,8 2854,8 
Прожитковий мінімум, грн. 270,1 342,0 423,0 518,5 607,5 538,5 843,17 573,1 

Відсотків 
Оплата праці 26,1 29,5 26,7 32,9 31,2 36,5 30,5 4,4** 

Пенсії 10,9 14,9 21,1 22,5 19,2 21,5 24,5 13,6** 

Стипендії 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 0,5 0,4** 
Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 2,6 7,9 7,8 8,4 6,2 8,2 9,6 7,0** 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції 8,5 6,4 5,8 3,7 3,6 3,7 3,3 -5,2** 

Допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні виплати, надані 
готівкою, допомоги на дітей 

0,9 1,7 3,4 4,3 15,4 4,5 5,5 4,6** 

Грошова допомога від родичів, 
інших осіб та інші грошові доходи 6,3 10,9 6,9 6,3 6,6 6,0 4,8 -1,5** 

Всього грошових доходів 55,4 71,4 71,9 78,5 82,5 81,2 78,7 23,3** 
Вартість спожитої продукції, 
отриманої з особистого підсобного 
господарства та від 
самозаготівель 

32,3 20,7 20,0 14,9 10,7 12,1 15,4 -16,9** 

Інші доходи 6,7 5,2 3,7 3,4 3,1 4,9 4,1 -2,6** 
Негрошові доходи 39,0 25,9 23,7 18,3 13,8 17,0 19,5 -19,5** 
Загальні доходи 94,4 97,3 95,6 96,8 96,3 98,2 98,2 3,8** 
Використання заощаджень, позики, 
повернені домогосподарству борги 5,6 2,7 4,4 3,2 3,7 1,8 1,8 -3,8** 

Частка домогосподарств із 
середньодушовими загальними 
доходами* нижче прожиткового 
мінімуму 

80,4 86,1 46,7 23,9 13,2 9,3 23,3 -57,1** 

 
* У 2000-2006 рр. в якості критеріїв диференціації застосовувався показник “сукупні витрати”.   
** Відсоткові пункти. 
 
Важливим показником для аналізу бюджету господарств населення є також структура їх 

видаткової частини. Середні витрати на одне ГН за місяць у 2010 р. становили 3148,7 грн. (табл. 2) 
[1, с. 93], що на 9,3 % більше показника 2009, а також у 5,5 раза більше показника 2000 р. 

У структурі всіх витрат частка споживчих зайняла 91,8 %. Серед них досі переважають 
продовольчі витрати (59 %). За період 2000-2010 рр. їх частка скоротилася на 13,9 в.п., що означає 
поступове зростання частки непродовольчих витрат у структурі загальних. 

Відмінність між державними та обласними середньостатистичними показниками величини 
сукупних ресурсів домогосподарств, видів продукції на місцевих ринках, складу культур, які 
вирощуються в господарствах населення, на загальнодержавному та обласному рівнях зумовили 
наступну диференціацію структури споживчого кошика. В області залишається нижчим, у порівнянні із 
загальнодержавним, рівень споживання більшості продуктів харчування. За рівнем споживання (в 
розрахунку на одну особу) молока область посіла перше місце в країні, картоплі – друге, хлібних 
продуктів – тринадцяте, олії – чотирнадцяте, цукру – сімнадцяте, плодів, ягід та винограду – двадцять 
третє, яєць – двадцять четверте, м’яса, риби – двадцять п’яте [1, с. 9]. Рівень споживання тих 
продуктів харчування, за якими область посідає місця нижче двадцятого (плоди, ягоди, виноград, 
м’ясо, риба), певним чином визначає рівень бідності. Оскільки регіональний (обласний) рівень 
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споживання цих продуктів дуже низький, це вказує на рівень скрути домогосподарств у порівнянні з 
іншими регіонами. 

Таблиця 2 
Структура сукупних витрат сільських домогосподарств  

Івано-Франківської області за період 2000-2010 рр. 
(у середньому за місяць на одне домогосподарство) 

Рік 

Ресурси 
2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 

2010 р. у 
порівнянні з  
2000 р., +/- 

Всього сукупних витрат, грн. 570,3 721,4 1352,1 1793,0 3092,5 2880,9 3148,7 2578,4 
Відсотків 

Споживчі сукупні витрати 90,7 91,1 87,7 88,5 75,3 90,7 91,8 1,1* 
продовольчі товари 72,9 64,5 64,3 57,8 48,2 57,1 59,0 -13,9* 

непродовольчі 
товари 7,9 20,7 17,7 22,0 19,4 24,1 23,3 15,4* 

у
 т
о
м
у
 

ч
и
с
л
і 

послуги 9,9 5,9 5,7 8,7 7,7 9,5 9,5 -0,4* 
Неспоживчі сукупні витрати 9,3 8,9 12,3 11,5 24,7 9,3 8,2 -1,1* 

* відсоткові пункти. 
 
Чисельність сільського населення регіону зменшилася за останнє десятиліття на 4,7 %, при 

цьому частка домогосподарств сільської місцевості в загальній структурі жителів області знизилась на 
0,7 в.п., (табл. 3), [10, с. 338], [11, с. 342], [12, с. 357], [13, с. 351]. 

Позитивним фактором у системі розвитку господарств населення є те, що з плином часу 
збільшується частка працездатного населення. За останнє десятиліття відбулося його зростання на 
5,5 в.п. Однак на перспективу з робочою силою в сільській місцевості складається непроста ситуація, 
оскільки з року в рік зменшується чисельність дітей відносно до осіб працездатного віку, в результаті 
чого за період 2000-2010 рр. їх питома вага в загальній структурі населення скоротилася на 2,4 в.п. 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Динаміка зміни чисельності сільського населення  

Івано-Франківської області за 2000-2010 рр. 
 

* відсоткові пункти. 
 
Одним із найважливіших засобів виробництва для господарств населення є земля. Однозначно 

важко дати відповідь, наскільки сьогодні значущим є право приватної власності на 
сільськогосподарські угіддя для селян у порівнянні з правом користування (орендуванням), хоча 
цінність її є беззаперечною. Багатовікове обезземелення селянства України сформувало повагу до 
постаті селянина-власника землі. Сьогодні, в умовах дезорганізації сільськогосподарського 
виробництва, потреба в додаткових площах обробітку ні для кого не є нагальною. Більше того, площі 
земель, що перебувають у власності й використанні громадян, і з часом зменшуються (табл. 4) 
[14, с. 46]. 

Впродовж 2000 – 2010 рр. площа земельних ділянок, які перебувають у використанні ГН, 
зменшилась на 12 %, середній розмір земель – на 7,7 %, а посівна площа – на 20,8 %. Ці відносні 
показники свідчать про необхідність активізації зусиль держави в напрямку технічного й 
технологічного оздоровлення селянства й організації системи збуту продукції, вирощеної в сільських 
домогосподарствах. 

Рік 
Показники 

2000 2008 2009 2010 

2010 р. у 
порівнянні з  
2000 р., +/- 

Чисельність сільського населення, тис. осіб 822,9 789,3 786,4 784,3 -38,6 
Питома вага, % 57,5 57,1 56,9 56,8 -0,7* 
Із загальної чисельності сільського 
населення: працездатні, тис. осіб 431,9 453,8 454,3 454,9 23,0 

Питома вага, % 52,5 57,4 57,7 58,0 5,5* 
Діти, тис. осіб 175,3 151,7 149,8 148,3 -27,0 
Питома вага, % 21,3 19,2 19,0 18,9 -2,4* 
Населення, старше працездатного віку, тис. 
осіб 

215,6 184,5 183,8 180,1 -35,5 

Питома вага, % 26,2 23,4 23,3 23,2 -3,0* 
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Попри загальні соціально-економічні складові розвитку ГН, у сільській місцевості важливе 
значення має специфіка їхньої зайнятості – сільськогосподарське виробництво, в основі якого лежать 
земельні відносини. Рівень забезпеченості ріллею в розрахунку на одну особу в області менший у 
2,5 раза у порівнянні з середнім показником в Україні і склав у 2010 р. 0,30 га. 

Таблиця 4 
Наявність земельних ресурсів в господарствах населення  

у 2000-2010 рр. 
 

 
Основними власниками та землекористувачами сільськогосподарських угідь в області є 

господарства населення (60,5 %) та аграрні підприємства (17,1 %) [1, с. 15]. 
Результативність провадження сільськогосподарського виробництва ГН значною мірою 

залежить від матеріально-технічного забезпечення виробника. У домогосподарств сільської місцевості 
в 2010 р., у порівнянні з 2009 р., спостерігається збільшення кількості тракторів та зернозбиральних 
комбайнів, водночас для ефективного ведення сільського господарства забезпеченість технікою 
залишається недостатньою. Зокрема на один трактор (з міні-тракторами та мотоблоками включно) 
припадає 35 господарств населення, на один зернозбиральний комбайн – 541 господарство [1, с. 18]. 
Зростає частка необроблюваної домогосподарствами землі, зокрема ріллі. В 2010 р. вона становила 
23,8 % загальної площі сільськогосподарських угідь [1, с. 304]. 

За незмінних умов функціонування – відсутності механізму завчасної домовленості про обсяги й 
ціни реалізації продукції, технічної бідності й технологічної необізнаності тощо, є підстави очікувати 
подальшого збільшення частки необроблюваних земельних угідь. 

Доречним видається аналіз вартості виробленої, спожитої й реалізованої продукції 
середньостатистичним ГН (табл. 5.) [1, с. 107, с. 275, 260], [15, c. 20].  

Таблиця 5 
Виробництво, споживання й реалізація основних видів продукції  

середньостатистичним господарством населення 
Івано-Франківської області у 2010 р. 

 

... – дані відсутні. 
 
На основі табличних результатів можна сформувати наступні узагальнення: майже половина 

вирощеної селянами продукції споживається ними особисто; тільки більше 3 % продукції реалізується, 
решта 47,7 % йде на відгодівлю та пропадає; дуже мало споживається зернових, зрештою, мало й 
виробляється; мало виробляється й кормових культур, однак із них 20,6 %, очевидно, пропадає, 
оскільки споживається тільки 79,4 %; більшість залишків культур рослинництва картопля, овочі та 
баштанні культури, плодоягідні та виноград, молоко, яйця – відсоток споживання яких коливається в 
межах 50 – 65 %, реалізується на ринку.  

Як видно з табл. 5, ГН області із площею оброблюваних земельних ділянок 0,96 га впродовж 
місяця виготовляє в середньому продукції лише на 667,6 грн.  

Порівнюючи таку величину оплати праці селянина-господаря землі із середньомісячною 

Рік 
Показники 

2000 2008 2009 2010 

2010 р. у 
порівнянні з  
2000 р., % 

Площа земельних ділянок, тис. га 270,8 239,8 241,47 238,3 88,0 
Кількість господарств населення, тис. од. 260,4 249,8 248,9 248,2 95,3 

Середній розмір земельних ділянок, га 1,04 0,96 0,97 0,96 92,3 
Посівна площа, тис. га 221,4 185,4 183,8 175,4 79,2 

Спожито продукції  Реалізовано продукції Види 
продукції 

Вироблено 
продукції, грн. грн. % грн. % 

Зернові культури 379,5 7,2 1,9 ... ... 

Кормові культури 222,4 176,6 79,4 ... ... 

Картопля, овочі та баштанні  культури 2651,1 1715,3 64,7 ... ... 

Плодоягідні та виноград 257,9 129,7 50,3 ... ... 

М`ясо худоби та птиці 2151,9 637,0 29,6 ... ... 

Молоко 1941,2 1094,8 56,4 ... ... 

Яйця 275,6 167,6 60,8 ... ... 

У середньому за рік 8010,9 3928,2 49,0 264,4 3,3 
У середньому за місяць 667,6 327,4 49,0 22,0 3,3 
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номінальною заробітною платою в області станом на початок 2011 р. − 1927 грн., можна припустити, 
що за незмінних методів господарювання, доставки продукції до кінцевого споживача, відсутності 
нових видів зайнятості на селі, соціально-економічні умови життя ГН області погіршуватимуться й 
надалі. 

Продовольча безпека жителів області на основі продукції господарств населення у 2010 р. 
наразі може розглядатися як незадовільна (табл. 6) [1].  

Таблиця 6 
Частка господарств населення в забезпеченні  

продовольчої безпеки регіону (станом на кінець 2010 р.) 

 

Забезпеченість населення області 
продукцією сільського господарства 

за рахунок ГН, %  
Вид продукції 

Раціональна 
норма 

споживання на 
одну особу в рік, 

кг* 

Вироблено 
продукції 

господарствами 
населення в 
розрахунку на 
одного жителя 

області, кг 
у відповідності з 
раціональними 

нормами 

 на рівні 2010 
р. 

М’ясо і м’ясопродукти (у 
перерахунку на м’ясо) 80,0 33,5 41,9 82,7 

Молоко та молокопродукти (у 
перерахунку на молоко) 

380,0 328,9 86,6 124,3 

Яйця шт. 290,0 162,2 55,9 64,4 
Картопля 124,0 552,5 445,6 301,7 
Овочі 161,0 83,4 51,8 83,2 
         * Розрахунки МОЗ України [16, с. 2]. 

 
Якщо взяти до уваги той факт, що у 2010 р. 23,6 % ріллі не було засіяно, то можна припустити, 

що за умови стовідсоткового обробітку цих угідь, корекції посівних площ під овочами, зерновими 
культурами, домогосподарства сільської місцевості задовольнили б усе населення області основними 
продуктами харчування на рівні їхнього споживчого кошика в 2010 р. Спостерігається недостатнє 
забезпечення м’ясом і м’ясопродуктами – на 58,1 %, овочами – на 48,2 %, яйцями – на 44,1 %, 
молоком та молокопродуктами – на 13,4 %. Домогосподарства сільської місцевості області станом на 
кінець 2010 р. більше ніж наполовину забезпечували населення області продовольством, або 
здебільшого тільки власні сім’ї, оскільки частка сільського населення становить 57,5 %. Для 
досягнення продовольчої безпеки області завдяки діяльності виключно ГН необхідно впроваджувати в 
сільськогосподарське виробництво новітні технології, модернізуючи при цьому логістику продукції між 
селом та містом. 

Висновки з проведеного дослідження. Збалансований розвиток ГН області багато в чому 
залежить від питомої ваги в загальній структурі доходів селян грошових ресурсів. Інтенсифікація 
сільськогосподарської діяльності є важливим чинником соціально-економічного забезпечення 
сільських домогосподарств. Селяни також завжди забезпечували продуктами харчування мешканців 
міста. Доцільно, щоб і сьогодні вони, використовуючи переваги логістичних схем, інтернет-комунікацій, 
соціальних мереж, кооперативних об’єднань для співпраці із господарствами населення, стали 
покупцями сільськогосподарської продукції зі заздалегідь обумовленими цінами й обсягами 
споживання. Якщо на даному етапі, завдяки діяльності господарств населення, продовольча безпека 
жителів області продуктами харчування перевищує 50 % позначку, то, за умови стовідсоткового 
обробітку ріллі, можливе досягнення 75-80 % рівня. Однак стовідсотковий рівень забезпеченості 
продовольчої безпеки передбачає попередню модернізацію техніко-технологічного оснащення засобів 
виробництва у селян, складів зберігання продукції, функцій дорадництва, кооперативних 
взаємовідносин між аграрними виробниками, логістичного механізму доставки продукції від селянина-
виробника безпосередньо до споживача. 
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Анотація 
Досліджено соціально-економічний розвиток домогосподарств сільських територій, розглянуто 

рівень їхнього забезпечення земельними, техніко-технологічними та фінансовими ресурсами. 
Проаналізовано особливості структури землезабезпечення селян. Визначено перспективу 
продовольчої забезпеченості всього населення області за рахунок використання ресурсів сільських 
домогосподарств регіону. 

Ключові слова: господарства населення, соціально-економічний розвиток, сільські території, 
сукупні ресурси домогосподарств, сільськогосподарські угіддя, чисельність сільського населення. 

 
Аннотация 

Исследовано социально-экономическое развитие домохозяйств сельских территорий. 
Рассмотрен уровень их обеспечения земельными, технико-технологическими и финансовыми 
ресурсами. Проанализированы особенности структуры землеобеспечения крестьян. Определена 
перспектива продовольственной обеспеченности всего населения области за счёт использования 
ресурсов сельских домохозяйств региона. 

Ключевые слова: хозяйства населения, социально-экономическое развитие, сельские 
территории, совокупные ресурсы домохозяйств, сельскохозяйственные угодья, численность сельского 
населения. 

Annotation 
The social and economical development of the households of the rural territories is investigated. Their 

provisional level by technique and technological and financial resources is worked out. The structure 
peculiarities of peasant`s land provision is analyzed. The perspective of product provision of the whole 
region population by using the resources of rural households of the region is determined. 

Key words:  people`s economies, social and economical development, rural territories, aggregate 
household`s resources, agricultural lands, amount of the rural population. 
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ПРІОРИТЕТИ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Постановка проблеми. Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [1] та Стратегія 

соціально-економічного розвитку Сумської області «Нова Сумщина – 2015» [2] передбачає поступове 
формування кластерів як територіальних об’єктів економічного зростання регіону.  

Потужний інноваційний потенціал активізації регіонального розвитку мають кластери, що стимулюють 
продуктивні інвестиції до технологічно інноваційно-зорієнтованих виробничих регіональних комплексів. 

Як свідчить світовий досвід [3], розробка кластерної політики розпочинається із проведення 
масштабних досліджень економіки регіонів на предмет виявлення галузей спеціалізації, перспективних для 
формування та розвитку кластерів. На прикладі Північно-східного економічного регіону [4] розглянуто галузі 
спеціалізації, що можуть стати базовими для формування кластерних структур.  

Пошук та впровадження підходів для реалізації регіональної кластерної політики потребує глибокого 
дослідження галузей спеціалізації, що стануть базовими для формування кластерних структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Харківській області приділяється увага розробці і 
реалізації кластерних ініціатив. Міжнародний форум «ІННОВАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ" [5] 
представив проекти з біофармацевтики, транспортної логістики, та інших галузей. Стратегія соціально-
економічного розвитку Харківської області на період до 2020 року [1] сконцентрувала увагу на 9 кластерах 
регіону: авіаційному, космічному, енергомашинобудування, фармацевтичному, нано- і біотехнологій, 
переробки сільськогосподарської продукції, газовидобування і виробництво енергії, житлово-комунального 
господарства, охорони здоров’я. 

Питаннями виявлення, створення та розвитку кластерів на певній території присвячені роботи таких 
вітчизняних і зарубіжних науковців, як: М. Портер [6], Н. Внукова [7], Л. Марков [8], І. Соколенко [9] та ін.  

Відсутність єдиного бачення щодо перспективних напрямків кластеризації перешкоджає 
впровадженню регіональної кластерної політики. Тому існує потреба визначення пріоритетних напрямків 
кластерного розвитку. 

Постановка завдання. Мета статті - здійснити аналіз спеціалізації областей регіону для виявлення 
пріоритетів кластерного розвитку їх економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб бути кластером, група географічно 
сусідніх взаємопов'язаних компаній та пов'язаних з ними організацій повинна діяти у певній сфері, 
характеризуватися спільністю діяльності та взаємодоповнювати одна одну. 

Ключові учасники кластерів знаходяться в географічній близькості один до одного і мають можливості 
для активної взаємодії. Географічний масштаб може варіюватися від типу і особливостей кластера і 
охоплювати один або декілька регіонів держави. Індикаторами географічної концентрації можуть 
розглядатися різні показники, що характеризують високий рівень спеціалізації даного регіону. 

Кількість представлених в науковій літературі [9; 11; 9] показників, що дозволяють оцінити 
спеціалізацію, незначна. Якщо обмежитися показниками, що характеризують безпосередньо спеціалізацію 
регіону, то в більшості джерел згадуються лише два коефіцієнти: коефіцієнт локалізації і коефіцієнт душового 
виробництва [10; 11]. 

В країнах Європейського Союзу для кількісного аналізу потенціалу кластера регіону застосовується 
методичний підхід, де як основні показники пропонуються коефіцієнти: локалізації галузі на території регіону, 
коефіцієнт душового виробництва, коефіцієнт спеціалізації регіону [3; 10]. 

Коефіцієнт локалізації показує, у скільки разів концентрація даної галузі в даному регіоні більше (або 
менше, якщо значення менше одиниці), ніж в цілому по країні. Розрахунки коефіцієнта локалізації 
здійснюються на основі обсягу виробленої продукції, основних виробничих фондів, чисельності основного 
персоналу, продуктивності праці, фондовіддачі, інвестицій в основний капітал, іноземних інвестицій, експорту 
та імпорту. Автором запропоновано розрахувати коефіцієнт локалізації на основі обсягів виробленої 
продукції за даними Державного комітету статистики України та Головних управлінь статистики в Харківській, 
Сумській та Полтавській областях.  

Коефіцієнт душового виробництва обчислюється як відношення питомої ваги галузі регіону у 
відповідній галузі країни до питомої ваги населення регіону в населенні країни. Проте, Васильєв А. М. [11] 
пропонує замінити показник чисельності усього населення показником чисельності економічно активного 
населення, що є логічним, тому що таким чином знизиться вплив рівня економічної активності в регіоні на 
значення коефіцієнту.  
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Коефіцієнт спеціалізації регіону у даній галузі визначається як відношення питомої ваги даної галузі 
регіону в країні до питомої ваги регіону в країні по всіх галузях промисловості.   

Аналіз структури обсягу виробленої продукції за коефіцієнтами локалізації та душового виробництва 
Північно-східного регіону довів наступне: у Харківській області найбільш концентрованими галузями є 
харчова, легка промисловість та машинобудування; у Сумській області – добувна, легка, хімічна та 
нафтопереробна промисловість і машинобудування; у Полтавській області - виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки, добувна, харчова та машинобудування. Проведені автором розрахунки свідчать, що 
найбільш сконцентрованою галуззю Північно-східного економічного регіону є машинобудування. Полтавська 
область є високоспеціалізованою з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, оскільки коефіцієнт 
душового виробництва має динаміку до зростання і у 2011 році складав 8,39. 

Для розрахунку показників потенціалу кластера автор вважає доцільним користуватися статистичними 
даними за останні 5 років. Визначення динаміки показників обумовлюється тим, що збільшення значення цих 
показників у динаміці свідчить про подальші перспективи зростання кластерів, а зниження – про можливу 
необхідність розширення асортименту продукції, що випускається, необхідність модернізації виробництва чи 
про неперспективність кластера в майбутньому. 

В табл. 1 наведені показники потенціалу кластера галузей Північно-східного економічного регіону. 
Таблиця 1 

Динаміка показників потенціалу кластера Північно-східного економічного регіону 
 

Значення коефіцієнтів спеціалізації по роках 
Область Галузь промисловості 

2011 р. 2010 р. 2009 р. 2008 р. 2007 р. 
Дина-
міка 

Коефіцієнт локалізації 
Харчова 1,52 1,67 1,58 1,80 1,83 ↓ 
Легка 1,71 1,13 1,00 1,11 1,30 ↑ 

Харківська 
область 

Машинобудування 1,67 1,70 1,68 1,49 1,39 ↑ 
Добувна промисловість 1,05 1,64 0,66 1,55 1,63 ↓ 
Легка 2,14 3,50 2,78 2,67 1,40 ↑ 
Хімічна та нафтохімічна 
промисловість 2,19 1,51 1,25 2,13 1,93 ↑ 

Сумська 
область 

Машинобудування 2,08 1,98 3,04 1,77 1,64 ↑ 
Добувна промисловість 1,93 2,00 2,52 1,96 1,76 ↓ 
Харчова 1,05 1,10 1,23 1,17 1,30 ↓ 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 

5,00 4,54 4,72 4,04 5,08 ↑ 
Полтавська 
область 

Машинобудування 1,91 1,72 1,00 1,80 1,36 ↑ 
Коефіцієнт душового виробництва ↓ 

Харчова 1,17 1,32 1,42 1,39 1,40 ↓ 
Легка 1,21 0,93 0,84 0,84 0,96 ↑ 

Харківська 
область 

Машинобудування 1,28 1,35 1,49 1,14 1,06 ↓ 
Легка 1,15 1,88 1,61 1,49 0,77 ↑ Сумська 

область Машинобудування 1,37 1,29 2,06 1,15 1,05 ↑ 
Добувна промисловість 3,21 3,42 3,72 2,70 2,81 ↓ 
Харчова 1,76 1,89 1,83 1,62 2,07 ↓ 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 8,39 7,85 7,05 5,62 8,04 ↑ 

Полтавська 
область 

Машинобудування 3,20 2,95 1,48 2,48 2,17 ↑ 
Коефіцієнт спеціалізації регіону по обсягу виробленої продукції ↓ 

Добувна промисловість 1,02 1,33 0,57 1,32 1,36 ↓ 
Харчова 1,15 0,95 0,93 1,12 1,22 ↑ 
Легка 2,00 2,80 2,32 2,29 1,19 ↑ 

Харківська 
область 

Машинобудування 2,39 1,92 2,97 1,77 1,61 ↑ 
Добувна промисловість 1,02 1,33 0,57 1,32 1,36 ↓ 
Харчова 1,15 0,95 0,93 1,12 1,22 ↑ 
Легка 2,00 2,80 2,32 2,29 1,19 ↑ 

Сумська 
область 

Машинобудування 2,39 1,92 2,97 1,77 1,61 ↑ 
Добувна промисловість 3,11 2,70 3,29 2,48 2,38 ↑ 
Харчова 1,70 1,50 1,61 1,49 1,75 ↑ 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 8,12 6,22 6,24 5,15 6,81 ↑ 

Полтавська 
область 

Машинобудування 3,09 2,34 1,31 2,27 1,83 ↑ 
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Як видно з табл. 1 найбільш спеціалізованим Північно-східний економічний регіон є у 
машинобудуванні, проте досить висока концентрація  в харчовій та легкій промисловості. Полтавська 
область має дуже високу спеціалізацію з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки. 
Спостерігається тенденція до зростання показників потенціалу кластера, що свідчить про перспективи 
реалізації кластерної політики у даних галузях економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Пріоритетом кластерного розвитку економіки Північно-
східного економічного регіону є формування машинобудівного кластера, а також субкластерів в 
харчовій та легкій промисловості, в тому числі транскордонних, які визначають кластерний потенціал 
даного регіону та конкурентоспроможність Північно-східного економічного регіону в 
світогосподарському просторі. 
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Анотація 

Обґрунтовані методологічні засади аналізу спеціалізації регіону. Здійснено аналіз галузевої 
спеціалізації областей регіону для виявлення пріоритетів кластерного розвитку їх економіки. 
Визначено пріоритет кластерного розвитку Північно-східного економічного регіону. 

Ключові слова: потенціал кластера, спеціалізація регіону, регіональна політика, Північно-
східний економічний регіон.  

Аннотация 
Обоснованы методологические основы анализа специализации региона. Осуществлен анализ 

отраслевой специализации областей региона для выявления приоритетов кластерного развития 
их экономики. Определен приоритет кластерного развития Северо-восточного экономического 
региона. 

Ключевые слова: потенциал кластера, специализация региона, региональная политика, 
Северо-восточный экономический регион. 

Annotation 
The methodological basis of the analysis of region specialization was justified. The analysis of 

specialization areas of the region to identify priorities for cluster development was made. The priority of 
cluster development Northeast economic region was defined. 

Key words:  potential of the cluster, region specialization, regional policy Northeast economic region. 
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ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Основним із завдань сільського господарства на сучасному етапі 

розвитку України є забезпечення її продовольчої безпеки через нарощування обсягів виробництва 
аграрної продукції. Однак практика застосування такого підходу без реформування правового поля у 
сфері екології сільськогосподарського виробництва призвела до забруднення довкілля, зниження 
родючості сільгоспугідь, засилля внутрішнього ринку неякісними продуктами харчування і, як наслідок, 
погіршення здоров’я населення, а також згортання експортного потенціалу вітчизняної 
сільськогосподарської продукції. Очевидно, що вирішення цих питань можливе лише шляхом 
послідовного впровадження ідей збереження навколишнього середовища в сільське господарство 
через формування на законодавчому рівні таких «правил гри», які в ринкових умовах 
стимулюватимуть виробництво екологічно чистої продукції. Значного поступу в екологізації аграрного 
виробництва та формуванні сприятливих правових умов для розвитку виробництва екологічної 
продукції досягнуто у країнах ЄС, досвід яких є корисним і для України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Негативний вплив сільськогосподарського 
виробництва на екологію навколишнього природного середовища зумовив дискусію та пошук шляхів 
вирішення цієї проблеми у наукових колах. Проблематику екологізації аграрного виробництва 
досліджували такі вітчизняні вчені, як: В. Артиш, В. Власов, С. Ілляшенко, Л. Мельник, О. Прокопенко, 
В. Шлапак, О. Шубравська та інші. Попри значні наукові доробки у цій галузі наша держава і досі 
знаходиться на початковій стадії впровадження ідей збереження довкілля у національне господарство 
та, зокрема, у аграрне виробництво, а отже потребує нових досліджень та пошуку нових відповідей на 
гострі екологічні питання.  

Постановка завдання. Метою дослідження є висвітлення сучасних правових умов 
виробництва вітчизняної аграрної продукції в контексті передумов для підвищення їх екологічної 
безпечності та можливості застосування в Україні передового досвіду зарубіжних країн у сфері 
виробництва екопродукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання екології аграрного виробництва як і 
питання збереження довкілля в цілому виникли внаслідок негативних антропогенних впливів в 
індустріальну добу. Екологічна криза ХХ століття спровокувала так звану «екологічну революцію» у 
свідомості людей. Найвпливовіші міжнародні організації, аналізуючи сучасність і прогнозуючи майбутнє 
людства, пропагують переведення світової економіки на екологічно стійкий шлях розвитку, що забезпечить 
захист економіки, більш здоровий спосіб життя та покращення умов існування людини на землі.  

Зокрема, на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в (Ріо-де-Жанейро, 
1992р.) та всесвітньому самміті з питань сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002р.) задекларовано 
конкретні заходи щодо сталого економічного і соціального розвитку людства, а також охорони 
навколишнього середовища у ХХІ столітті як взаємозалежних і складових основ. Можна стверджувати, 
що рівень екологічної безпечності сільського господарства країни відповідає рівню її загальної 
цивілізованості. Тому й не дивно, що піонерами екологізації аграрного виробництва стали країни 
Європи та США. Тут сформовано чітке законодавство та запроваджено цілу низку стимулюючих 
заходів державного регулювання для виробництва екологічно чистої аграрної продукції. Як показав 
досвід, така політика виправдовує сподівання і веде до динамічного зростання ринку екобкезпечної 
аграрної продукції навіть в умовах економічного спаду. 

Аграрна політика України сьогодні спрямована на вирішення питання задоволення постійно 
зростаючого попиту на сільськогосподарську продукцію за рахунок інтенсифікації та концентрації її 
виробництва (використання більш потужної техніки, засобів агрохімії, генної інженерії, застосування більш 
продуктивних технологій виробництва, укрупнення підприємств та ін.). Однак на практиці крім позитивних 
результатів (збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції та задоволення споживчого 
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попиту продуктами харчування) є й низка негативних наслідків (зниження якості аграрної продукції та 
згортання її експортного потенціалу, погіршення екології довкілля та здоров’я людей, зубожіння не задіяного 
сільського населення). За оцінками фахівців, нераціональна господарська діяльність призвела до деградації 
земель на 64 % території України та зниження вмісту гумусу в ґрунті до 3,1 %.  

Не варто забувати, що до основних функцій сільського господарства, крім продовольчого 
самозабезпечення країни, належать також надання можливостей і засобів для існування сільському 
населенню, підтримка екологічної рівноваги та збереження агроландшафтів. Сьогодні ж вітчизняні 
аграрїї, маючи на меті максимізувати свої прибутки, знехтують екологічним аспектом виробництва 
через невизначеність вітчизняного екологічного законодавства. Необхідність у реформуванні 
правових умов в напрямку посилення екологічних вимог до виробництва сільськогосподарської 
продукції є типовою для всіх пострадянських держав [8, с.177]. 

В Україні на прийняття законів щодо екологізації виробництва продукції аграрного походження 
діє ціла низка різновекторних чинників. Нагальності цьому питанню додають такі аргументи, як: 
об’єктивне погіршення екологічної ситуації та здоров’я населення; поширення вітчизняної практики 
виробництва екопродукції сертифікованої за міжнародними стандартами та зростаючий попит на неї; 
невикористаний потенціал органічного сільського господарства; необхідність імплементації 
вітчизняного законодавства до європейських норм після вступу в СОТ та ін. Водночас стримують 
формування державної політики у сфері екології аграрного виробництва такі чинники, як: відсутність 
бюджетних коштів стимулювання виробників до підвищення екологічної безпечності продукції; низький 
рівень доходів населення, що не готове до сплати цінової надбавки за такі продукти; опір з боку 
виробників агрохімікатів, генномодифікованої продукції, для яких Україна є привабливим ринком збуту.  

В економічному сенсі правова невизначеність у сфері екології сільгоспвиробництва має цілком 
реальні наслідки: додаткові витрати у сфері охорони здоров’я (через збільшення захворювань від 
неякісних продуктів харчування) та екології навколишнього природного середовища (через 
забруднення довкілля та виснаження сільгоспугідь внаслідок безконтрольної інтенсифікації 
агровиробництва); недоотримані доходи від експорту вітчизняної аграрної продукції (через жорсткі 
екологічні вимоги на зовнішніх ринках) та ін.  

Враховуючи те, що основним завданням нормативно-правової бази є регулювання сучасних 
суспільних та виробничих процесів, а також визначення оптимальних шляхів їх розвитку, в Україні вже 
давно назріла гостра потреба у формуванні законодавчих умов підвищення екологічної культури 
аграрного виробництва, що, безперечно, матиме резонанс у всі сфери життя країни. Значні 
передумови для формування законодавства європейського взірця створила і затверджена у 2004 році 
Програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.  

Варто зазначити, що уже давно досягнуто розуміння нагальності екологізації сільського 
господарства, оскільки практично усі програмні документи держави прямо чи опосередковано включають 
це питання до надважливих. Зокрема у програмі діяльності Кабміну від 15.10.1996 р. «гармонізацію 
вітчизняної системи стандартизації та сертифікації продукції, товарів і послуг з відповідними системами 
країн-імпортерів української продукції» віднесено до основних завдань уряду. Пізніше у постанові 
Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 05.03.1998р. екологізацію 
сільського господарства включено до пріоритетних завдань, а активний перехід на біологічні методи 
ведення сільського господарства та виробництво екологічно чистої продукції названо одним із напрямків 
реалізації державної стратегії сільськогосподарського природокористування. Урядова програма 
"Відкритість, дієвість, результативність" від 17.03.03р. містила тезу про необхідність «забезпечення 
належної якості та безпеки сільськогосподарської продукції і продовольства, гармонізації державних 
стандартів, фітосанітарних та ветеринарних правил з міжнародними вимогами». Далі у програмі "Назустріч 
людям" від 04.02.2005р. уряд теж планував «посилити вимоги до якості та безпечності продукції згідно з 
міжнародними стандартами та нормами, а також реально захистити права споживачів». Наступна 
програма «Український прорив: для людей, а не політиків" від 16.01.2008р. передбачала «перехід до 
європейської моделі забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції», а контроль за їх 
дотриманням планувалось вдосконалити «шляхом підготовки проектів законів України щодо: визначення 
нових принципів і вимог до безпечності харчових продуктів та інформування споживачів про їх властивості, 
а також удосконалення державного контролю та нагляду за дотриманням санітарних і ветеринарно-
санітарних вимог під час утримання тварин та виробництва харчових продуктів тваринного походження 
згідно з відповідними європейськими регламентами; внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань підтвердження відповідності продукції з метою приведення їх норм у відповідність з європейськими 
правилами та стандартами». Сучасний план дій, задекларований у програмі економічних реформ на 2010 
– 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», теж не став 
винятком і в ньому передбачена «гармонізація системи стандартизації сільгосппродукції з нормами, що 
застосовуються в ЄС». 

Враховуючи викладене вище, а також відсутність в Україні систематизованих та взаємно 
узгоджених правових механізмів щодо підвищення екологічної безпечності сільськогосподарської 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

     

 156 

продукції можемо стверджувати про значну декларативність українських реформ у сфері екології 
аграрного виробництва та фрагментарність їх впровадження [4].  

Основу вітчизняного правового забезпечення якості і безпеки аграрної продукції сьогодні 
формують наступні закони України: "Про захист прав споживачів" (від 15.12.1993 р.); “Про внесення 
змін до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” (від 
06.09.2005 р.); "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (від 01.12.2005 
р.), “Про підтвердження відповідності”, "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" 
(від 06.02.2003р.); "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції" (від 14.01.2000р.), "Про відходи" (від 05.03.1998р.), 
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (від 24.02.1994р.), "Про 
охорону навколишнього природного середовища" (від 25.06.1991р.), «Про основні засади (стратегії) 
державної екологічної політики України», а також іншими нормативно-правовими актами [1; 6]. 
Розглянемо основні положення низки перерахованих вище законів. 

Зокрема, чинний Закон України "Про захист прав споживачів" визначає основні вимоги до безпеки 
продуктів та передбачає право споживача на безпеку товарів за звичайних умов їх використання, 
зберігання і транспортування. У цьому законі також передбачено заборону виробництва і реалізації 
товарів, використання яких може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, навколишньому природному 
середовищу, майну споживача, у разі відсутності нормативних документів, що містять обов'язкові вимоги 
до такого товару. Також передбачено встановлення терміну служби (придатності) на кожен товар або його 
частини та зобов’язання виробника (продавця) повідомляти споживача (покупця) про наявність такого 
терміну, обов'язкові умови використання товару та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про 
необхідні дії після закінчення цього терміну. Запроваджено обов’язкову сертифікацію товарів, для яких 
встановлено вимоги щодо їх якості та безпеки, також заборонено реалізовувати та використовувати такі 
товари (у тому числі імпортні) без сертифіката відповідності. Основна мета цього закону – регулювання 
відносин між споживачами (покупцями) та виробниками (продавцями), а також реалізація державної 
політики у сфері захисту прав споживачів. 

Правове регулювання безпеки харчових продуктів регламентує Закон України від “Про внесення 
змін до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. Ним 
встановлено, що будь-який харчовий продукт (крім виготовленого для особистого споживання), 
продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на 
реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та 
безпечності. До переліку документів, що підтверджують якість і безпечність харчових продуктів, 
продовольчої сировини та супутніх матеріалів належать: декларація про відповідність, сертифікат 
відповідності, свідоцтво про визнання відповідності продовольчої продукції для реалізації на 
внутрішньому ринку чи експорту, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво 
про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, ветеринарні документи (ветеринарна довідка, 
ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат), сертифікат якості та карантинний дозвіл. 

Таким чином, вітчизняне законодавство розглядає якість харчового продукту як ступінь досконалості 
його властивостей та характерних рис, які здатні задовольнити потреби та побажання тих, хто споживає 
або використовує цей харчовий продукт. Безпечність останнього визначається як його відповідний стан, 
що є результатом діяльності виробництва й обігу харчового продукту, яка здійснюється з дотриманням 
вимог, встановлених санітарними заходами і/або технічними регламентами, не завдає шкоди здоров'ю 
людини, якщо він спожитий за призначенням. Проте значне відставання українських стандартів та 
регламентів від сучасних досягнень хімічної промисловості та генної інженерії не забезпечує впевненості у 
тому, що дозволений харчовий продукт є насправді якісним і безпечним. До того ж в жодному із 
розглянутих законів не передбачено визначення екологічності сільськогосподарської продукції та 
обов’язкового інформування споживачів (покупців) про неї, що значно звужує критерії споживацького 
вибору між схожими товарами і є суттєвим для споживача. Така невизначеність також створює 
неконкурентні умови для виробників екопродукції, оскільки в маркетингових цілях будь-який виробник 
може включити до обов’язкового маркування написи: «екопродукт», «екологічно чистий», «екологічного 
походження» і таким чином маніпулювати свідомістю покупця.  

Суттєвих успіхів щодо формування правового середовища у цій сфері досягнуто в країнах 
Європейської Спільноти, де безпеку харчових продуктів визначено одним із головних напрямків спільної 
політики, що включає: розвиток села; захист природного довкілля, охорону здоров'я, захист споживачів та 
внутрішній ринок. Із прийняттям постанови у лютому 2002 року закладено підвалини нового європейського 
законодавства з безпеки харчових продуктів та сформульовано його основні принципи: нерозривність усіх 
ланок харчового ланцюга, ключова роль аналізу ринків, відповідальність операторів, контроль за 
виробництвом на всіх етапах, а також право громадян на точну й достовірну інформацію. Для незалежного 
контролю за безпекою харчових продуктів, аналізу інформації про наявні та потенційні ризики, а також 
інформування громадськості створено Європейське агентство з безпеки харчових продуктів. 

Значним поступом екологічного руху у вітчизняному сільському господарстві міг стати ухвалений 
Верховною Радою 21.04.2011р. Закон «Про органічне виробництво», що був відхилений Президентом. 
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Своє рішення глава держави мотивував тим, що закон не забезпечував «системного вирішення всього 
комплексу питань у сфері органічного виробництва» та не відповідав цілій низці інших нормативних 
актів. Наступна спроба проекту Закону України «Про засади органічного виробництва» від 
18.01.2012р. також була повернута на доопрацювання. 

Світовий ринок органічних продуктів оцінюється на рівні понад 40 млрд. доларів США в рік, а 
його щорічний приріст – 10 -12%. Такі результати досягнуто в заможних державах, що націлені на 
сталий розвиток своїх економік. Після екологізації аграрної політики країн ЄС до європейських 
фермерів почали ставитись нові вимоги: обирати методи господарювання та технології виробництва 
не лише із врахуванням їх потенційної економічної успішності, а й необхідності дотримуватись певних 
засад охорони довкілля. При цьому передбачено жорсткі санкції за порушення екологічних норм. В той 
же час існують компенсації за дотримання принципів органічного агровиробництва, що суттєво 
пожвавило інтерес європейських фермерів до цього методу господарювання 

В Україні органічне виробництво здійснюється на площі понад 270 тис.га та поширюється 
виключно завдяки ентузіазму керівників та за підтримки іноземних інвесторів. Хоча вітчизняне 
органічне сільське господарство є ровесником незалежності нашої держави, його розвиток і досі 
знаходиться на початковій стадії через відсутність правового забезпечення та сприяння розвитку 
органічного виробництва, а також низьку обізнаність населення про вплив технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції на довкілля та здоров’я людей. [2, с.22]. 

Система правових норм та стандартів органічного агровиробництва України повинна 
враховувати задекларовані наміри України щодо євроінтеграції та зобов’язання узгодити вітчизняне 
законодавство із європейським. Тому практичний досвід країн ЄС у сфері розвитку законодавчих 
норм, сертифікації та системи державної підтримки органічного виробництва може бути основою для 
формування українського законодавства у цій сфері [3; 5]. 

Висновки з даного дослідження. Сьогодні об’єктивно назріла необхідність у реформуванні 
вітчизняного нормативно-правового поля в напрямку екологізації сільськогосподарського 
виробництва, оскільки: загрозливих меж досягнуло антропогенне навантаження на 
сільськогосподарські угіддя та вплив аграрного виробництва на довкілля в цілому; згортається 
зовнішній ринок вітчизняної продукції аграрного походження, а внутрішній – переповнюється 
неякісними та небезпечними продуктами харчування; зростає чисельність захворювань у населення 
пов’язаних із вживанням таких продуктів та ін. 

Використання законодавчого досвіду країн європейської спільноти у реформуванні вітчизняного 
правового поля у сфері екології агровиробництва є доцільним, враховуючи задекларований про-
європейський вектор розвитку суспільних та виробничих відносин в Україні. При цьому до 
першочергових заходів слід включити: 

• запровадження жорстких екологічних вимог та обмежень до традиційних методів та технологій 
виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, а також контролю за їх дотриманням (на 
основі паспортизації сільгоспугідь встановити перелік галузей аграрного виробництва, що можуть 
здійснюватись у кожній агроекосистемі, а також перелік та обсяги засобів агрохімії, що можуть 
використовуватись в процесі виробництва); 

• прийняття спеціального законодавства щодо органічного виробництва, як рушія екологізації 
вітчизняного сільського господарства, а також запровадження його стандартів, сертифікації та 
цільового бюджетного стимулювання; 

• популяризацію ідей збереження навколишнього природного середовища шляхом підвищення 
обізнаності виробників та споживачів про вплив виробництва сільськогосподарської продукції на 
довкілля та здоров’я людей; 

• підвищення рівня поінформованості населення про екологічну безпечність аграрної продукції 
шляхом запровадження на продуктах харчування маркування щодо вмісту в них речовин органічного 
походження у відсотках. 
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Анотація 
 У статті розглянуто сучасні правові умови виробництва вітчизняної аграрної продукції в 

контексті передумов для підвищення їх екологічної безпечності та можливості застосування в 
Україні передового досвіду зарубіжних країн у сфері виробництва екологічно чистої продукції. 

Ключові слова:  аграрне виробництво, екологізація, екологічно чиста продукція, органічне 
виробництво, правові умови. 

Аннотация 
В статье рассмотрены современные правовые условия производства отечественной 

аграрной продукции в контексте предпосылок для повышения их экологической безопасности и 
возможности применения в Украине передового опыта зарубежных стран в сфере производства 
экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: аграрное производство, экологизация, экологически чистая продукция, 
органичное производство, правовые условия. 

Annotation 
 The article considers the current legal conditions for domestic agricultural products manufacture in the 

context of their environmental safety improvement and their applicability in Ukraine of foreign countries’ 
advanced experience in ecological product production. 
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: 
 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
Постановка проблеми.  Сільський зелений туризм в Україні перебуває на стадії свого 

оновлення та становлення. Саме він є чинником економічного та культурного розвитку, захисту 
довкілля та історико-культурної спадщини, а також забезпечує грошові надходження, які потрібні для 
відшкодовування витрат сільськогосподарського виробництва. Сільський зелений туризм в сучасних 
умовах господарювання може стати надійним джерелом грошових надходжень не лише для 
організованих територій масового відпочинку й оздоровлення, а й для селянських господарств, що 
вирізняються значними туристичними ресурсами як природного, так і антропогенного походження. 
Перед вітчизняними агрооселями стоїть сьогодні немало проблем – це вузькість внутрішнього ринку і 
недостатнє просування українського туристичного продукту за кордоном,  малий обсяг інвестицій, що 
не дозволяє якісно покращувати інфраструктуру. Досить гостро стоїть питання підготовки нових 
кадрів, які б не лише вміли гарантувати високі стандарти обслуговування гостей, але й ефективно 
управляли би бізнесом у буквальному розумінні цього слова. Крім того, нагальною є проблема 
створення адекватної і достойної якості агротуристичних послуг за ціною, доступною для більшої 
частини населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні питання функціонування індустрії зеленого 
туризму вивчали такі науковці, як Дж. Портер, Л. Агафонова [1], З. Балченко [2], Ю. Зінько, С. Король 
[4], Г. Черевко [7] та ін. Однак окремі аспекти даної проблеми не мають достатнього наукового 
опрацювання, а саме мало уваги приділено організаційно-економічному механізму функціонування та 
управління сільського зеленого туризму в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад, 
науково-практичних рекомендацій щодо організації та управління сільського зеленого туризму в 
Україні.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сільський зелений туризм — це проведення вільного 
часу в сільському середовищі, якому притаманна вiдповiдна забудова, сільський побут, мальовничий 
ландшафт [5]. Зелений туризм – це подорож задля відпочинку, оздоровлення, яку здійснюють за 
безпосереднього використання природних властивостей клімату, привабливих ландшафтних та інших 
ресурсів. Монтанер Х. Монтехано трактує зелений туризм як “дiяльнiсть, що відбувається у контакті з 
природою, життям у таборах, або поселеннях. Це дiяльнiсть, поєднана із сільськогосподарськими 
роботами, знайомством із життям невеликих поселень, пішими екскурсіями, вивченням флори i фауни, 
заняттям річковим спортом. Відпочинок пов’язаний з активним залученням його учасників до традиційних 
форм господарювання на селі (збір винограду, сіна, догляд за худобою тощо) [6]. 

Останнім часом навіть з’явилося нове поняття — екоагротуризм. Воно поєднує використання 
агроосель як головного об’єкта розміщення туристів, котрі беруть участь у сільському зеленому 
туризмі, з використанням екотуристичних програм. Оскільки екотуризм i сільський зелений туризм 
спрямовані на збереження екосистем, то між екотуризмом i сільським туризмом існують паралелі. На 
думку дослiдникiв, сільський зелений туризм вiдрiзняється від екотуризму основною метою — 
вiдповiдним використанням вільного часу. Сільський туризм — це вид проведення вільного часу як 
стаціонарного відпочинку у сiльськiй мiсцевостi з невеликими радіальними маршрутами, а екотуризм 
— проведення вільного часу на маршруті, під час якого люди знайомляться з природними чи історико-
культурними пам’ятками території [1]. 

За визначенням експертів ВТО, сільський зелений туризм найдинамiчнiший сектор світового 
туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних послуг у постiндустрiалъних країнах у 2–
4 рази перевищують обсяги зростання готельної бази та курортного сервісу в цих країнах.  

Сільський зелений туризм в Україні має великі перспективи для розвитку, адже українське село 
здатне запропонувати туристові дуже багатий сільський туристичний продукт: самобутній побут, 
величезну iсторико-архiтектурну народну спадщину, екологічно чисті продукти харчування, мальовничі 
ландшафти тощо.  

Міське населення усе більше прагне до відпочинку на лоні природи. З огляду на важливе 
значення організації короткочасного сільського відпочинку, а також тенденцію подальшого збільшення 
вільного часу населення, слід звернути особливу увагу на створення зон неміського короткочасного 
відпочинку. Для одноденного відпочинку зазвичай найдоступніша приміська зона. Соціологічні 
дослідження підтверджують, що значна частина населення може проводити вихідні на відстані 100, 
200 і навіть більше кілометрів. Так львівяни, котрі виїжджають за місто на два – три дні, найчастіше 
відпочивають у Карпатах – в організованих зонах відпочинку. У цих умовах короткочасний, але 
багаторазовий відпочинок наприкінці тижня в туристичних подорожах буде конкурувати з тривалим, 
але одноразовим відпочинком. При п'ятиденному робочому тижні в загальному річному бюджеті часу 
на відпочинок, майже половину займають вихідні дні і тільки 15-20% припадає на відпустки або 
канікули. Інша частина вільного часу припадає на щоденний відпочинок після робочого дня. Потрібно 
також враховувати постійний чинник - транспортну доступність, виражену в часі. Короткотривалий 
сільський туризм в умовах ринкової економіки стає надійним джерелом грошових надходжень.  

Результатом проведення загального SWОТ-аналізу у Львівській області є наступна сформована 
система її переваг і недоліків у контексті перспектив розвитку ринку рекреації та сільського зеленого 
туризму. Серед виявлених переваг можна назвати: 

1. Вигідне географічне та геополітичне розташування та наявність рекреаційних ресурсів. 
2. Національно-етнографічна особливість регіону, народна культура і народні промисли. 
3. Гостинне населення, високий культурний розвиток. 
4. Архітектурна особливість та історична спадщина. 
5. Наявність зовнішніх кордонів з Європою, визнання на певних ринках, у т.ч. міжнародних. 
6. Членство України у Всесвітній туристичній організації. 
Попри значний потенціал туристичної галузі Львівщини існує і ряд проблем. Серед недоліків 

можна виділити наступні : 
1. Недостатньо розвинені туристична та загальна інфраструктура. 
2. Погані умови транспортного забезпечення. 
3. Низький рівень якості обслуговування. 
4. Недостатність коштів для маркетингу і реклами туристичного продукту, переваг та 

можливостей регіону. 
5. Нестача кваліфікованих кадрів. 
6. Занедбаність пам'яток історії, архітектури та культури. 
7. Відсутність чітко розробленої програми розвитку туризму в області. 
Аналіз передбачає виділення можливостей для регіону, серед них: 
1. Розвиток культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого та лікувального туризму. 
2. Розвиток гірськолижного та інших видів зимового туризму. 
3. Організація турів для діаспори з різних іноземних країн. 
4. Розширення екскурсійної діяльності для вітчизняних туристів. 
5. Розвиток молодіжного та шкільного туризму. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

     

 160 

6. Використання регіону як транзитної території. 
7. Використання переваг регіональної співпраці в рамках євро регіонів, у яких бере участь 

область. 
8. Участь у європейських проектах розвитку туризму.  
Загрози: 
1. Конкуренція з боку сусідніх областей, що пропонують подібні або кращі продукти. 
2. Нестабільність економіко-політичного клімату. 
3. Несприятливий інвестиційний клімат. 
Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси ресурсів для розвитку 

зеленого туризму, хоча їх використання не можна назвати ефективним. Натомість у Центрально-
Схiдних європейських країнах подолано суттєву перешкоду, що заважала розвитку туризму в сiльськiй 
мiсцевостi, - необлаштованiсть об’єктів розміщення туристів. Цього вдалося досягти завдяки розвитку 
малого підприємництва i створення мережі агроосель, агроготелей для прийому відпочиваючих. 
Агрооселя — це житлове приміщення, що знаходиться в сільській мiсцевостi, містить не більше п’яти 
кімнат, пристосованих для проживання туристів, i належить на правах приватної власності господарю, 
який займається сільськогосподарською дiяльнiстю або зайнятий у сфері обслуговування чи 
соціальній сфері села.  

Агроготель — житлове приміщення готельного типу, призначене для надання туристично-
рекреацiйних послуг у сiльськiй мiсцевостi.  

Агрооселя володіє сiльсъким туристичним продуктом у вигляді сукупних послуг клієнту: 
туристично приваблива мiсцевiсть - природне середовище зі сприятливим кліматом, унікальними 
краєвидами; iсторико-культурнi об’єкти, традицiїї та звичаї мiсцевостi; інфраструктура як надійна база 
розміщення туристів; транспортні засоби. Неабияке значення має суспільний iмiдж мiсцевостi, а також 
сприятливі ціни. 

Провідними завданням створення мережі агроосель є акумуляція зусиль незалежних агроосель-
учасників мережі та представлення їх спільних інтересів з врахуванням особливостей кожного них у 
наступних напрямках: 

1. Розробка, впровадження та просування спільного бренду та логотипу, а також інтеграція 
маркетингової стратегії учасників мережі; 

2. Представлення агроосель мережі в єдиному мережевому каталозі, в туристичних каталогах 
та путівниках, а також розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів; 

3. Централізоване представлення агроосель мережі на виставках індустрії гостинності; 
4. Оптимізація попиту за рахунок єдиного представлення і просування в мережі Інтернет; 
5. Централізоване представлення агроосель мережі в міжнародній резерваційній системі; 
6. Використання додаткових каналів збуту on-line; 
7. Вивчення потреб та запитів цільової групи споживачів і потенційного попиту як для кожної 

агрооселі зокрема, так і для мережі в цілому; 
8. Використання і поповнення єдиної клієнтської бази; 
9. Створення комплексних програм лояльності та гнучкої системи заохочення споживачів, 

розробка єдиної програми постійного гостя та єдиних бонусних програм з авіалініями, залізницею, 
операторами мобільного зв’язку, компаніями з оренди автомобілів тощо; 

11. Допомога в контролі над якістю послуг, що надаються агрооселями-учасниками мережі; 
12. Оптимізація доходності номерного фонду за рахунок перегляду пакетного розміщення, 

аналіз фінансових показників та управління доходами. 
Економічна ефективність агроосель залежить від: успішної організації зеленого туризму в 

державі; забезпечення потреб населення у закладах розміщення; висококваліфікованого 
обслуговування гостей в агрооселях.  

Для успішного виходу на міжнародні ринки необхідно розробити маркетингову стратегію 
просування туристичного продукту. Важливими її елементами є: встановлення методів та каналів 
розповсюдження рекламної інформації, налагодження співробітництва з міжнародними туристичними 
організаціями, представлення Львова на міжнародних виставках, розробка програми проведення 
маркетингових досліджень стосовно потреб ринку, визначення розмірів, термінів та джерел 
необхідних інвестицій тощо. 

Вагомим питанням подальшого розвитку сільського зеленого туризму фахiвцi вважають 
категоризацію зелених садиб. Клієнт повинен чітко знати, які саме послуги йому запропонують у тій чи 
iншiй садибі. Поки що сiльськi садиби належать до першої категорії, тобто найнижчого рівня 
категоризації. У Польщі влада виробила стандарти стосовно сільського туризму, а господарі здійснили 
добровільну категоризацію садиб. Усе це дає змогу оцінити якість послуг зелених садиб [7].  

Сільський зелений туризм є найперспективнішим видом відпочинку та туризму в Карпатському, 
Поліському регіоні України. Соцiально-економiчне значення зеленого туризму для держави полягає у 
тому, що він: 

• стимулює розвиток селянських господарств, які займаються зеленим туризмом; 
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•  допомагає розвитку місцевої інфраструктури; 
• сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян 

i відрахування у мiсцевi бюджети; 
• активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі, понижуючи 

потребу в закордонному заробiтчанствi; 
• слугує охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної самобутності 

українців; 
• створює можливості для змістовного відпочинку незаможних людей; 
• позитивно впливає на підвищення культурного рівня й екологічної свiдомостi мешканців села. 
Висновки з даного дослідження. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що 

сільський зелений туризм є частиною економічної інфраструктури країни і становить сукупність послуг 
з розміщення та харчування населення. Поштовх до подальшого розвитку сільського зеленого 
туризму надала фінансова криза. Зокрема, цього року багато українців вирішили не їхати за кордон, а 
відпочити всередині країни. Прокидається інтерес до "непляжного" туризму, зокрема до "сільського" та 
"зеленого", а також до відвідання пам'яток архітектури та історії.  

Зелений туризм може стати доброю підмогою для селянських господарств, оскільки дасть 
додаткові грошові надходження. А запровадження єдиних показників обліку діяльності агроосель 
допоможе уніфікувати й спростити роботу менеджерам, інвесторам, що позначиться на роботі цілої 
галузі.  
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Анотація 
Проаналізовано розвиток сільського зеленого туризму у світі та в Україні. Сформовано 

систему переваг і недоліків у контексті перспектив розвитку сільського зеленого туризму. 
Проведено територіальну оцінку сучасного стану. Визначено перспективи розвитку зеленого 
туризму в регіоні. 

Ключові слова: зелений туризм, сільський туризм, екологічний туризм, агрооселя, 
агроготель, мережі агроосель. 

Аннотация 
Проанализировано развитие сельского зелёного туризма в мире и в Украине. Сформировано 

систему преимуществ и недостатков в контексте перспектив развития сельского зелёного 
туризма. Проведено территориальную оценку современного состояния. Определены перспективы 
развития  зелёного туризма в регионе. 

Ключевые слова: зелёный туризм, сельский туризм, экологический туризм, агрохозяйство, 
агрогостинница, сети агрохозяйств. 

Annotation 
The development of rural tourism in the world and in Ukraine. The system of strengths and 

weaknesses in the context of the prospects of rural tourism. Conducted territorial assessment of the current 
state.  Determined prospects of development of eco-tourism in the region. 

Key words:  green tourism, rural tourism, eco-tourism, ahrooselya, ahrohotel, network ahroosel. 
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА 
ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Постановка проблеми. Інновації як складова перетворень соціально-економічних систем 

відіграють величезну роль в конкурентоспроможності національних економік й формуванні джерел та 
ресурсів економічного зростання. Прискорення темпів інноваційної діяльності, ініційоване 
динамічністю протікання науково-технічного прогресу, сприяє процесам інтернаціоналізації та 
глобалізації світового господарства. Запорука успішного та стабільного розвитку полягає не стільки в 
наявності новітніх розробок, скільки в можливості отримання конкретних вигод для країни. 
Вдосконалення механізму комерціалізації науково-технічних інновацій сприяє ефективнішому 
розподілу цього фактора виробництва в суспільстві і тим самим збільшує вигоду, яку отримують як 
самі підприємства-інноватори (чи науково-дослідні організації), так і держава в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблеми комерціалізації інновацій було і 
залишається в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців-практиків. Дослідженню 
окремих аспектів проблеми комерціалізації інновацій, включаючи моделі, механізми і фактори 
ефективності її здійснення присвячені праці С. Бразінскаса, П. Беккі, Л. Васильєва, В. Воронцова, 
Г. Гумерова, І. Дежіна, Д. Кінгхем, В. Мухіна, А. Тріфілова, Б. Різатдінова, П. Сушкова, О. Тарасова, 
В. Титова, Н. Фонштейн, К. Хомкіна, X. Шоха, А. Яновського та ін. В науково-практичній літературі 
домінує позиція, згідно з якою комерціалізація інновацій виступає переважно як макроекономічний 
фактор підвищення конкурентоздатності економіки та ефективний інструмент впровадження інновацій 
на мікрорівні. Проте, потребує більш глибокого дослідження вплив впровадження результатів науково-
технічної діяльності на всі рівні економічної системи й формування відповідних ефектів. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ринкового механізму комерціалізації 
інновацій та його схематичний зв'язок з впровадження результатів інноваційної, науково-технічної 
діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптація економічних систем до існуючих 
ринкових закономірностей розвитку сприяла переходу від неокласичної моделі науково-технічного 
прогресу до ендогенної моделі. В зв’язку з цим, широкого поширення та використання дістали моделі 
економічного розвитку, які ґрунтуються на інноваційному типі розвитку. Основною гіпотезою статті є 
положення, що науково-технічна діяльність є рушійною силою науково-технічного прогресу, 
впровадження її результатів (науково-технічної продукції) забезпечує його динамічне протікання. 
Дослідженням виявлено інноваційні особливості науково-технічної діяльності: вона має інноваційну 
природу, оскільки направлена на отримання нових знань на основі інтелектуальної та творчої 
діяльності; пов'язана зі створенням, розвитком та поширенням науково-технічних знань й саме ця 
особливість формує її відмінність; базується на протіканні системного інноваційного процесу. 

Технологічний уклад, характерний для нашого часу, охоплює організацію процесу перетворення 
наукових ідей в конкурентоспроможні інновації, комерціалізацію результатів інноваційної та науково-
технічної діяльності, освоєння промисловими підприємствами нових видів продукції та технологій й 
активізацію державної політики в сфері передачі результатів НДДКР в промисловість.  

На основі теорії економічних циклів М. Д. Кондратьєва [1] було продемонстровано вплив 
науково-технічного прогресу та впровадження інновацій на життєві цикли технології, товарів й 
виникнення нових ринків. На основі наукових поглядів вченого було представимо кластерний характер 
розподіл інновацій в часі (рис. 1). Прослідковується взаємозв’язок та схематична залежність між 
технологічними стрибками (процесами на макрорівні), формуванням галузей (мезорівень) та 
виникненням нових товарних ринків на основі впровадження інновацій. 
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Рис. 1. Похідні ефекти від впровадження результатів науково-технічного прогресу 
Джерело : авторська розробка 

 
Відповідно до наукових поглядів М. Д. Кондратьєва, саме науково-технічні інновації відіграють 

ключове значення в зміні економічних циклів. Технічні відкриття та винаходи сприяють значним змінам 
в техніці, які, в свою чергу, породжують глибокі зміни в економічному житті суспільства. 

Динамічність науково-технічного прогресу сприяє періодичному виникненню технологічних стрибків, 
які сприяють еволюції соціально-економічних, виробничих та технологічних процесів. В результаті, 
науково-технічні знання матеріалізуються в нові засоби праці та технології й інші види радикальних 
інновацій. Впровадження результатів науково-технічного прогресу в економічне середовище сприяє 
виникненню інновацій й формуванню нових ринків. Криві життєвого циклу інновацій та технологій наведені 
схематично, оскільки допускається існування значного періоду часу між виникненням технології й її 
трансформацією в товарну форму й спостерігається вплив інноваційного лагу.  

Впровадження результатів інноваційної та науково-технічної нівелює діяльність певних 
економічних законів, зокрема законів спадної віддачі, вартості, попиту та пропозиції [2]. 

Подальші наукові напрацювання стосуються відображення детального впливу результатів 
науково-технічної діяльності на всіх трьох рівнях економічної системи: формування ринкової 
інфраструктури, яка орієнтована на комерціалізацію та впровадження інновацій, розвиток нових 
галузей й становлення суб’єктів та об’єктів ринкового середовища. Дослідницький інтерес 
представляє саме трансформація науково-технічних ідей в конкурентоспроможні інновацій та 
доведення її до кінцевого споживача (рис. 2). Цей процес представлений посередині схеми. 
Зазначений процес трансформації забезпечений функціонуванням об’єктів та суб’єктів ринкового 
середовища й інноваційної інфраструктури. Відповідно до поетапної трансформації науково-технічних 
ідей, представлено впровадження концепції маркетингового забезпечення інноваційної діяльності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Трансформація науково-технічних ідей в конкурентоспроможний товар 
Джерело : авторська розробка 
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Протікання науково-технічної та інноваційної діяльності сприяє формуванню глобального 
ринку науково-технічних ідей. Науково-технічні ідеї генеруються науково-дослідними та 
інноваційними організаціями, науково-технічними парками й забезпечені відповідною 
інноваційною інфраструктурою. Стимулюючим джерелом виникнення та генерації ідей можуть 
служити власні технологічні пріоритети інноватора («science-push» відмітка 1, рис. 2) чи вплив 
ринкового попиту («demand-pull» відмітка 2, рис. 2).  

Починаючи з семи десятих років минулого століття, науково-технічний потенціал деяких 
країн світу став таким могутнім, що нині кількість нових розроблених технологій, перевищує не 
тільки обсяги, необхідного для їх комерціалізації капіталу, а й місткість ринку, який міг би їх 
поглинути у разі повної комерціалізації [3]. Постійне нагромадження та акумуляція науково-
технічних ідей та інновацій сприяють формуванню особливого виду маркетингової діяльності - 
маркетингу результатів інноваційної науково-технічної діяльності. Ця діяльність спрямована на 
оптимізацію інноваційної діяльності шляхом адаптації результатів науково-технічної діяльності до 
потреб ринку та пошуку оптимальних шляхів їх впровадження. 

Саме на цьому етапі формується маркетинг науково-технічної продукції як особлива 
концепція управління інноваційною діяльністю. Головним завданням цієї концепції є забезпечення 
процесу комерціалізації інновацій й трансформація перспективних науково-технічних ідей в 
конкурентоспроможні товари. Маркетинг результатів науково-технічної та інноваційної діяльності 
базується на принципах інноваційного маркетингу, оскільки передбачає власне як виробництво та 
впровадження інновацій й використання в цьому процесі нових інноваційних інструментів в 
маркетингу. Впровадження та використання концепції маркетингу науково-технічної продукції 
може бути реалізовано як інноватором, так й інноваційними та бізнес-посередниками. 

За участю інноваційних та бізнес-посередників відбувається матеріалізація та промислове 
освоєння перспективних інноваційних ідей. Результатом процесу комерціалізації є трансфер 
перспективних інновацій та їх промислове освоєння. На основі технологічних стрибків 
зароджуються радикальні інновації, які сприяють формуванню нових ринків (рис. 1). 

Останнім етапом запропонованої схеми (рис. 2) є впровадження інноваційних товарів на 
ринок й функціонування їх як елементу ринкового середовища. Лише перспективні науково-
технічні ідеї спроможні трансформуватися в конкурентоспроможні товари на ринку. Забезпечення 
функціонування інноваційного товару як елементу ринкового обміну відбувається з використанням 
традиційної концепції маркетингу й розробки продуктово-ринкової стратегії. 

Окрім виявлених ринкових ефектів, комерціалізація та впровадження науково-технічних 
розробок призводить до виникнення комплексу соціально-економічних, наукових та технічних 
ефектів, які є базовими стимулами інноваційних процесів на всіх рівнях економічної системи. Нові 
знання, отримані при впровадженні розробок, призводять до розвитку існуючих та формування 
нових наукових напрямів, а способи трансформації теоретичних знань у комплекс корисних 
соціально-економічних ефектів потребують створення нових видів техніки, що підвищує 
технологічний рівень суспільства.  

Кінцевим результатом функціонування національних інноваційних систем є матеріалізація 
наявних інноваційних ідей та ресурсів. Впровадження результатів інноваційної та науково-
технічної діяльності має значний вплив на розвиток інноваційної та ринкової інфраструктури, 
сприяє суттєвим зрушенням в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Особливої уваги в цих 
умовах набуває процес комерціалізації та впровадження науково-технічних інновацій. Поєднання 
результатів рис. 1 та 2 приводить до висновку, що комерціалізація інновацій є об’єктивним та 
закономірним економічним явищем, яке сприяє проникненню ринкових відносин в нові сфери 
життєдіяльності суспільства. Дане твердження ґрунтується на ідеях Й. Шумпетера [4] та 
Дж. Хіксона, згідно з якими, комерціалізація інновації - процес зародження та формування 
ринкових відносин й важлива складова концепції інноваційного характеру підприємництва. 

Концептуальне значення комерціалізації й актуальність формування сучасної теорії 
комерціалізації інновації забезпечено на рівнях функціонування економічної системи. Дослідження 
категоріального апарату комерціалізації інновації дозволило виділити напрямки визначення та 
характеристики цієї дефініції як на мікро-, так й на макрорівні управління економічними процесами 
(рис. 3). Встановлено, що на макрорівні комерціалізація представляє собою складову 
національної інноваційної системи й умову забезпечення економічного розвитку. На мікрорівні 
комерціалізація представляє собою інструмент впровадження результатів інноваційної діяльності 
й отримання комерційного ефекту та послідовну зміну інноваційних етапів й також кінцевим 
етапом процесу розробки нового товару. 
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Рис. 3. Результати дослідження категоріального апарату поняття «комерціалізація 
інновацій» 

Джерело : авторська розробка 
 

Комерціалізація інновацій є найважливішим елементом інноваційного процесу, оскільки вона 
представляє собою процес перетворення результатів науково-технічної діяльності на товар і 
подальшу їхню ефективну реалізацію в промислових масштабах [5]. Успіх комерціалізації інновації 
має стратегічне значення для інноваційної діяльності інноватора, визначає його 
конкурентоспроможність й виступає важливою складовою розвитку економіки в цілому [6; 7; 8]. 
Інтенсифікація темпів інноваційної діяльності й активний процес впровадження інновацій сприяють 
досягненню цілей маркетингової діяльності й формують суттєві ринкові бар’єри для інноватора. 

Висновки з проведеного дослідження. В статті досліджено вплив впровадження результатів 
інноваційної науково-технічної діяльності на розвиток економічної системи та ринкової 
інфраструктури. Встановлено, що комерціалізація інновацій як системоутворюючий економічний 
процес представляє собою ефективний інструмент впровадження результатів науково-технічної 
діяльності на мікрорівні; сприяє поширенню та розвитку ринкових відносин в нових галузях економіки; 
на макрорівні представляє собою умову забезпечення інноваційного розвитку економіки країни. 
Особлива роль комерціалізації інновації пов’язана з оптимізацією інноваційної діяльності шляхом 
відбору та впровадження перспективних науково-технічних ідей. 
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Анотація 
В статті сформовано ринковий механізм комерціалізації та впровадження результатів 

науково-технічного прогресу в ринковому середовищі. Досліджена особлива роль комерціалізації 
інновації в процесі трансформації науково-технічних ідей в конкурентоспроможні товари. 

Ключові слова: інновації, комерціалізація інновацій, науково-технічний прогрес. 
 

Аннотация 
В статье сформирован рыночный механизм коммерциализации и внедрения результатов 

научно-технического прогресса в рыночной среде. Исследована особая роль коммерциализации 
инновации в процессе трансформации научно-технических идей в конкурентоспособные товары. 

Ключевые слова: инновации, коммерциализация инноваций, научно-технический прогресс. 
 

Annotation 
The article generated a market mechanism commercialization and deployment of scientific and 

technical progress in the market environment. Investigated the specific role of commercialization of 
innovation in the transformation of scientific and technical ideas into competitive products. 

Key words : innovation, commercialization of innovation, scientific and technical progress. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Аграрне виробництво – це виробництво сільськогосподарської 

продукції з участю земельних ресурсів, що відбувається під впливом природних та економічних 
факторів. Раціональна структура аграрного виробництва формується за умов виконання та 
дотримання економічних, екологічних, агрономічних і технологічних вимог. 

Реструктуризація сільськогосподарських підприємств, впровадження нових організаційно-
правових форм господарювання вимагають нових підходів до формування державної технічної 
політики в агропромисловому комплексі на всіх етапах інженерно-технічного забезпечення аграрного 
виробництва [1, с. 3].  

В умовах ринкових відносин сучасний стан інженерно-технічного забезпечення не завжди 
спроможний задовольнити технологічні потреби сільськогосподарських товаровиробників у машинах, 
обладнанні, устаткуванні та технічному обслуговуванні. Така необхідність пов’язана також з тим, що 
рівень технічного оснащення аграрних підприємств значно погіршився за критичного стану 
вітчизняного сільськогосподарського машинобудування та домінування імпорту сільськогосподарської 
техніки. Тому розробка концептуальних положень щодо організації інженерно-технічного забезпечення 
аграрного виробництва у таких умовах посідає важливе місце. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інженерно-технічного забезпечення 
аграрного виробництва досліджують вітчизняні і зарубіжні вчені та практики. Актуальні питання інженерно-
технічного забезпечення аграрного виробництва на основі інноваційно-інвестиційного розвитку 
досліджуються у працях вчених Андрійчука В. Г., Білоуська Я. К., Зубця М. В., Кісіля М. І., Кравчука В. І., 
Левитського І. С., Лобаса М. І., Могилової М. М., Музики П. А., Підлісецького Г. М., Саблука П. Т., 
Сайка В. Р., Ситника В. П. та інших. Однак, питання інженерно-технічного забезпечення аграрного 
виробництва у ринкових умовах недостатньо вивчені. Подальших досліджень потребують інноваційно-
інвестиційні процеси на регіональному рівні в умовах структуризації аграрних підприємств.  

Постановка завдання. Основною метою даного дослідження є: вивчення стану інженерно-
технічного забезпечення аграрного виробництва в умовах структуризації аграрних підприємств; 
формування ринку сільськогосподарської техніки; визначення тенденцій розвитку ринку технічних 
засобів, систем технічного сервісу інженерно-технічного забезпечення та розробка пропозицій щодо 
покращення його організації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий розвиток і стабільне зростання аграрної 
сфери економіки України та продовольчу безпеку може забезпечити аграрне виробництво, що 
ґрунтується на збалансованому використанні природних ресурсів. Для країн, зорієнтованих на стале 
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економічне зростання на основі збереження навколишнього середовища і зменшення екологічного 
навантаження – раціональне використання земель сільськогосподарського призначення є головним 
аспектом стратегії їхнього розвитку [2, с. 12].  

Реструктуризація сільськогосподарських підприємств і створення нових форм господарювання 
вимагають комплексного підходу до формування ринку технічних засобів та взаємовідносин між 
виробниками, споживачами і постачальниками сільськогосподарської техніки. По-перше, виробництво, 
реалізація, використання та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки протягом усього 
періоду експлуатації потребують створення мережі відповідних ринкових виробничо-комерційних структур. 
По-друге, інтенсивне впровадження систем технологій органічного землеробства повинно відбуватися з 
обов’язковим урахуванням еколого-економічних показників збалансованості використання природних 
ресурсів. По-третє, впровадження технологій землеробства (інтенсивного обробітку, органічного, прямої 
сівби) і виробництва сільськогосподарської продукції вимагають нових інноваційних підходів до створення 
технічних засобів та формування усієї системи інженерно-технічного забезпечення.  

Загалом ринок матеріально-технічних ресурсів формується на основі попиту і пропозиції. Попит 
визначається як технологіями вирощування сільськогосподарських культур, так і економічними 
можливостями аграрних підприємств. Купівельна спроможність підприємств на придбання техніки 
щорічно складає лише 5-7 млрд. грн. при щорічній ємності ринку 22-28 млрд. грн. Тобто покривається 
технологічна потреба лише на 15-20%. Більшості аграрних підприємств придбання сучасної техніки та 
комбінованих машин практично недоступно [3, с. 49-52].  

Окрім того, відсутній пропорційний розподіл інвестиційних ресурсів. За останні роки інновації, що 
спрямовуються на новий технологічний розвиток аграрної сфери, в основному, впроваджуються в 
прибуткові рослинницькі галузі. Стратегія інноваційної діяльності аграрних підприємств формується у 
середовищі факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Перспективи сталого розвитку аграрних 
підприємств потребують формування нового бачення взаємозв’язку та комбінацій факторів розвитку 
економічного, соціального, технологічного, правового, управлінського характеру[4, с. 78-83; 8, с. 141-146]. 

Формування концепції розвитку агротехнологій та їх технічного забезпечення полягає в 
оптимізації термінів виконання всього комплексу операцій і агротехнічних вимог для одержання 
запрограмованого врожаю із заданими якісними параметрами. Сільське господарство ще не набуло 
необхідної купівельної спроможності. Рівень його технічного оснащення не відповідає технологічним 
потребам. Через несвоєчасне виконання технологічних операцій щорічно втрачається третина валової 
сільськогосподарської продукції [5, с. 46-49]. 

Трансформаційні ринкові процеси в аграрній сфері засвідчують, що без структурно-
організаційної перебудови існуючого інженерно-технічного забезпечення неможливий його стабільний 
розвиток. У процесі реформування аграрного сектора економіки утворились нові організаційно-правові 
форми господарювання: акціонерні товариства, фермерські господарства, особисті селянські 
господарства та ін. При цьому інженерно-технічні служби втратили свою цілісність і перетворилися у 
окремі самостійні підрозділи. Сучасний стан таких служб не спроможний задовольнити технічні 
потреби сільськогосподарських товаровиробників. Пріоритетність розвитку системи інженерно-
технічного забезпечення реалізується спрямованою державною технічною політикою на прискорене 
створення і виробництво технічних засобів, оснащення ними АПК, технічного і технологічного сервісу, 
кредитно-фінансової підтримки та кадрового забезпечення [6, с. 6-8]. 

У сучасних умовах господарювання важливого значення в аграрній сфері набуває стадійно-
послідовна система організації виробництва, у якій її складові елементи спроможні змінюватися 
відповідно до досягнень науково-технічного прогресу. Визначальним елементом тут виступають 
машини та обладнання, які складають матеріально-речову основу виробничого прогресу. Тому 
орієнтація на впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва в умовах 
обмежених ресурсів повинна мати послідовний ступеневий характер інвестування у розвиток 
матеріально-технічної бази аграрного виробництва, що дозволить уникнути великих капіталовкладень.  

На першому етапі необхідно впроваджувати у виробництво сучасні ґрунтозахисні 
енергозберігаючі системи обробітку ґрунту, спрямовані на виробництво біологічно чистої продукції 
(органічного землеробства, інтенсивного обробітку ґрунту, прямої сівби).  

На другому етапі слід удосконалювати окремі елементи енерго- та ресурсозберігаючих технологій 
(структуризація посівних площ, чергування культур у сівозмінах, застосування добрив та захисту рослин).  

На третьому етапі слід впровадити оптимізоване землекористування сільськогосподарських 
підприємств (виведення з обігу низькопродуктивних та еродованих земель).  

На четвертому етапі необхідно визначити структуру машинно-тракторного парку, встановити перелік 
машин та обладнання для кожного технологічного процесу). На усіх етапах слід уникати спрощеного 
підходу до інноваційних рішень, які вибірково покращують окремі етапи аграрного виробництва. 

Основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення АПК наведено на рис. 1. 
На сучасному етапі найбільш повно визначено правові, економічні та організаційні засади 

формування і функціонування інженерно-технічного забезпечення АПК у Законі України «Про систему 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» [7, с. 11-13]. 
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Рис. 1. Основні завдання системи інженерно-технічного забезпечення АПК 
 
За таких умов важливого значення набуває формування нових інженерно-технічних підрозділів, які 

комплексно вирішують питання забезпечення і обслуговування аграрного виробництва. Основні суб’єкти 
системи інженерно-технічного забезпечення – технічні та технологічні, науково-дослідні, дослідно-
конструкторські та машино-випробувальні станції, експериментальні машинобудівні заводи, підприємства 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування, спеціалізовані підприємства з торгівлі, надання 
послуг та технічного сервісу, лізингові компанії, інженерно-технічні служби, органи технічного нагляду та 
сертифікації, навчальні заклади з підготовки та перепідготовки інженерно-технічних кадрів.  

Інженерно-технічне забезпечення охоплює всі етапи аграрного виробництва. До основних етапів 
інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва можна віднести створення, виробництво, 
використання і технічний сервіс машин, обладнання та устаткування.  

Сфера дії Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування і 
функціонування системи інженерно-технічного забезпечення АПК, а саме: розробку, створення, 
випробування, виробництво, реалізацію, використання технічних засобів, технічного та технологічного 
сервісу; здійснення державного нагляду за якістю, технічним станом, умовами експлуатації та 
зберігання технічних засобів, а також якістю паливно-мастильних матеріалів; науково-технічне та 
інформаційне обслуговування суб’єктів системи інженерно-технічного забезпечення АПК; підготовку і 
перепідготовку інженерно-технічних кадрів. 

Отже, основним організаційним принципом інженерно-технічного забезпечення аграрного 
виробництва є системний підхід до створення проведення державних випробувань, виробництва технічних 
засобів, їх використання, ремонту та технічного обслуговування, розробки і освоєння нових технологій та 
кадрового забезпечення. Технічне забезпечення аграрного виробництва у значній мірі залежить від 
розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування та стану ринків збуту техніки. 
Машинобудівній галузі необхідно забезпечити виробництво сучасної високоефективної на основі ресурсо- 
і енергозберігаючих технологій з використанням кращих зразків зарубіжної елементної бази, прискорення 
інноваційного розвитку галузі за рахунок техніко-технологічного переоснащення й застосування новітніх 
технологій проектування та впровадження багатофункціональних модульних машин. 

Формування та розвиток ринку технічних засобів ґрунтується на взаємовідносинах між 
суб’єктами матеріально-технічного і техніко-технологічного забезпечення. Реорганізація системи 
матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва та формування ринкових структур має 
відбуватися на основі інтеграції економічних інтересів усіх ланок від виробника до споживача. 
Реорганізація системи матеріально-технічного забезпечення АПК вплинула на реорганізацію 
традиційних та формування нових сегментів ринку технічних засобів. Можна виділити такі сегменти 
ринку технічних засобів: нової вітчизняної техніки; відновленої вітчизняної техніки; нової імпортної 
техніки; вживаної імпортної техніки, що сприяє розвитку конкурентного середовища.  

Сприяння інвестиційно-інноваційному розвитку галузі здійснюється заходами державного 
стимулювання цих процесів. У нинішніх умовах цього можна досягти шляхом державних субсидій, 
пільгових кредитів, розширенням лізингової діяльності, сприятливою ціновою і податковою політикою, 
створенням сприятливих умов для інноваційної діяльності вітчизняних й іноземних інвесторів. 

Реалізація програм інженерно-технічного забезпечення забезпечується органами державного, 
регіонального та місцевого самоврядування комплексом законодавчо-правових, організаційно-
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економічних, технічних і соціальних заходів щодо створення, виробництва та реалізації, використання і 
обслуговування технічних засобів та науково-технічного, інформаційного і кадрового забезпечення АПК. 

Забезпечення товаровиробників інформаційною і науково-технічною інформацією вимагає 
проведення системного моніторингу технічних засобів, результатів сертифікації нових машин, стану 
інженерно-технічного забезпечення аграрного сектора та ринку матеріально-технічних ресурсів, 
інноваційних технологій та об’єктів інтелектуального права. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в умовах впровадження сучасних 
агротехнологій, що ґрунтуються на збалансованому використанні природних ресурсів, відбувається 
формування нової системи інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва. Ці зміни 
відбуваються в умовах структуризації середовища розвитку сільськогосподарських підприємств, 
реформування регіонального землекористування та розвитку територій, впровадження нових 
організаційно-правових форм господарювання та удосконалення структури ринку 
сільськогосподарської техніки. З врахуванням цих чинників сформовано концептуальні основи 
організації інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва у сучасних умовах 
господарювання. Важливо, щоб при формуванні системи інженерно-технічного забезпечення 
аграрного виробництва були поєднані принципи державного регулювання та господарської 
самостійності всіх суб’єктів господарювання.  

 
Бібліографічний список 

 
1. Білоусько Я. К. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / 

Білоусько Я. К., Бурилко А. В., Галушко В. О. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 216 с. 
2. Бабина Ю. В. Экологический менеджмент / Ю. В. Бабина. – М. : Перспектива, 2002. – 207 с.  
3. Бражевська Г. М. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва / 

Г. М. Бражевська // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 49-52.  
4. Юшкевич О. О. Концептуальні основи структуризації середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств / О. О. Юшкевич // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 78-83.  
5. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки 

України : [монографія] / Н. М. Сіренко. – Миколаїв : Знання-Прес, 2010. – 416 с.  
6. Присяжнюк М. В. Підсумки роботи АПК України за сім місяців 2011р. / М. В. Присяжнюк // Прес-

конференція Міністра аграрної політики та продовольства України. - 08.09.2011 [Електронний ресурс]. - 
Доступ до ресурсу : http://agroukraina.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=58 

7. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон 
України від 05.10.2006 № 229-V [Електронний ресурс]. - Доступ до ресурсу : 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-16 

8. Завадський Й. С. Основи менеджменту в АПК : [підручник] / Й. С. Завадський. – К. : Вища 
школа, 1995. – 246 с.  

Анотація 
У статі досліджено тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва в 

умовах структуризації середовища розвитку сільськогосподарських підприємств. Розкрито 
особливості регіонального технологічного розвитку аграрного виробництва та визначено 
концептуальні основи організації інженерно-технічного забезпечення у сучасних умовах 
господарювання.  

Ключові слова: , аграрне виробництво, інженерно-технічне забезпечення, структуризація 
розвитку підприємства, технологічний розвиток, інноваційна діяльність, інвестиційний процес.  

Аннотация 
В статье исследованы тенденции инженерно-технического обеспечения аграрного 

производства в условиях структуризации среды развития сельскохозяйственных предприятий. 
Раскрыты особенности регионального технологического развития аграрного производства и 
определены концептуальные основы организации инженерно-технического обеспечения в 
современных условиях хозяйствования.  

Ключевые слова: аграрное производство, инженерно-техническое обеспечение, 
структурирование развития предприятия, технологическое развитие, инновационная 
деятельность, инвестиционный процесс. 

Annotation  
The article examined trends in engineering and technical support of agriculture in terms of structuring 

the environment of farms. The features of regional technological development of agricultural production and 
the conceptual foundations of software engineering in the modern business environment.  

Key words:  agricultural production, engineering and technical support, structuring of the company, 
technological development, innovation, investment process. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
ЯК ЗМІШАНОГО АКТИВУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Облікова інформація про дебіторську заборгованість у фінансовій 

звітності виступає засобом для проведення фінансового й економічного аналізу та оцінки показників 
діяльності підприємства. Значення такої інформації для внутрішній і зовнішніх користувачів є досить 
вагомим, оскільки необхідна достовірна й систематизована інформація про стан платоспроможності 
покупців та замовників для того, щоб можна було достовірно оцінити господарську діяльність 
підприємства. Така інформація надасть можливість користувачам вирішити питання пов’язані із 
співпрацею з потенційним контрагентом. Тому її достовірне відображення у фінансовій звітності має 
важливе значення, оскільки сприяє підвищенню якості зібраної інформації, прозорості та достовірності 
даних щодо розрахункових операцій, пов’язаних з реалізацією готової продукції, товарів робіт та послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відображення дебіторської заборгованості 
у фінансовій звітності неодноразово розглядалися у працях відомих вчених, таких як: М. Т. Білухи, 
О. Н. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Євдокимова, А. М. Герасимовича, В. В. Гливенка, Д. Д. Гордієнка, 
Й. Я. Даньківа, К. П. Дудки, В. М. Жука, В. П. Завгороднього, О. М. Коробка, В. М. Костюченка, 
Л. І. Лариненка, О. А. Лаговської, Я. В. Лебедзевич, В. С. Леня, В. Б. Моссаковського, Б. А. Райзберга, 
В. В. Сопка, Б. Г. Федорова, П. Я. Хомина, Л. В. Чижевської, В. О. Шевчука та інших. Незважаючи на 
широке висвітлення зазначеного питання в науковій літературі, недослідженими залишаються питання 
розкриття інформації про монетарну й немонетарну дебіторську заборгованість у фінансовій звітності 
підприємства. 

Постановка завдання. Мета дослідження – визначити коло проблемних питань щодо 
інформаційного забезпечення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності суб’єкта 
господарювання з метою удосконалення її показників для цілей бухгалтерського обліку, управління та 
контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як і будь-яка наука, яка не може розглядатися 
окремо поза практикою, бути відірваною від її основної цілі, так і фінансова звітність підприємства в 
системі бухгалтерського обліку, повинна бути тим елементом, що забезпечує отримання об’єктивної 
інформації для прийняття управлінських рішень. 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання в системі бухгалтерського обліку не тільки 
забезпечать її вплив через відповідний рівень регламентування методів, прийомів та процедур, що 
допоможуть відобразити дані у фінансовій звітності, а й створять систему контролю за рухом такої 
інформації від внутрішніх користувачів облікової інформації до зовнішніх. 

Інформація накопичена в первинних документах про дебіторську заборгованість узагальнюється 
в Журналі 3, відомості аналітичного обліку 3.1 та 3.2. Відповідно до п. 29.5 Методичних рекомендацій 
[5] відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за 
відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 
«Розрахунки з покупцями та замовниками», крім заборгованості, яка забезпечена векселем. Відомість 
3.2 призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, 
за авансами виданими, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів 
кредитних спілок та за іншими операціями).  

У нормативних документах, в наукових публікаціях висувається ряд вимог щодо змісту та форми 
бухгалтерської звітності. Разом з тим, підходи до формування бухгалтерської звітності відрізняються в 
країнах світу, що пояснюється переважно обліковою моделлю, яку використовує та чи інша країна. 
Зокрема, в країнах, які застосовують континентальну модель бухгалтерського обліку (до якої 
відноситься Україна й інші країни СНД), характерним є певний рівень державної регламентації 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. У переважній більшості країн 
континентальної моделі бухгалтерського обліку форми фінансової звітності є уніфікованими та 
єдиними для усіх суб’єктів господарювання [8, с. 219]. 

В країнах англо-американської системи бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість 
поділяють на такі групи: рахунки до отримання, векселі до отримання та дебіторська заборгованість, 
не пов’язана з реалізацією. Крім дебіторської заборгованості покупців, в балансі відображається інша 
заборгованість. Так, в естонському балансі відображається дебіторська заборгованість дочірніх та 
материнських підприємств, дебіторська заборгованість пов’язаних підприємств, розрахунки з 
акціонерами й інша короткострокова дебіторська заборгованість [2, с. 367]. 
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Інформація про дебіторську заборгованість відображається у таких формах звітності, як 
ф. № 1 «Баланс» та ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

Форма № 1 «Баланс» містить інформацію про дебіторську заборгованість в розрізі її 
класифікації за строками погашення, зокрема про довгострокову й поточну [6]. У статті «Довгострокова 
дебіторська заборгованість» показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в 
ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.  

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається 
заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім 
заборгованості, яка забезпечена векселем). Інформація про поточну дебіторську заборгованість 
відображається в розрізі чистої реалізаційної, первісної вартостей та резерву сумнівних боргів. 

За результатами дослідження встановлено, що існуючий перелік статей балансу не забезпечує 
повноту та достовірність інформації про суми дебіторської заборгованості, необхідної зацікавленим 
користувачам облікової інформації. Так, зокрема Ю. М. Лазебна [4] пропонує відображати в балансі у 
додатковій статті 055 «Різниця між обліковою та теперішньою вартістю довгострокової дебіторської 
заборгованості, на яку нараховуються відсотки». На нашу думку, такий підхід не є виправданим, 
оскільки потребує складних математичних розрахунків для визначення вартості дебіторської 
заборгованості, що, у свою чергу, ускладнить роботу бухгалтера. 

Власова І. О. [3] вважає, що необхідно розділити рядок 161 форми № 1 «Баланс» «Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю» на два: «Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю, термін сплати якої не настав» та 
«Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю, не сплачена в 
належний термін». На думку автора, такі пропозиції нададуть можливість посилити аналітичну цінність 
балансу, його інформативність, співставність показників. 

Вважаємо за необхідне не погодитися з такою думкою, оскільки в національних та міжнародних 
стандартах бухгалтерського обліку існують різні підходи до оцінки поточної дебіторської 
заборгованості залежно від умов її виникнення. Так, зокрема виділяють первісну, переоцінену, 
фактичну й справедливу вартість тощо. Проте, автор вважає, що дебіторську заборгованість слід 
відображати лише за первісною вартістю, що не сприятиме достовірному відображенню таких активів 
у фінансовій звітності.  

Тому пропонуємо вдосконалити існуючу методику відображення дебіторської заборгованості у 
формі № 1 «Баланс» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фрагмент удосконаленої форми № 1 «Баланс» 
 

Існуюча методика Запропонована методика 

Найменування показника Код 
рядка Найменування показника Код 

рядка 
Довгострокова дебіторська заборгованість: х 
– монетарна заборгованість 051 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 
– немонетарна заборгованість 052 
Розрахунки за сумнівною заборгованістю 158 
Немонетарна дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 159 Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги: 
х 

Монетарна дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги: х 

– чиста реалізаційна вартість 160 – чиста реалізаційна вартість 160 
– первісна вартість 161 – первісна вартість 161 
– резерв сумнівних боргів 162 – резерв сумнівних боргів 163 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: х Монетарна дебіторська заборгованість за 

розрахунками: х 

– з бюджетом 170 – з нарахованих доходів 170 
– за виданими авансами 180 – інша поточна дебіторська заборгованість 180 

– з нарахованих доходів 190 Немонетарна дебіторська заборгованість за 
розрахунками: х 

– із внутрішніх розрахунків 200 – з бюджетом 190 
– за виданими авансами 200 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 
– із внутрішніх розрахунків 210 

 
Відображення в Балансі інформації про дебіторську заборгованість в розрізі монетарної і 

немонетарної заборгованості забезпечать об’єктивною й достовірною інформацією про реальну 
вартість грошових коштів, що не надійшли від розрахунків з дебіторами, а також запропоновані зміни 
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підвищать рівень її якості й контролю за рухом готівкових коштів, необхідної для зацікавлених 
користувачів облікової інформації та забезпечать здійснення більш ґрунтовного економічного чи 
фінансового аналізу для цілей управління. 

Однією з форм фінансової звітності, яка відображає детальну інформацію про дебіторську 
заборгованість за строками її погашення є форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» [7].  

Ця форма фінансової звітності потребує більшої деталізації, оскільки повинна відображати не 
тільки інформацію про поточну дебіторську заборгованість, а й довгострокову. Крім того, пропонуємо 
виділити аналітику за грошовою ознакою, яка дозволить відразу побачити стан монетарної і 
немонетарної дебіторської заборгованості за строками її непогашення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фрагмент удосконаленої форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

Розділ ІХ. Дебіторська заборгованість 
 

В т.ч. за строками непогашення 
Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Всього 
на кінець 
року 

до 3-х 
місяців 

від 3 до 
6 

місяців 

від 6 до 
12 

місяців 

Разом 
за рік 

від 1 
до 

3 р. 

від 3 
до 

5 р. 

більше 
5 р. 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість, з них: 

940 200 х х х х 450 – – 

– монетарна 
заборгованість 941 200 х х х х 450 – – 

Монетарна дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

950      х х х 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками, з них: 

951      х х х 

– монетарна 
заборгованість 952      х х х 

Розрахунки за 
сумнівною 
заборгованістю 

955      х х х 

 
Запропонована форма Приміток є більш доцільною для підсумкового узагальнення інформації, 

оскільки є розгорнутою та дозволяє отримувати достовірну інформацію в розрізі монетарної і 
немонетарної дебіторської заборгованості.  

Важливою складовою фінансової звітності підприємства є внутрішня бухгалтерська звітність. Це 
звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком та подається власнику чи керівнику підприємства і 
використовується для прийняття управлінських рішень, основною метою якої є надання оперативної 
релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу. 

Безверхня Ю. В. вважає, що постійно зростаюча концентрація капіталу, високий рівень 
зовнішньої та внутрішньої конкуренції, непередбачуваність інфляційних рухів, навіть у країнах зі 
стабільними грошовими системами, значний ріст виробничих витрат і частки доданої вартості у 
собівартості продукції, та інші фактори, специфічні для сучасного бізнесу – все це обумовлює 
посилений інтерес до внутрішнього й управлінського обліку [1]. Тому така інформація потребує 
систематизації для прийняття відповідних рішень, що робить актуальним питання правильного та 
своєчасного складання управлінської звітності. У зв’язку з цим, доцільним є розробка форми 
внутрішньої звітності, що дасть змогу надавати інформацію про дебіторську заборгованість за 
формою погашення (табл. 3). 

Таблиця 3 
Запропонована форма внутрішнього бухгалтерського звіту про дебіторську 

заборгованість 
 

Облікові дані, тис. грн. Відхилення 
І кв./ ІІ кв. ІІ кв./ ІІІ кв. ІІІ кв./ ІV кв. 

№  
з/п Показник 

І кв. ІІ 
кв. 

ІІІ кв. ІV кв. 
+/- % +/- % +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Заборгованість 
вітчизняних покупців та 
замовників, в т.ч.: 

50 80 20 20 30 60 -60 -75 0 0 

1.1 − монетарна 
заборгованість 

20 30 10 15 10 50 -20 -67 5 50 
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продовження  табл 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 − немонетарна 
заборгованість 

          

2 
Заборгованість іноземних 
покупців та замовників, в 
т.ч.: 

          

2.1 − монетарна 
заборгованість 

          

2.2 − немонетарна 
заборгованість 

          

3 
Заборгованість покупців та 
замовників, що визнана 
сумнівною, в т.ч.: 

          

3.1 − монетарна 
заборгованість 

          

3.2 − немонетарна 
заборгованість 

          

4 

Загальна сума 
заборгованості покупців та 
замовників (Σ (р.1, 2, 3), в 
т.ч.: 

          

4.1 
− монетарна 
заборгованість  
(Σ (р.1.1, 2.1, 3.1) 

          

4.2 
− немонетарна 
заборгованість  
(Σ (р.1.2, 2.2, 3.2) 

          

 
Такий внутрішній звіт повинен складатися бухгалтером з розрахунків чи дебіторської 

заборгованості та затверджуватися і підписуватися головним бухгалтером підприємства, хоча 
можливий варіант його складання самим головним бухгалтером, але в такому випадку спеціаліст 
відповідальний за дану ділянку бухгалтерського обліку повинен бути ознайомлений з його змістом під 
підпис. Такий порядок надасть змогу підвищити якість інформації, що міститься в звіті та є джерелом 
додаткового контролю за достовірністю наведених даних.  

Формування такої звітності суттєво не ускладнить обліковий процес, проте надасть змогу 
забезпечити дієвий контроль цільового використання отриманих грошових коштів від різних дебіторів 
та упереджувати ризик несвоєчасного погашення. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження встановлено, що в 
існуючих формах фінансової звітності не відображається інформація про дебіторську заборгованість в 
розрізі монетарної і немонетарної. З метою вирішення зазначеної проблеми пропонуємо удосконалити 
ф. 1 «Баланс» та ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності», в частині відображення інформації 
про монетарну і немонетарну заборгованості, необхідної, насамперед, для зовнішніх користувачів. 
Для внутрішніх користувачів з метою проведення фінансового та економічного аналізу та для 
прийняття рішень управлінським персоналом розроблено звіт про дебіторську заборгованість, а також 
форму фінансової звітності про наявність та рух погашення такої заборгованості. Застосування 
запропонованих форм фінансової звітності у поєднанні з використанням форм внутрішньої 
управлінської звітності позитивно вплине на ефективне проведення аналізу дебіторської 
заборгованості підприємства, що дозволить отримати більш точну та достовірну інформацію про 
оборотні і необоротні активи без додаткових затрат часу та облікових робіт. 
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ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ Й 
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ 

ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Постановка проблеми. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» регламентує, що основним завданням розвитку 
інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологічних можливостей створювати інформацію і знання, 
користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою 
реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни [1]. 
Таке концептуальне завдання дуже добре підкреслює значимість ефективного використання та 
розвитку трудових потенцій економічно активного населення країни, адже за інших умов забезпечення 
стабільного розвитку держави згідно вимог інформаційного суспільства є просто неможливим. 

Питання ефективізації розвитку й використання трудового потенціалу є досить комплексним та 
багатогранним, що обумовлено складною сутнісною природою даної соціоекономічної категорії. 
Ефективізація в загальному сенсі передбачає підбір інших (кращих) методів, підходів, прийомів тощо щодо 
регулювання явищ і процесів у напрямку більш оптимального використання їх можливостей на даний 
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момент та на перспективу. Таким чином, ефективізація переважно передбачає втручання через 
регуляторний інструментарій у функціональні прояви конкретного явища чи процесу. Щоправда можливі 
ситуації, коли підвищення ефективності відбувається органічним шляхом через позитивні впливи 
екзогенних факторів та оптимальні ендогенні характеристики. Проте такий сприятливий збіг обставин 
(ідеалізація в просторі та часі) буває вкрай рідко. Органічна ефективізація розвитку й використання 
трудового потенціалу взагалі є неможливою, оскільки його детермінує величезна кількість факторів, які 
обумовлюються зовнішніми та внутрішніми (міжкомпонентними пропорціями і взаємовпливами) вимірами. 
Тому і в даному дослідженні ефективізація – це перш за все свідомо регульоване втручання, що вимагає 
комплексних теоретико-методологічних обґрунтувань здійснення такого процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей розвитку і використання 
трудового потенціалу на різних рівнях в умовах побудови в Україні інформаційного суспільства сьогодні 
актуалізуються в силу необхідності пошуку найбільш ресурсновиправданих шляхів виконання такого 
завдання. Теоретичним базисом таких досліджень повинні бути напрацювання на стику вивчення різних 
аспектів сфери соціально-трудових відносин, а також закономірностей загальноцивілізаційного поступу із 
виявленням специфічних ознак та перспектив нинішнього етапу розвитку людства – інформаційного. 
Власне тут базуємось на напрацюваннях таких вчених, як С. Злупко, М. Долішній, В. Куценко, Ю. Мельник, 
В. Мікловда, М. Новікова, С. Пирожков, У. Садова, Л. Семів, М. Семикіна, М. Чумаченко, Л. Шаульська [2; 
3], Л. Шевчук [4], Д. Ядранський [5], К. Якуба та інших. Разом з тим, сучасна неоднозначна ситуація в 
Україні, коли перехід до інформаційного суспільства відбувається досить хаотично на тлі численних 
протиріч розвитку трудового потенціалу країни, вимагає постійних досліджень за даним напрямом з метою 
визначення пріоритетних шляхів досягнення світових стандартів через ефективізацію використання 
потенцій економічно активного населення. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є встановлення пріоритетів ефективізації 
розвитку й використання трудового потенціалу в умовах переходу України до інформаційного 
суспільства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед, конкретизуємо змістовну сутність 
ефективізації розвитку й використання трудового потенціалу, підкреслюючи при цьому деякі 
відмінності між сформульованими дефініціями. Так, ефективізація використання трудового 
потенціалу передбачає пошук шляхів більш оптимального обміну, розподілу та перерозподілу 
потенцій економічно активного населення з недопущенням їх суттєвих втрат, які не можуть бути 
відновленими. Ефективізація розвитку трудового потенціалу має на меті пошук шляхів покращення 
його характеристик як в кількісному, так і в якісному аспектах (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Змістовна сутність ефективізації розвитку та використання трудового потенціалу* 
* Складено автором 
 
Дещо специфічним є розуміння ефективізації розвитку трудового потенціалу. Це зумовлено 

можливістю досить багатогранного трактування даного поняття в більш широкому сенсі. 
Загальновідомо, що розвиток не слід ототожнювати з циклічним (абсолютно повторюваним, 
оборотнім) процесом, хоча такі тенденції також можуть бути притаманними для загальних процесів 
зміни стану явищ. Розвиток в обов’язковому порядку повинен передбачати виникнення визначених 
закономірностей із чіткими причинно-наслідковими зв’язками та взаємозалежностями (табл. 1). 
Розвиток завжди повинен мати спрямованість. За інших умов хаотичних змін накопичення, 
формування відповідного явища не буде можливим.  
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Таблиця 1 
Характеристики розвитку та їх вираження в ефективізації трудового потенціалу* 

 
№ 
з/п 

Обов’язкова 
характеристика розвитку 

Вираження в ефективізації 
розвитку 

Специфіка стосовно трудового 
потенціалу  

1 
Необоротність без проявів 
абсолютної циклічної 
повторюваності 

Недопустимість монотонних 
регресивних проявів з 
повторюваністю попереднього 
досвіду (в тому числі 
негативного) 

Запозичення практик попередніх поколінь 
безумовного використання трудових 
потенцій з вибірковим відстеженням 
можливостей їх відтворення 

2 
Закономірність без 
стихійних проявів великих 
масштабів 

Стимулювання позитивного 
факторного впливу з найбільш 
чітко вираженими причинно-
наслідковими зв’язками 

Чітке дотримання концептуальних засад та 
стратегічних орієнтирів з постійним 
контролем змін умов зовнішнього 
середовища і внутрікомпонентних 
взаємодій (між складовими трудового 
потенціалу) 

3 

Спрямованість із 
поступовим 
нарощуванням, 
сформованістю спільними 
ознаками 

Пришвидшення процесів у 
випадку їх позитивних ефектів 
(соціальних й економічних) та 
видозмінення у випадку 
простеження деструктивних 
процесів 

Визначення впливу загальних цільових 
пріоритетів на всі потенційні складові з 
недопущенням дисонування темпів їх зміни 
та подальшого можливого деструктиву 
поглиблення таких диспропорцій 

* Складено автором 
 
Окрім того, розвиток не завжди можна сприймати як позитивний процес. Регресивні його прояви 

досить часто спостерігаються у довгострокових періодах, через що ефективізація розвитку трудового 
потенціалу повинна чітко враховувати можливості подальших деформацій та деструктивних впливів 
на перший погляд необхідних та позитивних процесів. Ефективізація розвитку може проявлятись у 
темпових характеристиках – із забезпеченням стрибкоподібних кардинальних змін чи поступових 
перетворень. Перший варіант у контексті розвитку й використання трудового потенціалу може бути 
досить ризиковим, адже суспільство часто є просто неготовим до сприйняття нових антисистемних 
утворень та вимог. Через це у подальшому виникає низка нових протиріч, які деструктивують сферу 
соціально-трудових відносин та можуть навіть призвести до анемічних проявів з наступними 
потужними регресуючими процесами.  

Ідеальним варіантом ефективізації розвитку трудового потенціалу буде його підсилення в контексті 
закономірних схильностей до змін, які обумовлені конфліктом попередніх традицій (укладів) з новими 
потребами й вимогами. Виникнення такої конфліктності вимагає відповідного часу та конструктивних 
впливів зовнішнього середовища. Щодо розвитку й використання трудового потенціалу такий конфлікт 
базово виникає на стику світоглядних засад нинішніх та попередніх поколінь, які трансформуються в 
розрізі ціннісного сприйняття місця людини в загальних процесах розвитку людства, нової вимірності її 
можливого вкладу в загальносуспільний процес. У загальному конфліктність у сфері соціально-трудових 
відносин та як наслідок розвитку трудового потенціалу проявляється в: 

– ціннісному сприйнятті трудової діяльності не лише як способу заробітку для задоволення 
базових потреб, але й як форми самовираження, саморозвитку, відчуття суспільної значущості тощо; 

– необхідності інвестицій у людський капітал як обов’язкової умови можливостей подальшого 
зростання власного матеріального й духовного добробуту; 

– пониження витрат фізичних зусиль з домінуванням екстенсивних форм виробничого процесу із 
поступовим переходом до інтенсивного використання ресурсних можливостей, у тому числі потенцій 
людських ресурсів; 

– конкуренції на регіональних ринках праці не лише між носіями трудового потенціалу, але й 
роботодавцями за кращого працівника з вищими якісними характеристиками трудових потенцій. 

Розуміючи загальну змістовну сутність ефективізації розвитку та використання трудового 
потенціалу, важливо правильно визначити напрями такої ефективізації. Напрями ефективізації не 
повинні дисонувати з іншими важливими економічними, соціальними й культурно-духовними 
процесами, а навпаки використовувати їх ефекти в контексті досягненні відповідних цілей. 

Серед таких загальноцивілізаційних та загальнодержавних орієнтирів є розвиток, а в Україні 
наразі – перехід до інформаційного суспільства. Очевидно, що умови інформаційного суспільства 
помітно детермінують трудовий потенціал країни. З іншого боку, сам трудовий потенціал може 
виступати потужним каталізатором переходу України до інформаційного суспільства з недопущенням 
штучного, неорганічного насадження системних практик розвинених зарубіжних країн до вітчизняних 
реалій, які часто ще є не готовими до таких кардинальних змін. 

При визначенні напрямів ефективізації розвитку й використання трудового потенціалу країни 
процеси переходу до інформаційного суспільства є надзвичайно важливими до врахування. Виклики 
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інформаційного суспільства ставлять нові задачі перед державою як головним управлінським 
інститутом та перед економічно активним населенням, яке через свою трудову діяльність прагне 
оптимізувати результативність (у першу чергу економічну для зростання власного матеріального 
добробуту) використання особистих здібностей.  

Базуючись на цільових орієнтирах Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», а також регламентованих модернізаційних змінах, що 
стосуються сфери соціально-трудових відносин, визначимо, якими повинні бути новітні стандарти 
економічної активності населення через встановлення напрямів ефективізації розвитку й 
використання трудового потенціалу [1; 6; 7]. 

Найперше якісний перехід до інформаційного суспільства повинен передбачати продуктивну 
розробку інформаційно-комунікаційних технологій з одночасним їх активним впровадженням у різні 
сфери суспільного життя. У контексті використання й розвитку трудового потенціалу це вимагає 
стимулювання інноваційної діяльності економічно активного населення, розробку й впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій саме вітчизняного виробництва. Система стимулювання 
інноваційної діяльності повинна розроблятись та реалізовуватись досить комплексно із відповідним 
нормативно-правовим забезпеченням. За ідеальних умов це має бути державна цільова програма або 
ж у випадку браку бюджетного фінансування, що є характерно для вітчизняних реалій, відмінним 
«резервом» за цим напрямом можуть бути програми транскордонного співробітництва, зокрема з 
країнами-членами ЄС. Це дозволить, по-перше, активізувати євроінтеграційні процеси, що наразі є 
досить проблемним питанням для України в світлі численних політичних протиріч, та, по-друге, 
підвищити якісні аспекти реалізації таких програм, адже міжнародна практика розвинених країн не 
допускає їх декларативності (особливо що стосується повноти фінансування). Транскордонне 
співробітництво з метою розробки інформаційно-комунікаційних технологій та методичного 
забезпечення їх впровадження в різні сфери суспільного життя є вигідним для Єврозони в контексті 
можливостей залучення українських фахівців у цій сфері, які в силу нерозвиненості ринку праці ІТ-
техологій в Україні не відзначаються завищеними вимогами до умов праці, у тому числі рівня 
заробітної плати. Для України такі переваги є очевидними. Насамперед, це: 

– можливості активізувати інноваційну діяльність у прикордонних регіонах країни з наступним 
поширенням досвіду на інші області; 

– відчутний стимул до формування нового потужного сегменту регіональних ринків праці – 
програмістів, системних адміністраторів та фахівців інших спеціалізованих професій, які працюють на 
вітчизняного замовника, а не повністю на зарубіжну компанію, як це поширено сьогодні; 

– залучення зарубіжного досвіду до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
різні сфери суспільного життя, у тому числі в соціально значущі, як от освіта, наука, медицина тощо; 

– зниження міграційних втрат осіб з високим інтелектуальним рівнем та профільною 
спеціалізацією з можливістю трудової діяльністю в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ще один потужний виклик інформаційного суспільства – це комп’ютерна та інформаційна 
грамотність населення. За нинішніх умов суспільство не може вважатись розвиненим, якщо в ньому 
не домінують вказані ознаки. Очевидно, що висока комп’ютерна та інформаційна грамотність 
неповнолітніх осіб - потенційних носіїв трудового потенціалу є запорукою їх гармонійного розвитку та, 
що дуже важливо, об’єктивної оцінки умов зовнішнього середовища. Це означає, що молода особа 
сприймає можливості життєдіяльності, особистісного розвитку без обмежень у рамках сформованих у 
суспільстві стереотипів. Щоправда за таких умов формується її мобільність, у тому числі трудова, що 
надалі може проявлятись у схильності до міграційних процесів.  

У контексті ефективізації розвитку та використання трудового потенціалу вимога інформаційного 
суспільства комп’ютерної й інформаційної грамотності потребує наступних системних дій: 

– стосовно усіх напрямів освітньої підготовки – вдосконалення якості освітніх послуг із достатнім 
матеріально-технічним забезпеченням здобуття відповідних знань та навиків; 

– стосовно окремих фахівців, що володіють відповідними потенціями – розвиток профільних 
спеціалізацій вищої освіти з активною профорієнтаційною роботою, починаючи з п’ятих-шостих класів; 

– стосовно осіб старшого віку, що не здобули відповідні знання у попередні періоди в силу 
початкової стадії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій – стимулювання участі у 
спеціалізованих курсах набуття базових навиків комп’ютерної грамотності. 

Наступний виклик інформаційного суспільства, який ставить нові вимоги перед розвитком та 
використанням трудового потенціалу, – розвиток «електронних» секторів економіки, серед яких варто 
виділити електронний банкінг, електронну біржу, електронну торгівлю та інші (так зване ігрове поле 
електронної комерції [8, с. 9]). У контексті впливу на трудовий потенціал розвиток таких секторів призведе 
до виникнення нових видів економічної діяльності та, як наслідок, створення нових робочих місць, у тому 
числі з можливістю гнучких форм зайнятості. В освітньо-кваліфікаційній структурі підготовлених фахівців 
повинен при цьому формуватись новий потужний сегмент професіоналів, які б володіли, насамперед, 
відповідними технічними навиками та швидко орієнтувались у надзвичайно динамічному за таких умов 
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інформаційному полі. Для окремих осіб розвиток «електронних» секторів економіки дасть змогу вторинної 
зайнятості як додаткового джерела доходу та способу реалізації трудових потенцій.  

І ще один важливий напрям розвитку інформаційного суспільства в Україні – захист 
інформаційних прав громадян. У контексті ефективізації розвитку й використання трудового 
потенціалу такий виклик вимагає створення безпечних систем накопичення, обробки та збереження 
інформації з мінімально можливою допустимістю зламів та інших зумисних ушкоджень. Захист 
інформаційних прав також є важливим щодо формування мотиваційного поля інноваційної активності, 
продукування нових ідей та реалізації рішень, що можуть становити особливу цінність для 
суспільства. Усвідомлення обліковості результатів інноваційної діяльності мотивує і самих 
роботодавців, особливо якщо такі позитивні результати будуть підкріплені відповідним мотиваційним 
механізмом з боку держави, а також і самих працівників, які матимуть гарантії захисту своїх 
авторських прав з можливістю належної оцінки їх інноваційного продукту якщо не в даний проміжок 
часу, то в майбутньому або ж іншими країнами, що наразі також часто спостерігається. 

Висновки з проведеного дослідження. У цілому слід розуміти, що впровадження будь-яких 
рішень згідно викликів інформаційного суспільства базується на потенціях людських ресурсів. У 
випадку відсутності необхідної кількості професіоналів розробка і впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, розвиток «електронних» секторів економіки, формування національної 
інноваційної інфраструктури постануть неможливими завданнями. Через те одним з базових напрямів 
забезпечення органічного переходу до інформаційного суспільства повинен бути розвиток вітчизняної 
системи освіти із формуванням такої професійно-кваліфікаційної структури підготовлених фахівців, 
яка б відповідала перспективним можливостям розвитку відповідних видів економічної діяльності.  
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Анотація 
У статті визначено сутність ефективізації розвитку і використання трудового потенціалу 

та простежено відмінності між даними дефініціями. Конкретизовано новітні стандарти 
економічної активності населення через встановлення напрямів ефективізації й розвитку 
трудового потенціалу країни в умовах переходу до інформаційного суспільства в розрізі таких 
ознак, як поширення інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерної та інформаційної 
грамотності населення, розвиток «електронних» секторів економіки, захист інформаційних прав 
громадян. 

Ключові слова: трудовий потенціал, розвиток трудового потенціалу, використання 
трудового потенціалу, ефективізація, інформаційне суспільство. 

 
Аннотация 

В статье определена сущность ефективизации развития и использования трудового 
потенциала и прослежены различия между данными дефинициями. Конкретизированы новейшие 
стандарты экономической активности населения путем установления направлений 
ефективизации и развития трудового потенциала страны в условиях перехода к 
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информационному обществу в разрезе таких признаков, как распространение информационно-
коммуникационных технологий, компьютерной и информационной грамотности населения, 
развитие «электронных» секторов экономики, защита информационных прав граждан. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, развитие трудового потенциала, использование 
трудового потенциала, ефективизация, информационное общество. 

 
Annotation 

The article explains the purpose of improving the efficiency of development and use of labor potential 
and traced the differences between these definitions. Concretized latest standards of economic activity of the 
population through the establishment of areas of efficiency and development of labor potential in the 
transition to an information society in terms of characteristics such as distribution of information and 
communication technologies, computer and information literacy, the development of «electronic» sectors of 
the economy, defense information rights. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» НА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНЯХ 
 
Постановка проблеми. Практика аграрних реформ останнього часу в АПК України доводить 

необхідність докорінної перебудови всієї системи економічних відносин, яка охоплює виробництво, 
розподіл, обіг і споживання сільськогосподарської продукції, а також виявила, що традиційні відносини 
між галузями АПК не мають перспективи. У ринкових умовах сільськогосподарські підприємства не 
можуть за безцінь продавати сировину і намагаються стати повноправними учасниками аграрного 
ринку. Організація цивілізованого сільськогосподарського ринку, особливо на рівні регіонів, включає в 
себе і створення необхідної інфраструктури. Функціональне призначення інфраструктурної сфери – 
задоволення потреб основних галузей АПК, зведення до мінімуму витрат на виробництво, зберігання, 
заготівлю, переробку та реалізацію продовольчої продукції – не забезпечується на необхідному рівні 
як за обсягом, так і за якістю відповідних послуг. Внаслідок низького рівня розвитку інфраструктурна 
сфера не здатна забезпечити нормальне функціонування основного виробництва АПК, повне, 
ефективне використання всіх матеріальних та фінансових ресурсів. Тому з метою адаптації 
інфраструктури до ринкових вимог, визначення її оптимальних пропорцій з іншими сферами АПК 
необхідно розробити головні напрями її перспективного розвитку з урахуванням цілей та основних 
засобів економічної реформи (процесів роздержавлення, приватизації, становлення нових 
організаційних форм господарювання, формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури, 
розмежування функцій державного і господарського управління у сфері АПК). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою розробкою проблеми формування 
ринкової інфраструктури займались В. Гринькова, А. Гриценко, В. Соболев та ін.; проблеми 
формування інфраструктури аграрного ринку та функціонування її окремих елементів – В. Андрійчук, 
П. Гайдуцький, Б. Губський, М. Дем'яненко, В. Зіновчук, Е. Злобін, Ю. Коваленко, Л. Мармуль, 
В. Цимбал та ін. 

Недостатня розробленість проблеми ринкової інфраструктури в українській економічній науці 
породжує відповідні труднощі, особливо для господарської практики, яка й досі позбавлена системи 
обґрунтованих рекомендацій, типових інструкцій, фундаментальних наукових досліджень, які б 
враховували як світовий досвід, так і специфіку України. 

Постановка завдання. Мета статті – узагальнити теоретико-методологічні підходи до 
трактування поняття «інфраструктура» та здійснити оцінку ролі елементів інфраструктури в процесі 
збуту продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючи точки зору вітчизняних та 
зарубіжних вчених на сутність, склад та основні функції, які закріплюються за інфраструктурою, можна 
стверджувати, що основні функції інфраструктури - це: 
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– забезпечення тих чи інших видів людської діяльності на певній території; 
– створення умов для роботи промислових і сільськогосподарських підприємств регіону та 

розміщення на цій території робочої сили; 
– створення загальних умов для функціонування всього суспільного капіталу; 
– забезпечення умов матеріального виробництва та споживання.  
При цьому інфраструктура трактується як: 
– частина національного багатства, що відноситься безпосередньо до тієї чи іншої галузі 

виробництва, але має велике значення для всього народного господарства; 
– фундамент для розвитку всіх галузей господарства; 
– об'єктивні, для будь-якої економічної системи, структурні форми організації, що носять 

залежний характер по відношенню до інших, головним чином тих, що забезпечують їх нормальне 
функціонування. На жаль, відсутність критеріїв відбору, практично виключає можливість використання 
цих визначень як робочого інструменту.  

Класичний підхід у дослідженнях інфраструктури дав змогу виділити наступні види послуг: 
позаекономічні та економічні. До економічних послуг належать ті послуги, які включаються у вартість 
товару, який реалізований кінцевому споживачеві. Позаекономічні послуги, як правило, 
«нав'язуються» суспільству і його членам через систему певних інститутів, виходячи з особливостей 
організації державного устрою: апарату управління, представницьких органів влади та ін. У 
загальному вигляді перераховані види послуг розформують в інститути інфраструктури: 

– кредитна система і комерційні банки; 
– емісійна система й емісійні банки; 
– організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних 

біржах; 
– аукціони, ярмарки та інші форми організованого позабіржового посередництва; 
– система регулювання зайнятості населення та центри (державні і недержавні) сприяння 

зайнятості (біржі праці); 
– інформаційні технології і засоби ділової комунікації; 
– податкова система і її органи; 
– система страхування й страхові (державні і недержавні) компанії; 
– спеціалізовані рекламні та інформаційні агентства, інформаційні агентства, засоби масової 

інформації; 
– торгові палати, інші громадські та добровільні державно-громадські об'єднання ділових кіл; 
– митна система; 
– професійні спілки; 
– комерційно-виставкові комплекси; 
– система вищої і середньої професійної освіти; 
– консультаційні (консалтингові) компанії; 
– аудиторські компанії; 
– громадські і державно-громадські фонди, призначені для стимулювання ділової активності; 
– спеціальні зони вільного підприємництва. 
Інфраструктура сучасного ринку є складовою ринку, що визначає результативність 

функціонування всіх елементів. Наявність елементів інфраструктури, які забезпечують цивілізовані 
умови здійснення взаємовідносин між суб’єктами. Групою дослідників [1, с. 134] були введені 
додаткові класифікаційні ознаки соціально-економічної природи послуг та їх виробничої або соціальної 
спрямованості. Так, А. Ю. Шаріпов виокремив соціально-побутову інфраструктуру з подальшим 
роз’єднанням її на соціальну і побутову. Соціально-економічна природа послуг, на думку дослідника, 
що диференціює їх, з одного боку, на послуги, виступила у формі задоволення певних потреб 
незалежно від того, хто є їх споживачем - особа, колектив або суспільство. З іншого боку, сервісні 
послуги, властиві інфраструктурі та забезпечують обумовлені технологічним процесом або 
організаційними умовами здійснення виробничо-господарської діяльності. 

А. Ю. Шаріпов розглядає інфраструктуру, виходячи з характеру виконуваних нею функцій у розрізі 
укрупнених угрупувань. Виробнича інфраструктура - сукупність галузей і підгалузей, основними функціями 
яких є виробничі послуги та забезпечення економічного обігу в народному господарстві. Вони створюють 
умови для розміщення та успішного функціонування виробництва. Отже, розвиток виробничої 
інфраструктури обумовлений розміщенням і функціонуванням матеріального виробництва. 

В результаті розвитку продуктивних сил суспільства поступово виникали і формувалися також 
інші підгалузі і елементи виробничої інфраструктури. 

Так, інституційна інфраструктура включає в себе установи, що забезпечують управління 
народним господарством району, країни і формується з установ, що регулюють економічні процеси, 
обчислювальних центрів, установ фінансово-кредитної системи. 

Екологічна інфраструктура складається із споруд, об'єктів, призначених для охорони, 
відтворення і поліпшення навколишнього природного середовища. 
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Особливе місце займають інститути комунікаційної інфраструктури, що забезпечують 
активізацію обмінних процесів в економіці. 

Узагальнення проведених за останні роки досліджень науковців, щодо з'ясування суті 
інфраструктури дозволяє умовно виділити дві групи економістів, які висловили свою думку щодо 
складу і ролі інфраструктури в системі господарських відносин.  

Так, С. А. Хейман, С. С. Носова, В. Г. Терентьєв, Ю. В. Блохін, В. П. Орешін, Д. Т. Новиков, 
Н. І. Білоусова визначають інфраструктуру як комплекс загальних умов, необхідних для розвитку 
структуроутворюючих галузей народного господарства (промисловість, сільське господарство, 
будівництво) [2; 3, с. 245]. 

В. А. Жамін, В. П. Красовскій, А. Ю. Шаріпов [4, с. 129] визначають інфраструктуру як комплекс 
галузей, основною функцією яких є забезпечення різноманітних послуг (у широкому сенсі), що 
забезпечують розвиток профілюючих галузей. Однак, у всіх наведених визначеннях відправним моментом 
є те, що інфраструктура не створює продукт у матеріально-речовій формі, вона лише створює певні умови 
для його виробництва. Крім того, більшість авторів обмежують розгляд інфраструктури галузевою або 
виробничою ланкою економіки, не приділяючи належної уваги територіальному аспекту її розвитку. 
Винятком є дослідження С. С. Носової, яка окреслила перспективи розуміння ролі, значення 
інфраструктури в масштабі територіальних утворень: економіки країни і світу. Така постановка питання 
вже знайшла практичне застосування з точки зору об’єднання зусиль багатьох держав в освоєнні космосу, 
видобутку і транспортування нафти і газу, екологічній безпеці. Ця кооперація країн формує поняття 
міжнародної інфраструктури як спільності загальногосподарських систем різних держав, що реалізують 
виробничо-господарські інтеграційні процеси. 

Наведені погляди ряду провідних фахівців, а також точки зору найбільш відомих зарубіжних 
фахівців свідчать про досить серйозні розбіжності по змісту, складу, галузевої і регіональної 
приналежності окремих елементів інфраструктури. 

Думки значного числа зарубіжних дослідників інфраструктури по багатьом положенням співпадають 
з вітчизняними авторами. З позицій аналітичного рівня формування інфраструктури (національної, 
регіональної, галузевої), представляють інтерес дослідження Р. Йохімсен і С. Яно [5, с. 125]. 

Зокрема, С. Яно базує своє дослідження на критичному усвідомленні класифікації 
інфраструктури, даної в свій час К. Кларком. Останній поділив всю економіку на три підрозділи: 
первинні галузі - сільське господарство, рибальство, лісове господарство, продукція яких призначена в 
основному для використання індивідуальними користувачами; вторинні галузі - будівництво, гірнича і 
переробна промисловість, продукція яких призначена для виробничого споживання; третинні галузі - 
оптова та роздрібна торгівля, нерухомість і фінанси, транспорт і зв'язок, всі види енергозабезпечення, 
державні підприємства та установи. 

С. Яно стверджував, що питома вага первинних галузей в економіці повинна неухильно 
знижуватися, а питома вага третинних галузей, особливо індустрії освіти, інформації зростати, що 
призведе до відповідного коливання чисельності зайнятих в даних сферах діяльності.  

Підвищене зацікавлення до формування і розвитку інфраструктурного комплексу пояснюється 
тим, що практично весь попередній період свого розвитку наша країна реалізовувала інвестиційні 
програми розвитку інфраструктури на основі галузевого підходу. При цьому використовувалися 
нормативні акти в більшій мірі відомчого призначення, фактично не пов'язані з регіональними та 
національними проблемами інфраструктурного комплексу і, як результат, не відповідали нагальним 
потребам території [6, с. 65]. 

Критерії та обґрунтовані нормативи розвитку інфраструктури і результатів її впливу на економіку 
регіону відсутні до теперішнього часу. Певною мірою це можна пояснити складністю оцінки соціально-
економічних результатів дії інфраструктури на функціонування територіальних суб'єктів господарювання. 

Разом із тим, теоретичні опрацювання можливих підходів щодо розвитку інфраструктури 
дозволяють виділити два аспекти формування - галузевий і функціонально-структурний, фактично ще 
не реалізований як в методологічному, так і в практичному плані. 

Окремі теоретичні опрацювання регіонального аспекту розвитку інфраструктури мали місце 
(Р. І. Шніппер, Н. А. Утенков, А. Ю. Шаріпов, А. Р. Бернвальд тощо), але всі вони у своїй методологічній 
базі спиралися на реалізацію позаринкових концепцій по створенню регіонального інфраструктурного 
комплексу [7, с. 54]. Але не можна не відзначити глибини опрацювання регіональних проблем товарного 
обігу зазначеними вище дослідниками та їх стурбованості її фактичним станом. 

Особливості регіональної інфраструктури стосовно торгівлі зумовлюють, із позицій її організації, 
на наш погляд, необхідність створення і функціонування дворівневої розподільчої системи, що 
реалізує функціонально-структурний принцип організації інфраструктури: 

– наявність досить розгалуженої мережі закладів роздрібної торгівлі з мінімумом товарних 
запасів доповнюється «компенсаційним» ефектом другого рівня – оптової торгівлі; 

– створення оптових торгово-збутових центрів - «компенсаторів роздрібної торгівлі» в регіонах, 
що забезпечують безперервність товаропотоків і концентрують відповідну товарну масу (за 
асортиментом, номенклатурою, кількість та ін.) [8, с. 25].  
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Висновки з проведеного дослідження. Своєчасність розгляду розвитку інфраструктури саме 
з позицій функціонально-структурного аспекту обумовлена тим, що ринок привніс істотні зміни в 
методологію і практику функціонування інфраструктури. Так, зокрема, суттєво змінилася структура 
роздрібної ланки торгівлі: практично впала до мінімуму державна система продажів товарів і різко 
зросла недержавна форма торгівлі, змінилася картина зі структурою матеріальних запасів в економіці. 

Реалізація запропонованого функціонально-структурного підходу формування 
інфраструктурного регіонального комплексу вимагає: 

– визначення обсягів інвестицій і залучення капіталу; 
– розробку програми розвитку інфраструктурного комплексу, виходячи з визначення 

мінімального співвідношення типів, видів і кількості інфраструктурних елементів у регіональному 
комплексі та їх територіального розміщення; 

– комплексного врахування всіх факторів, що визначають необхідність розвитку інфраструктури і 
впливають на її створення регіональних складових (економічних, еколого-географічних, організаційних 
і виробничо-технічних).  

Розвинений інфраструктурний комплекс забезпечує високий рівень використання продукції, її 
просування на ринок, підйом і сталий розвиток економіки. Сучасні реалії ринку вимагають 
інтегрованого підходу до дослідження виробничо-постачальницьких, інформаційних та фінансово-
збутових проблем, що становлять логістичний ланцюг постачальницько-виробничо-збутового 
комплексу. Логістичний підхід стосовно участі в ланцюзі виробничо-комерційних структур представляє 
собою організаційно-технологічну та економічну оптимізацію функціонально роз'єднаних слабо 
структурованих, але взаємообумовлених макро- і мікроекономічних господарських систем. 
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Анотація 
Здійснюється узагальнення наукових поглядів щодо трактування економічного поняття 

«інфраструктура». Особлива увага приділяється формуванню теоретико-методологічних 
поглядів на поняття «інфраструктура» на загальнодержавному і територіальному рівнях.  

Ключові слова: інфраструктура, ринок, збут, торгівля, держава, регіон. 
 

Аннотация 
Осуществляется обобщение научных взглядов относительно трактовки экономического 

понятия «инфраструктура». Особое внимание уделяется формированию теоретико-
методологических взглядов на понятие «инфраструктура» на общегосударственном и 
территориальном уровнях. 

Ключевые слова: инфраструктура, рынок, сбыт, торговля, государство, регион. 
 

Annotation 
Implemented generalization of scientific views on the economic interpretation of the term 

«infrastructure». Particular attention is paid to the formation of theoretical and methodological views on the 
concept of «infrastructure» for the national and territorial levels. 

Key words:  infrastructure, market, sale, trade, state, region. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ КАСОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Розроблені багатьма вітчизняними науковцями методики аудиту 

касових операцій залишаються незмінними. Для кожного аудитора на першому місці є проведення 
якісного аудиту. Отже, для проведення аудиту на підприємстві потребують удосконалення існуючі 
методики аудиту касових операцій, а саме: постає актуальне питання в удосконаленні методики та 
розробки програми аудиту касових операцій, з метою підвищення якості аудиторських послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація та методика аудиту касових операцій 
розглянута у наукових працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких такі, як Подольський В. І., 
Бутинець Ф. Ф. [1], Гордієнко Н. І. [2], Давидов Г. М. [3], Іванова Н. А., Карпенко М. Ю., 
Кулаковська Л. П. [4], Піча Ю. В. [4], Савченко В. Я. [6], Сахарцева І. І. [7], Усач Б. Ф. [8] та інші. Автори 
розглядають дане питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на різних аспектах проведення 
аудиту касових операцій.  

Мета аудиту касових операцій на думку різних вчених наведена в табл. 1. 
Таблиця 1 

Мета аудиту касових операцій на думку вітчизняних та зарубіжних авторів 
 

Автор Мета аудиту касових операцій 

Гордієнко Н. І., 
Харламова О. В., 
Карпенко М. Ю. [2] 

Висловлення аудитором думки щодо повноти, достовірності, законності й об’єктивності 
здійснених і відображених у бухгалтерському обліку операцій з готівкою в національній 
валюті. 

Давидов Г. М. [3] 

Встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та 
оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді, коли 
відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати 
думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах. 

Кулаковська Л. П., 
Піча Ю. В. [4] 

Встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об'єктивності відображення в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівково-розрахункових операцій та 
доведення цієї істини через висновок до користувачів. 

Усач Б. Ф., Душко З. О., 
Колос М. М. [8] 

Надання аудитором обґрунтованого висновку щодо законності, достовірності, 
доцільності касових операцій, операцій на рахунках у банках, операцій з коштів у 
дорозі, операцій з грошовими документами, операцій з еквівалентами грошових 
коштів. 

 
Аналіз літературних джерел стосовно аудиту касових операцій показує, що в розглянутих 

працях мета аудиту касових операцій в основному зводиться до контролю та ревізії бухгалтерських 
даних.  

Отже, враховуючи вищевказане, метою аудиту касових операцій є отримання достатніх доказів 
впевненості в ефективному використані грошових коштів, достовірності відображення та розкриття 
інформації згідно з діючими принципами та твердженнями подання фінансової звітності. 

Ряд вітчизняних та зарубіжних авторів розглядають методологію проведення аудиту касових 
операцій і визначають конкретні завдання, які повинні бути використанні в процесі проведення аудиту.  

Завдання аудиту касових операцій на думку різних вчених наведені в табл. 2. 
Отже, враховуючи вищевказане, основними завданнями аудиту грошових коштів є: 
– перевірка наявності грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків; 
– дотримання правил зберігання грошових коштів та цінних паперів і правильності організації 

ведення касового господарства; 
– дотримання Положення ведення касових операцій у національній валюті в Україні; 
– своєчасність та повнота оприбуткування грошових коштів; 
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– законність витрачання грошових кошті цільового використання; 
– достовірність обліку й ефективності внутрішньогосподарського контролю грошових коштів. 

Таблиця 2 
Завдання аудиту касових операцій 

 
Автор Завдання аудиту касових операцій 

Савченко В. Я., 
Зотов В. О.,  
Кириленко С. А.,  
Петрик О. А.,  
Чумакова І. Ю. [6] 

Завдання аудиту грошових коштів полягають у перевірці: 
- реального існування залишків грошових коштів на відповідних рахунках та дебіторської 
заборгованості на визначену суму; 
- правильності відображення в обліку операцій з грошовими коштами. 

Давидов Г. М. [3] Завданнями аудиту грошових коштів є: 
- оцінити стан аналітичного та синтетичного обліку готівкових операцій, які 
здійснювало підприємство за період, що перевіряється; 
- виконати перевірку своєчасності та правильності відображення в обліку готівкових 
операцій; 
- здійснити перевірку додержання підприємством вимог нормативних документів, які 
регламентують порядок ведення готівкових операцій. 

Усач Б. Ф.,  
Душко З. О.,  
Колос М. М. [8] 

Основними завданнями аудиту грошових коштів у касі є перевірка:  
- умов збереження грошових коштів у касі;  
- напрямів використання грошових коштів;  
- наявності первинних документів і заповнення обов'язкових реквізитів у них;  
- правильності здійснення документообігу;  
- термінів проведення інвентаризації; 
- наявності та правильності заповнення журналу реєстрації прибуткових і видаткових 
касових документів, правил ведення облікових регістрів;  
- відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку, головної книги та звітності;  
- оприбуткування надходжень готівки;  
- дотримання встановлених лімітів залишку готівки в касі. 

 
Дослідження вищевказаних наукових джерел показали, що мало розробленою залишаються 

саме програми аудиту у відповідності до вимог стандартів контролю якості аудиту. 
Постановка завдання. Метою даного дослідження є удосконалення існуючих програм аудиту 

касових операцій, з метою підвищення якості аудиторських послуг. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит касових операцій дає можливість 

деталізувати зведені дані за джерелами надходження і витрачання грошових коштів, визначити 
доцільність їх витрачання, структуру й зміни у витрачанні грошей, їх вплив на ефективність 
господарювання [8]. 

У своїй роботі аудитор значну увагу звертає на рівень внутрішнього контролю на підприємстві, 
від якого значною мірою залежить обсяг перевірки, її особливості. 

Для того, щоб вивчити систему внутрішнього контролю підприємства та оцінити її ефективність, 
аудитор складає тести. Авторами запропоновано тест внутрішнього контролю касових операцій (табл. 
3) на базі існуючих тестів. Тестування внутрішнього контролю касових операцій повинно дати 
інформацію (або спростувати її) про те, що на підприємстві: 

– касові операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством; 
– збереження грошових коштів забезпечене належним чином; 
– касові операції належним чином контролюються. 

Таблиця 3 
Тест внутрішнього контролю касових операцій 

 
Варіант відповіді 

№ Зміст питання 
Так Ні Інф-ція 

відсутня 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність договору з касиром про повну матеріальну 
відповідальність 

    

2 Наявність сейфа для зберігання грошей і їхніх еквівалентів     

3 Наявність суцільної реєстрації прибуткових і видаткових ордерів     

4 Наявність на підприємстві наказу керівника про періодичність 
перевірки готівки в касі 

    

5 Раптові перевірки каси проводяться регулярно й оформлюються 
відповідним актом 

    

6 Ліміт каси встановлений банком     
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

7 Дотримання касиром ліміту залишку каси контролюється головним 
бухгалтером (бухгалтером) 

    

8 Цільове використання коштів, отриманих у банку, контролюється 
головним бухгалтером (бухгалтером) 

    

9 Повнота здачі депонованих сум у банк контролюється головним 
бухгалтером (бухгалтером) 

    

10 Наявність окремих касових книг для обліку готівки у різних валютах     

11 
Перерахунок готівки в іноземній валюті для відображення в 
національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

    

12 
Наявність порушень ведення касових операцій, встановлених: 
а) внутрішнім контролем; 
б) органами зовнішнього контролю 

    

13 
Чи мали місце факти накладання на підприємство стягнень за 
порушення Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні? 

    

 
Одержавши в процесі попереднього планування дані про підприємство, аудитор приступає до розробки 

загального плану аудиту (табл. 4). План аудиту є документом організаційно-методологічного характеру та 
складається з переліку робіт на основних етапах аудиту і строків їх виконання із зазначенням джерел інформації 
[1]. Аудит касових операцій підприємства авторами рекомендується проводити в кілька етапів. 

Таблиця 4 
Загальний план проведення аудиту касових операцій 

 
Етап 

аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури Аудиторські докази Період 
проведення 

Вико-
навці 

Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, 
визначення аудиторського ризику, 
планування аудиту касових операцій. 

Статут підприємства, 
звіти попередніх 
перевірок, накази. 

  

Основний  Перевірка наявності рахунків, відкритих 
суб’єктом господарювання в банках. 
Перевірка правильності заповнення 
первинних касових документів та ведення 
касової книги. 
Перевірка встановленого ліміту каси та 
додержання його підприємством. 
Перевірка правильності видачі готівки з 
каси. 
Правильність оприбуткування готівки. 
Перевірка порядку документального 
оформлення та відображення в обліку 
касових операцій з готівкою. 
Перевірка правильності ведення обліку 
грошових документів. 
Перевірка правильності ведення обліку 
грошових коштів на рахунках у банках. 
Перевірка документів з інвентаризації 
грошових коштів. 
Перевірка правильності відображення 
інформації про грошові кошти в фінансовій 
звітності. 
Розрахунок штрафних санкцій за 
самостійно виявлені помилки. 

Прибуткові касові ордери, 
видаткові касові ордери, 
журнал-ордер № 1, 
Головна книга, баланс 
(форма № 1), корінці 
чеків, виписки банків, 
касова книга, відомості на 
виплату зарплати. 

  

Завершальний Складання аудиторського звіту і висновку. Звіт   

 
Після складання плану пропонуємо створювати програму аудиту, яка включає перелік етапів, 

прийомів і способів аудиту, необхідних для його реалізації. Авторами розроблено програму аудиту 
касових операцій (табл. 5), яка базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності. 
Аудитор повинен розуміти вимоги, які ставляться до ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності.  

Таким чином, в плануванні програми аудиту повинні бути відображені принципи і твердження 
(якісні аспекти) подання фінансової звітності, а саме:  

а) існування: актив або зобов’язання існують на конкретну дату; 
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б) права і зобов’язання: актив або зобов’язання належать суб’єкту господарювання на конкретну 
дату; 

в) наявність: операція або подія, які стосуються суб’єкта господарювання, відбулися протягом 
звітного періоду; 

г) повнота: відсутність не облікованих активів, зобов’язань операцій або подій, а також 
нерозкритої інформації про статті; 

д) оцінка вартості: актив або зобов’язання обліковуються за відповідною балансовою вартістю; 
е) вимірювання: операція або подія, відображені за належною сумою, доходи і витрати віднесені 

до відповідного періоду; 
є) подання і розкриття інформації: інформація про статтю розкрита, класифікована й описана 

згідно із застосованою концептуальною основою фінансової звітності [7]. 
Таблиця 5 

Програма аудиту касових операцій, розроблена авторами 
 

№ Мета і завдання аудиту Методи аудиту Якісні 
аспекти 

Аудит. докази Термін Вико- 
навець 

1 
Перевірка відповідності 
записів у касовому звіті із 
записами в Касовій книзі 

Арифметична, 
логічна, взаємна 
перевірки 

А, В, Г, Е 

Звіт касира, 
Касова книга, 
первинні касові 
документи 

  

2 
Перевірка наявності 
первинних документів, 

відображених у касовому звіті 

Взаємна, логічна, 
формальна 
перевірки 

А, В, Г 

Звіт касира, 
Касова книга, 
первинні касові 
документи, 
Журнал 

реєстрації ВКО та 
ПКО 

  

3 

Перевірка правильності 
підрахунків у Касовій книзі 
підсумків операцій за день і 
перенесень сум з однієї 
сторінки Касової книги на 

іншу 

Арифметична, 
взаємна перевірки А, Г, E, Є 

Звіт касира, 
Касова книга, 
первинні касові 
документи 

  

4 

Перевірка правильності 
заповнення первинних 
касових документів та 
ведення касової книги 

Логічна перевірка, 
порівняння А, В, Г 

Касова книга, 
первинні касові 
документи 

  

5 Перевірка правильності 
видачі готівки з каси 

Документальна 
перевірка, звірка, 
співставлення 

А ,Б, В 
Касова книга, 
первинні касові 
документи 

  

6 Перевірка правильності 
оприбуткування готівки 

Документальна 
перевірка, звірка, 
співставлення 

А ,В, Г 
Касова книга, 
первинні касові 
документи 

  

7 

Перевірка відповідності дат 
прибуткових і видаткових 
документів датам у касових 

звітах 

Документальна 
перевірка, 

співставлення 
А, В, Г, Є 

Касова книга, 
первинні касові 
документи, звіт 

касира 

  

8 
Перевірка документів з     
інвентаризації грошових 

коштів 

Взаємна, логічна, 
формальна, 
документальна 
перевірка, 

співставлення 

В, Г, Д 

Акти 
інвентаризації 

каси, касові книги, 
звіти касира, 

облікові регістри 
по рахунку 30. 

  

9 

Перевірка правильності 
відображення інформації про 
грошові кошти в фінансовій 

звітності 

Арифметична, 
взаємна, 

документальна 
перевірки 

В, Г, Є 
Баланс, Звіт про 
рух грошових 
коштів 

  

 
Важливим етапом планування аудиту є розробка робочих документів аудитора, за допомогою 

яких аудитор фіксує процес планування аудиту, підготовку до перевірки, застосовані ним прийоми і 
способи контролю, тести, отриману інформацію і відповідні висновки. 

До робочих документів заноситься інформація, необхідна для ефективної організації, 
проведення та узагальнення результатів аудиту.  
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Нижче наведені робочі документи аудитора, запропоновані Кулаковською Л. П. [4] (табл. 6 – 
табл. 9) для проведення аудиту касових операцій і, на наш погляд, вони є найбільш оптимальним 
варіантом робочих документів для узагальнення результатів аудиту касових операцій. 

Таблиця 6 
Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку коштів у 

національній валюті 
Рахунок 301 «Каса в національній валюті» 

 
Залишок на початок місяця № 

з/п 
Показники 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

1. Залишок у 
касовому 
звіті касира 

            

2. Залишок у 
журналі – 
ордері 
(відомості) 

            

3. Залишок у 
Головній 
книзі 

            

4. Відхилення 
(+, -) 

            

 
Таким чином, під час перевірки відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах 

обліку коштів у національній валюті, аналітичні дані в облікових регістрах повинні відповідати даним 
синтетичного обліку на останнє число місяця. 

Здійснюючи аудит касових операцій, слід перевірити правильність підрахунку оборотів за 
прибутком і видатком у касових звітах, визначення залишків на кінець звітного періоду й перенесення 
їх з однієї сторінки на іншу та відповідність залишку з рахунку 30 «Каса» за звітом касира на кінець 
місяця залишку за рахунком 30 «Каса» у Головній книзі [2]. 

Таблиця 7 
Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку коштів в 

іноземній валюті 
Рахунок 302 «Каса в іноземній валюті» 

 

Залишок на початок місяця 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 

№ 
з/п Показники 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

В
 ін

. в
а
л

. 

У
 п
е
р
. н

а
 г
р
н
. 

1. Залишок у касових книгах касира (за видами валют)              

а)              

б)              
        Усього  х            

2 Залишок у журналі-ордері (відомості) х            

3 Залишок у Головній книзі х            

4. Відхилення (+, -)  х            

5. Примітка аудитора щодо суттєвості відхилення подальших дій  х            

 
Отже, перевіряючи відповідність залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку готівкових 

коштів в іноземній валюті, необхідно пам'ятати, що згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
21 «Вплив змін валютних курсів» монетарні статті в іноземній валюті на кожну дату балансу відображаються 
з використанням валютного курсу на дату балансу, а визначення курсових різниць за монетарними 
статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу. 

Тому при перевірці достовірності інформації за господарськими операціями з готівковими 
грошовими коштами в іноземній валюті необхідно перевірити правильність застосування валютного 
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курсу, встановленого Національним банком України та правильність відображення в бухгалтерському 
обліку курсових різниць. 

Таблиця 8 
Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку залишків готівкових 

коштів в іноземній валюті 
 

№ 
з/п 

Балансовий 
рахунок 

Сума за 
балансом 

(грн.) 

Сума в іноземній 
валюті за 

випискою банку 

Дата 
звіту 

Валютний 
курс на дату 

звіту 

Сума в 
перерахунку на 
нац. валюту 

Відхилення 
(+,-) 

Примітка 
аудитора 

1.         

 
Отже, під час перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку залишків 

готівкових коштів в іноземній валюті, потрібно акцентувати увагу на правильність застосування 
валютного курсу та відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць. 

Таблиця 9 
Тест вибіркового формального контролю касових документів 

 

Наявність підписів 

№ 
Елемент 
вибірки 

(документ) керівника 
гол. 

бухгалтера касира одержувача 

Наявність 
позначки у 
відомості при 
видачі за 
дорученням 

Наявність 
паспортних 
даних при 
видачі за 
видатковим 
ордером 

Інші 
відхилення, 
встановлені 
аудитором 

Примітки 
аудитора 

1.          

Кількість 
відхилень за 
кожним рівнем 
контролю  

        

 
Аудитор, керуючись МСА 530 «Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки», 

самостійно встановлює вибірку документів для формальної перевірки. Якщо відхилень в одному 
документі понад три, то він вважається недійсним. 

Важливим завданням аудиту касових операцій є перевірка цільового використання готівки, 
отриманої з рахунку банку. Призначення коштів вказується на зворотній стороні грошового чека і після 
отримання коштів підприємство зобов'язане його дотримуватися. 

На думку авторів, аудитор повинен окремо звернути увагу на дотримання цільового 
використання грошових коштів. Аудитор звіряє дані звітів касира, касової книги, виписок банку, 
видаткових і прибуткових касових ордерів, а також інші документи, які відображають витрачання 
готівки за призначенням (розрахунково-платіжні відомості, рахунки-фактури, авансові звіти, акти на 
закупівлю товарів та ін.). За результатами перевірки встановлюють факти нецільового використання 
готівки, з'ясовують їх причини та узагальнюються в робочий документ (табл. 10). 

Таблиця 10 
Перевірка цільового використання коштів, отриманих з банку 

 
Отримано з банку Використано 

№ 
п/п 

Номер 
грошового 
чеку Дата Сума Цілі 

використання 

Сума коштів, 
які використані 
за метою 

Документ, що 
підтверджує цільове 
використання коштів 

Сума штрафних 
санкцій, 

передбачених 
нормативними 
документами 

        

 
Підприємства часто порушують вимоги законодавства в частині нецільового витрачання 

готівкових коштів, отриманих із установ банку. Фінансова санкція за такі порушення передбачена п.1 
Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню 
обігу готівки» від 12 червня 1995 р. № 436/95 [5] і визначається у розмірі витраченої не за 
призначенням готівки. 

Висновки з проведеного дослідження. У даній статі проведено літературний огляд і 
дослідження з питань аудиту касових операцій та удосконалені існуючі методики аудиту касових 
операцій, а саме: удосконалено загальний план проведення аудиту касових операцій й запропоновано 
програму аудиту касових операцій для вимог якісного подання інформації, розроблено робочий 
документ для перевірки цільового використання коштів. Запропоновані удосконалення дадуть змогу 
аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити правильність, 
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своєчасність, законність відображення в обліку касових операцій, вчасно виявити порушення та 
провести якісний аудит.  
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Анотація 

Визначено мету і завдання аудиту касових операцій та напрями удосконалення існуючих 
методик в аспекті вимог внутрішніх стандартів контролю якості аудиторських послуг.  
Удосконалені план, програма та робочі документи для проведення аудиту касових операцій, які 
дадуть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити 
достовірність, своєчасність, законність відображення операцій, вчасно виявити порушення.  

Ключові слова:  касові операції, аудит, програма, методика аудиту.  
 

Аннотация 
Определены цели и задачи аудита кассовых операций и направления совершенствования 

существующих методик в аспекте требований внутренних стандартов контроля качества 
аудиторских услуг. Усовершенствованные авторами план, программа и рабочие документы для 
проведения аудита кассовых операций, которые позволят аудитору охватить все аспекты учета 
кассовых операций на предприятии, исследовать достоверность, своевременность, законность 
отражения операций, вовремя выявить нарушения. 

Ключевые слова: кассовые операции, аудит, программа, методика аудита. 
 

Annotation 
Been determined goal and objectives of the audit cash transactions and directions improving existing 

methods in the aspect the requirements of internal quality control standards of auditing services. The offered 
improvements if plan, program and working documents for the audit cash operations, that are will allow the 
auditor to cover all aspects of accounting cash transactions in the company, to investigate the accuracy, 
timeliness, legality mapping operations to detect violations. 

 Key words:  cash operations, audit, program, method of audit. 
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ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ 
НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

 
Постановка проблеми. Ринкові перетворення спонукають економістів України вивчати 

методику впровадження найбільш розповсюджених у економічно розвинутих країнах систем обліку і 
контролю: «стандарт-кост», «директ-костінг» та ін. Ці системи можна віднести до специфічних методів 
оперативного контролю на виробничих підприємствах. «Стандарт-кост» дозволяє контролювати 
роботу на місцях виникнення затрат, і, особливо, оперативно виявляти відхилення від встановлених 
стандартів матеріальних, трудових та інших витрат. При застосуванні системи «директ-костінг» 
оперативне управління має можливість отримувати релевантну інформацію для контролю змінних 
витрат, що включаються у собівартість продукції, а також постійні витрати на основі використання 
механізму гнучких бюджетів. 

Велике значення в оперативному управлінні має застосування теоретичних та практичних 
досягнень нормативного методу обліку та контролю. Основною його перевагою є застосування 
принципу управління за відхиленнями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За роки свого становлення нормативний облік 
значно збагатився як в методичному, так і в організаційному аспектах. Цьому сприяли дослідження і 
позитивні практичні результати відомих російських вчених: М. Х. Жебрака, який вперше запропонував 
організацію нормативного обліку у системі синтетичних рахунків з поділом їх на рахунки планових 
витрат, відхилень від них і зміни норм, а також А. А. Афанасьєва, М. В. Дмітрієва, А. А. Додонова, 
П. В. Мезінцева, І. І. Поклада П. І. Савічева, В. Ф. Палія.  

З українських вчених визнані досягнення, отримані з даних питань Ю. Я. Литвином, 
В. В. Сопком, А. М. Кузьмінським, О. С. Бородкіним. Вагомий внесок у становлення внутрішнього 
контролю зробили такі вчені, як: А. Ф. Аксененко, Ф. Ф. Бутинець, А. Н. Кашаєв, В. Ф. Палій, 
М. В. Кужельний, М. Г. Чумаченко, В. М. Лапухін, М. В. Мурашко, В. С. Рудницький, Б. Ф. Усач, 
В. О. Шевчук та інші. Однак, вони основну увагу приділяли питанням контрольної роботи підприємства 
у цілому, а не його структурних підрозділів і процесів.  

Постановка завдання. Аналіз діяльності металургійних підприємств підтверджує, що організація 
оперативного внутрішньогосподарського контролю на даних підприємствах є досить слабким місцем у 
системі управління. До цього часу не відпрацьована чітка система контролю за центрами витрат і 
центрами відповідальності, не закріплені належним чином обов’язки між працівниками підприємств при 
процесному підході, на даний час відсутня системна методика оперативного внутрішнього контролю, його 
належного інформаційного забезпечення. Тому мета даної статті полягає у дослідженні центрів контролю 
кількісних і якісних показників, які повинні б були створюватись в місцях концентрації релевантної 
інформації для прийняття управлінських рішень в оперативному режимі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняна ідея організації обліку та контролю за 
центрами витрат і відповідальності започаткована також у 30-х роках ХХ ст. Проте розвиватись 
почала з початку 70-х років завдяки працям Б. І. Валуєва [1], В. Б. Івашкевича, Є. С. Сатубалдіна, 
М. Г. Чумаченка [2], В. Ф. Палія [3], В. Цубербиллер [4]. 

Особливе значення центрів відповідальності полягає у застосуванні людського фактору. Даний 
підхід, за словами німецького вченого Е. Шуберта, є новим способом мислення, а на думку 
В. Ф. Палія, – головним напрямком удосконалення обліку щодо контролю в системі управління 
процесом формуванням витрат виробництва [3, с. 94]. 

Оперативні можливості нормативного обліку у значній мірі залежать від порядку та 
періодичності корегування норм, нормативів та належної організації їх оперативного обліку.  

Завдяки інформації нормативного обліку на рівні елементарних операцій, явищ, процесів 
забезпечується постійний поточний оперативний контроль виробничої діяльності підприємства. 
Зокрема, вирішуються основні завдання оперативного нормативного контролю:  

– контроль за дотриманням встановлених норм та нормативів;  
– контроль за нормами та нормативами;  
– контроль за можливими результатами їх оперативних змін. 
В економічній літературі немає чіткого розмежування понять «норма», «норматив». Зокрема, 

Рей Вандер Віл вважає, що стандарти (нормативи) встановлюються як у вартісному, так і в 
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натуральному вираженні. Аналогом першого поняття у вітчизняній практиці є нормативи, а другого – 
норми [5, с. 116].  

Контроль за дотриманням встановлених норм масиву {НН} рекомендується вести в 
автоматизованому режимі одночасно з виникненням фактичної інформації оперативного обліку {ОО}. 
При цьому періодичність оперативного контролю може дорівнювати чи дорівнює періодичності 
виникнення інформації оперативного обліку, що якісно відрізняє оперативний контроль на основі 
інформації оперативного обліку за нормативним методом від інших видів контролю. Тут також 
проявляється особливість оперативного нормування: при розрахунку норм та нормативів 
використовують часові характеристики та рівні деталізації інформації оперативного обліку, що, у свою 
чергу, ідентичні обліковуваним операціям, явищам, процесам у реальному часі. Найсуттєвішим є 
варіант повного і всебічного охоплення нормами та нормативами всього виробничого циклу. Однак, з 
позицій економічної доцільності й окупності витрат на нормування та використання норм і нормативів, 
такий варіант може бути виправданий лише на найбільш витратних та «вузьких» ділянках виробничого 
циклу. У решті випадків нормативні показники доцільніше використовувати у центрах контролю 
(вузлах або точках контролю). 

Можемо зазначити, що важливим методичним і організаційним аспектом оперативного 
контролю виступає створення центрів оперативного контролю кількісних та якісних показників. Центри 
оперативного контролю на металургійних підприємствах утворюють певну систему, яка залежить як 
від технологічних та організаційних особливостей підприємства, так і від системи показників та 
керованих факторів, адекватних характеру діяльності кожного виділеного центру контролю в циклі 
оперативного управління підприємством. Генерування контрольної інформації у центрах контролю у 
повній мірі має бути узгоджено з даними оперативного обліку. 

Центри контролю мають створюватись у найбільш важливих економічних, технічних, 
технологічних, допоміжних та обслуговуючих контурах організаційної структури металургійного 
підприємства, тобто в місцях концентрації релевантної інформації і формування оперативної звітності 
для цілей превентивного і поточного регулювання господарсько-фінансових процесів й прийняття 
ефективних управлінських рішень в оперативному режимі. Вони можуть організовуватись на засадах 
як постійного, так і тимчасового функціонування. 

Оперативний контроль обґрунтованості норм та своєчасності їхньої зміни, забезпечує 
актуальність оперативного управління на основі нормативного методу. Необхідні зміни можуть 
виникати не лише через регулюючі дії, але й через технологічні особливості процесу виробництва [6].  

Найпростішим та найдорожчим є варіант повного і всебічного охоплення нормами та 
нормативами всього процесу виробничої діяльності, починаючи з низового рівня. Але принцип 
економічної доцільності вимагає диференційованого підходу, застосування повного і всебічного 
охоплення нормуванням найбільш затратних і важливих ділянок виробничого процесу металургійних 
підприємств. У решті випадків нормативні показники доцільніше концентрувати у контрольних точках. 
Тому оперативний контроль має такі основні завдання: 

а) контроль за отриманням інформації; 
б) контроль за інформацією; 
в) контроль за можливими змінами в оперативній інформації. 
Як функція оперативного управління, оперативний контроль побудований за попроцесно-

технологічним принципом. Він ведеться на таких рівнях: операцій, явищ, процесу у місцях виникнення 
інформації; логічного технологічного блоку (процесу) як первинного центру відповідальності та затрат; 
стадії виробничого процесу; підрозділу підприємства; підприємства. 

Оперативний контроль ведеться у режимі реального часу за економічними елементами кожного 
етапу виробничої діяльності на всіх рівнях (собівартість сировини і матеріалів, виробнича собівартість, 
витрати за економічними елементами, витрати за функціональними ознаками, доходи тощо). Тобто, 
оперативний контроль виступає системним, всебічним і визначеним на всіх рівнях, в умовах 
застосування сучасних інформаційних технологій, та має особливі характеристики. 

З цього приводу Б. Ф. Усач зазначає, що метою поточного (оперативного) контролю є 
оперативне втручання у підконтрольні операції для швидкого усунення допущених недоліків [7, с. 12]. 
Проте ним не зовсім чітко визначена роль оперативного контролю у відношенні до часу протікання 
операцій, явищ процесів чи їх комплексів. «Оперативність контролю означає те, що він здійснюється 
безпосередньо, тобто здатний своєчасно усунути наявні недоліки і приймати конкретні оперативні 
рішення з метою їх попередження» [8, с. 144]. 

На наш погляд, метою оперативного контролю є, насамперед, недопущення недоліків чи 
мінімізація їх негативного впливу шляхом проведення превентивного спостереження і поточного 
моніторингу операцій, явищ чи процесу та сприяння більш ефективній реалізації функцій 
оперативного управління.  

При впровадженні оперативного контролю виникає проблема синхронізації інформації 
оперативного та оперативного нормативного обліку. Ми рекомендуємо одночасне відображення в 
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інформаційних масивах оперативного обліку фактичних даних, норм і нормативів та відхилень від 
норм. У цьому випадку часові характеристики оперативного контролю співпадають.  

Ми погоджуємося з думкою Каплун О. А., що оперативний контроль здійснюється за даними 
оперативного обліку і водночас доповнює ці дані у випадку попередження порушень, що не 
відображуються в обліку, але служать джерелом для оперативного управління [8, с. 144]. 

Основним методом оперативного контролю більшість вчених визначають метод відхилень. Так, 
В. Ф. Палій справедливо відмічає, що без дієвої системи оперативного обліку відхилень від норм і 
регулювання виробництва нормативний метод обліку витрат перетворюється у занадто дорогу і 
безкорисливу «іграшку» [3, с. 218].  

Висновки з проведеного дослідження. Своєчасне виявлення відхилень від норм має 
надзвичайно велике значення в управлінні, оскільки створює умови для оперативного усунення 
впливу негативних факторів на виробничі процеси. Відхилення виступає не тільки методом 
оперативного контролю, але й методом управління за відхиленнями. Залежно від значення і 
характеру відхилень у системі управління можуть використовуватись підсистеми регулювання, 
економічного аналізу чи планування. 

Методику оперативного контролю операцій виробничої діяльності металургійних підприємств 
доцільно розглядати у розрізі основних етапів виробничої діяльності – процесів постачання 
виробничих ресурсів, їх виробничого споживання та формування витрат, реалізації готової продукції і 
формування доходів.  
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Анотація 

В статті викладено удосконалення оперативного контролю в системі нормативного обліку і 
контролю, який сприяє ефективному управлінню на металургійних підприємствах. Обґрунтовано 
питання створення центрів оперативного контролю кількісних та якісних показників. 

Ключові слова: оперативний контроль, нормативний облік, інформація, процес постачання, 
процес виробництва, процес споживання. 

Аннотация 
В статье изложены усовершенствования оперативного контроля в системе нормативного 

учета и контроля, который приведет к эффективному управлению на металлургических 
предприятиях. Обосновано вопрос создания центров оперативного контроля качественных 
показателей. 

Ключевые слова: оперативный контроль, нормативный учет, информация, процесс 
поставки, процесс производства, процесс потребления. 

 
Annotation 

In the article outlined the improvement of the operational controls for regulatory accounting and 
control, which will lead to the effective management of the metallurgical industries. Substantiated question of 
the creation of centers operational control quality indicators. 

Key words : operational control, regulatory accounting, information delivery process, the production 
process, the process of consumption. 
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НОВІТНІ ФОРМИ ВНУТРІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ 

 
Постановка проблеми. Вітчизняний фондовий ринок характеризується наявністю великої 

кількості акціонерних товариств, що створює сприятливі умови для залучення підприємствами 
додаткового капіталу, одним із напрямків якого є випуск конвертованих облігацій. Здійснюючи операції 
з цінними паперами, емітенту та інвестору необхідно брати до уваги та аналізувати умови випуску 
конвертованих облігацій, стан та потенційні зміни на фондовому ринку з метою одержання інформації, 
що вказує на можливі витрати та забезпечить зростання доходу. З урахуванням специфіки операцій з 
конвертованими облігаціями необхідним є розробка системи інформаційного забезпечення за даними 
внутрішньої фінансової звітності задля оперативності прийняття ефективних управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження головним чином 
висвітлюють організаційні аспекти емісії конвертованих облігацій та можливі умови випуску зазначені 
в проспекті. Ґрунтовне дослідження аналізу ситуації на ринку конвертованих цінних паперів та 
варіативність поведінки «гравців» було проведено Ф. Дж. Фабоцці. Проте, дослідження стосується 
аналізу та стратегії інвестування в облігації на європейських фондових ринках, що унеможливлює 
використання та продовження напрацювань через не адаптованість до українських економічних 
реалій. 

Проведення аналізу наукових праць попередників (У. Е. Батлера, Т. А. Батяєвої, В. А. Белова, 
І. А. Бойко, М. І. Бондара, Б. В. Бігуна, А. Н. Буреніна, М. П. Войнаренко, Е. С. Гейєра, 
О. В. Криворучко, Е. Кушиної, Г. І. Кравцової, Н. А. Пономарьової, Н. А. Погорєлого, С. І. Прилипко, 
І. Л. Сазонець, І. В Серпуховітіної, І. В. Стешенко) дозволило встановити відсутність дослідження 
інвестиційних характеристик конвертованих облігацій на фондовому ринку України, що слугує основою 
формування внутрішньої звітної облікової інформації. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка внутрішньої фінансової звітності для 
операцій з конвертованими облігаціями, що дозволить управлінцям оперативно вживати заходи з 
мінімізації ризику, зумовленого економічною недоцільністю здійснення таких операцій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Український фондовий ринок цінних паперів 
зорієнтований на використання облігацій як фінансового інструменту інвестування економіки, що 
вимагає подальшого розвитку бухгалтерського обліку операцій з облігаціями. Конвертовані облігації – 
це цінні папери, що засвідчують право їх власників при виконанні умов емісії у певний момент часу 
здійснити конвертацію на прості та привілейовані акції товариства, облігації інших випусків (з більшим 
відсотковим доходом), або цінні папери іншого емітента, але виключається погашення у грошовій 
формі [1, с. 142]. Відповідно, конвертованість у такому контексті передбачає заміну одних цінних 
паперів іншими [2]. 

Підставою для здійснення емісії конвертованих облігацій є прийняття загальними зборами 
акціонерів рішення, що визначає: 

– максимальну частку статутного капіталу, яка буде сформована за допомогою випуску та 
конвертації облігацій;  

– кількість конвертованих облігацій, їхню номінальну вартість, загальну сума випуску, ціну 
конвертованих облігацій і методи її розрахунку (якщо конвертація здійснюватиметься за ринковою 
вартістю, то ціна конвертованої облігації дорівнюватиме сумі номінальної вартості і відсоткового 
доходу за період); 

– вид акцій, на які будуть конвертуватися облігації – іменні, привілейовані чи прості, загальну 
кількість та номінальну вартість акцій, спосіб її розрахунку, кількість акцій, що припадає на одну 
облігацію або ж ціну конвертації (виходячи з того, що номінальна вартість акції не може перевищувати 
номінальну вартість облігації); 

– термін обігу конвертованих облігацій та можливі дати здійснення конвертації облігацій на акції. 
Інформація умов розміщення та інвестування в конвертовані облігацій для управлінського 

персоналу містить дані, що уособлюють «коридор невизначеності», тобто при здійсненні операцій з 
облігаціями має місце альтернативний вибір між доходами та витратами залежно від управлінської 
поведінки.  

В умовах, що склалися, невирішеним проблемним питанням і практично не розробленим, є 
використання показників фондового ринку, зокрема інвестиційних характеристик конвертованих 
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облігацій, відповідно до їх сутності, та даних бухгалтерського обліку. Використання такої інформації 
забезпечить достовірне ведення бухгалтерського обліку в емітента та інвестора в частині обліку 
формування статутного капіталу, в розрізі власного капіталу та конвертованого капіталу; обліку 
формування позикового капіталу: відображення здійснення емісії, премій і дисконту за облігаціями; 
відображення за кредитом позабалансових рахунків конвертованих облігацій та акцій; відображення 
за дебетом позабалансових рахунків конвертованих облігацій та акцій. 

Врахування окреслених потреб сприяло розробці форм внутрішніх фінансових звітів «Звіт про 
конвертовані облігації емітента», «Звіт про інвестиції в конвертовані облігації» (рис. 1, 2). Звіти є 
робочим документом для відображення операцій з конвертованими облігаціями на рахунках 
бухгалтерського обліку і у фінансовій звітності, що передбачають врахування таких показників:  

1) № серії, вид конвертованих облігацій: конвертовані облігації з нульовим купоном, обмінні 
конвертовані облігації на цінні папери іншого підприємства, конвертовані облігації з обов’язковою 
конвертацією на акції емітента, конвертовані облігації з обов’язковою конвертацією на інші облігації 
емітента з вищою доходністю. 2) Загальна номінальна вартість емісії конвертованих облігацій, 
кількість і сума. 3) Відсоткова ставка і доходність за облігаціями. Детально механізм визначення 
ставки доходу за облігаціями розглянуто в працях науковців [3; 4; 5; 6; 7]. Специфіка встановлення 
рівня доходності конвертованих облігацій безпосередньо впливає на їхнє вартісне вимірювання в 
бухгалтерському обліку. 4) Доходність облігацій з врахуванням часу. 5) Поточна вартість дивідендів. 
6) Коефіцієнт конвертації, що з часом може зменшуватися або коригуватися відповідно до дроблення 
акцій і дивідендів за акціями. 7) Ринкова ціна конвертації акцій (конвертаційний паритет) – розрахунок 
повинен проводитись в контексті ринкової премії на акцію. Інвестору необхідна інформація для 
визначення ціни, яку він платить за акції (якщо має на меті право власності) [8, с. 543-549]. 8) Ринкова 
конвертаційна премія на акцію – відображає грошовий розмір максимально можливого збитку або 
переплати за акцію. Розраховується інвестором при придбанні конвертованих облігацій. 9) Наявна 
кількість і ціна викуплених акцій (на балансі емітента), щодо яких є можливість провести конвертацію. 
10) Мінімальна вартість конвертованої облігації розраховується у випадку негайної її конвертації на 
акції за встановленим заздалегідь номінальним курсом, а також для порівняння номінального курсу 
облігації, простої вартості обміну і ринкового курсу. Показник залежить від ринкової ціни акції емітента. 
Для того, щоб емітент мав змогу контролювати вартість конвертованої облігації, розрахована 
конверсійна вартість обов’язково повинна порівнюватися з вартістю простої облігації. 

Мінімальна вартість конвертованої облігації розраховується для можливості адекватного 
реагування на зміни що відбуваються на фондовому ринку. Наприклад, конверсійна вартість 
конвертованої облігації більша, ніж ринкова вартість простої облігації, а на ринку конвертована 
облігація торгується за ціною простої облігації – ціна конвертованої облігації занижена. Інвестору 
вигідно придбати конвертовані облігації за простою вартістю, здійснити конвертацію, тим самим 
одержати прибуток. У випадку, коли проста вартість облігації більша, ніж мінімальна конвертаційна, а 
облігація торгується по конверсійній ціні, емітенту потрібно вияснити причину такої ситуації: 
можливість помилки в розрахунках, адже нижня межа конверсійної вартості не може бути нижчою від 
простої вартості облігацій на ринку. 

Без розрахунку конвертаційної вартості конвертованої облігації з боку емітента і порівняння її з 
вартістю простої облігації, будуть понесені очевидні втрати. Кожен інвестор повинен усвідомлювати 
ситуацію, в якій зменшення ціни на акції емітента може вплинути також на сприймання кредитної 
довіри емітента, у зв’язку з чим вартість боргового цінного паперу також буде знижено. Придбавши 
конвертовану облігацію за заниженою конверсійною вартістю, інвестор одержить прибуток як за 
звичайну облігацію. 11) Період відшкодування витрат на премію. Така оцінка проводиться інвестором 
для визначення часу, що необхідний для покриття витрат на премію при придбанні конвертованої 
облігації. Розрахунок показує інвестору, що придбавши конвертовані облігації з відсотковим терміном 
на 5 років, період відшкодування витрат на премію триватиме 1,46 років, а 3,5 буде одержувати дохід. 
Якщо розрахувати період відшкодування витрат на премію з врахуванням придбання конвертованої 
облігації з дисконтом, тоді такий період компенсації буде ще меншим – 1,32 роки. 12) Ризик падіння 
конвертованої облігації відносно простої вартості облігації – використовується емітентом і інвестором 
для розрахунку ризику падіння вартості конвертованої облігації; за основу береться вартість простої 
облігації, що є поточною нижньою межею ціни конвертованої облігації. Чим вища премія тим менше 
приваблива конвертована облігація. 13) Ціна відзиву – порівнюючи ринкову ціну акції і ціну відзиву, 
інвестор визначає ймовірність ризику відзиву конвертованих облігацій: якщо ціна конвертованої 
облігації нижча на 20 % від ціни відзиву, ризик відзиву мінімальний, якщо ціна облігації вища за 
номінал – збільшується ризик відзиву та примусової конвертації. 
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Підприємство  ____ 
Серія  ____ 
Емісія простих конвертованих облігацій № ____ 
Форма випуску ____ 
Початок розміщення ____ 

Конвертація на власні акції емітента 
Момент конвертації  ____ 
Статутний капітал____ 
 

 
Звіт про конвертовані облігації емітента 

 

Виконавець         ___________________    _______________  
                                            (підпис) 
Головний бухгалтер  ___________________   _______________ 
                                                (підпис) 
«__»___________201_ р. 

Рис. 1. Форма внутрішнього фінансового звіту емітента конвертованих облігацій  
 
Підприємство ___________ 

Звіт про інвестиції в конвертовані облігації  
 

 

 
Виконавець           ___________________    _______________   
                                               (підпис) 
Головний бухгалтер___________________   _______________  
                                                (підпис) 
«__»___________201_ р. 

Рис. 2. Форма внутрішнього фінансового звіту інвестора в конвертовані облігації 
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Узагальнений комплекс елементів показників внутрішньої звітності представлено на рис. 3.  
 

 
Формування показників на основі фінансової звітності (для інвесторів) 

1. Фінансовий результат від основної (операційної) діяльності. 

11. Коефіцієнт ціна/прибуток (для акціонерних товариств) (Р/Е) 
 

2. Грошові зобов’язання (поточні і довгострокові зобов’язання) 
 3. Структура активів і власного капіталу  
 
4. Показники платоспроможності  
 
5. Показники ліквідності балансу 

6. Коефіцієнт рентабельності активів (ROA) 
 
7. Коефіцієнт рентабельності інвестиційного капіталу (ROIC) 
 
8. Коефіцієнт відношення ціни акції до обсягу продажу (Р/S) 

9. Коефіцієнт ефективності вкладень (Р/В) 

10. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) 
 

Формування показників на основі котирувальних даних  
(для емітентів та інвесторів) 

12. Загальна номінальна вартість емісії облігацій, їх кількість і сума 

13. Наявна (викуплена) кількість акцій на балансі 

14. Відсоткова ставка і дохідність за облігаціями 

15. Дохідність облігацій з врахуванням часу (дисконтований дохід) 
 
16. Поточна вартість дивідендів 
 17. Коефіцієнт конвертації 

18. Ринкова конверсійна ціна акцій. (конверсійний паритет),  

19. Проста вартість облігації 

20. Ринкова конверсійна премія на акцію 

21. Мінімальна вартість конвертованої облігації 

22. Період відшкодування витрат на премію 

23. Премія відносно простої вартості облігації 

24. Балансова вартість фінансового зобов’язання з дисконтуванням майбутніх відсоткових 
виплат  

26. Дисконтна вартість емісії  

25. Порівняння балансової вартості викуплених акції з балансовою вартістю конвертованих 
облігацій 

Побудова графічних зображень на основі заданих показників 

Графік поточної ціни простої акції відносно максимальної та мінімальної ціни за певний 
період в режимі “онлайн” 

Порівняльний графік конверсійної вартості конвертованої облігації відносно графіку
еквівалентної простої вартості облігацій  

Графік поточної ринкової ціни конвертованої облігації відносно максимальної та мінімальної 
ціни за певний період в режимі “онлайн” 

Графік стану поточної ціни відносно обсягу заявок на придбання. 

Формування внутрішнього звіту 
 

 
Рис. 3. Сукупність показників для формування даних внутрішньої звітності щодо 

операцій з конвертованими облігаціями 
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Основним призначенням запропонованих форм внутрішньої звітності є встановлення 
доцільності моменту конвертації облігацій і відображення даних в обліку для прийняття управлінських 
рішень емітентом та інвестором.  

Внутрішня звітність щодо операцій з конвертованими облігаціями виконує такі завдання: 
1) облік, оцінка й аналіз фактичних витрат пов’язаних з емісією конвертованих облігацій, 

конвертацією, придбанням, продажем конвертованих облігацій, майбутніх грошових потоків компанії, 
дисконтованих до теперішньої вартості; 

2) планування капітальних інвестицій або ж емісії цінних паперів; 
3) розрахунок фінансових показників для виявлення і прийняття економічно вигідних варіантів 

рішення, що стосуються емісії конвертованих облігацій, конвертації, придбання, продажу 
конвертованих облігацій. 

Впровадження внутрішньої звітності є зручним інструментом аналізу даних за результатами 
бухгалтерського обліку операцій з конвертованими облігаціями. За даними звітності можна прийняти 
такі рішення: 

– облігації конвертовані одразу після їх емісії – відображається економія за виплатою 
відсоткового доходу і зменшення зобов’язань в балансі; 

– облігації конвертовані в зазначений в проспекті період конвертації – відображається наявна 
кількість викуплених акцій, їх ринкова ціна порівнюється з номінальною, відслідковується конверсійний 
паритет і порівнюється з простою вартістю облігацій; береться до уваги розрахунок економії або 
витрат на відсотках і дивідендах, для емітента звертається увага на період відшкодування премії і 
приймається рішення щодо доцільності конвертації; 

– відкладення процедури конвертування облігацій з різних причин, наприклад, через 
оголошення банкрутства підприємства; 

– облігації з втраченою можливістю конвертації – обліковуються як звичайні облігації відповідно 
до умов проспекту емісії; кількість таких облігацій, виплачені за ними відсотки і погашення номінальної 
вартості облігацій аналізуються як втрата альтернативного доходу за відсутності конвертації; 

– облігації, конвертовані на дату погашення – інвестор одержує передбачений дохід у вигляді 
відсотків і в останній момент здійснює конвертацію – обліковуються як звичайні облігації відповідно до 
умов проспекту емісії, а також відображається момент конвертації; 

– конвертація облігацій на акції або інші цінні папери – відповідно до умов проспекту емісії, 
рішення корегуються відповідно до тенденції на ринку цінних паперів.  

Періодичність складання запропонованої внутрішньої звітності визначається суб’єктами 
операцій з конвертованими облігаціями для можливості відслідковувати динаміку ринкової вартості і 
порівняння її з розрахунковими даними. Жоден окремо взятий показник не є надійним індикатором 
поточного або майбутнього стану досліджуваних операцій. Відповідно, підлягають вивченню 
показники в сукупності протягом ряду періодів, щоб відхилення в одному з періодів не призвели до 
неправильного трактування ситуації і додаткових втрат. 

Можливість надходження і використання інформації забезпечується посадовими особами 
підприємства, а також за рахунок зовнішніх інформаційних джерел (ЗМІ, фондові біржі, мережа 
Інтернет тощо).  

Висновки з проведеного дослідження. Використання керівництвом розробленої внутрішньої 
звітності дозволяє оперативно вживати заходи з мінімізації ризику, зумовленого економічною 
недоцільністю здійснення операцій з конвертованими облігаціями. Для складання і подання 
запропонованих звітів, враховано, специфіку здійснених операцій та інформаційні запити різних груп 
користувачів для отримання вичерпної інформації про об’єкти управління. 
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Анотація 
Розроблено внутрішню фінансову звітність для відображення операцій з конвертованими 

облігаціями, яка дозволить управлінцям оперативно вжити заходів з мінімізації ризику, зумовленого 
економічною недоцільністю здійснення таких операцій.  

Ключові слова: конвертовані облігації, внутрішня фінансова звітність, показники. 
Аннотация 

Разработана внутренняя финансовая отчетность для отражения операций с 
конвертируемыми облигациями, которая позволит руководителям оперативно принимать меры 
минимизации риска, предопределенного экономической нецелесообразностью осуществления 
таких операций. 

Ключевые слова: конвертируемые облигации, внутренняя финансовая отчетность, 
показатели. 
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The internal financial to accounting that display operations with convertible bonds hes been worked 

out, which will allow managers in taking measures to minimije the risk caused by the economic inexpediency 
of these operations. 
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КРОС-АНАЛІЗ СПОЖИВЧОЇ РЕАКЦІЇ ПАСАЖИРІВ НА 
ПРОПОЗИЦІЮ ЗАЛІЗНИЦЬ 

 
Постановка проблеми. Дослідження можливостей ринку і вирішення маркетингових проблем 

підприємства потребують вичерпної і достовірної інформації про споживачів, їх потреб та 
особливостей поведінки. Однією з умов стабільного функціонування й ефективної реалізації напрямів 
розвитку підприємства є використання в його діяльності принципів та інструментарію інформаційного 
забезпечення [1, с. 334]. Від надійного інформаційного забезпечення залежить рівень 
конкурентоспроможності залізниці, її перспективи на транспортному ринку.  

Неузгодженість у реалізації окремих стадій процесів попиту та пропозиції на споживчому ринку 
призводить до зміни сформованих і виникнення нових споживчих стимулів. Якщо розглядати систему 
споживчих стимулів з погляду діалектичної єдності процесів виробництва і споживання, то вона може 
бути представлена споживчими стимулами, що складаються з процесу виробництва і процесу 
споживання, що містять зовнішні і внутрішні стимули виробника і споживача відповідно [2, с. 22]. 

Поведінка споживача – це діяльність, яка направлена безпосередньо на отримання, споживання 
та розпорядження продуктами та послугами, включаючи процеси прийняття рішення, які передують 
цим діям та випливають за ними. Об’єктом поведінки споживача в індивідуалістичній традиції є 
людина. В соціологічній – одна із сфер суспільного життя – процес споживання, існуючий наряду з 
виробництвом та розподілом. Аналіз потенційного пасажира складається із вивчення наступних 
елементів: учасники ринку та їх цілі, предмет, організацій, які присутні на транспортному ринку, 
операційних процесів, каналів збуту. Споживач незалежний в своєму виборі, однак можна вплинути на 
його та поведінку, якщо запропонована послуга розрахована на задоволення потреб та сподівань. 
Потенційний пасажир спонукуваний безліччю мотивів. Частина з них носить явний характер, але 
поряд з цим, у пасажирів є й інші причини, які вони не схильні декларувати відкрито. Для виявлення 
прихованих або несвідомих мотивів поведінки споживачів застосовуються спеціальні методи [3, с. 31].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження поведінки споживачів висвітлюються у 
працях Г. Черчилля, Т. Брауна, М. Аристархової, А. Крахмалева. Вагомий внесок у дослідження 
попиту саме на залізничні пасажирські перевезеннях зробили Н. Чен [4] та Х. МакГіхан [5], які при 
прогнозуванні попиту на залізничні перевезення вперше вираховують ступінь задоволення пасажирів 
від подорожі. Спроби враховувати потенційний попит на залізничному транспорті було здійснено 
М. Лов, С. Токуока, К. Дабей, Г. Гереффі [6] для обґрунтування капіталовкладень у рухомий склад на 
основі опитування і анкетування мешканців поблизу залізничних станцій. Структуризація попиту у 
вигляді запитів-діалогів на залізничні пасажирські перевезення були здійснені Е. Санчесом, 
М. Александровим та П. Россо [7] за допомогою кластеризації запитів пасажира і побудові відповідної 
моделі реалізації пасажирських квитків. У зазначених джерелах не враховується кількість потенційно 
можливих пасажирів, які з різних причин не скористалися послугами залізниць, що слугує предметом 
дослідження даної статті. 

Постановка завдання. Метою дослідження є перевірка гіпотези стосовно можливості 
прогнозування транспортної поведінки потенційних пасажирів на основі інформації про запити на 
перевезення, дані про які наявні в системі реалізації проїзних документів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Транспортну поведінку потенційних пасажирів 
доцільно вивчати за допомогою маркетингових досліджень. Зважаючи на збитковість залізничних 
пасажирських перевезень, керівництво залізниці розглядає їх проведення як неефективне вкладання 
коштів. Знання особливостей транспортної поведінки потенційних пасажирів дозволить підвищити 
конкурентоспроможність залізничних пасажирських перевезень на транспортному ринку. Існуюча 
система бронювання і продажу залізничних квитків зберігає інформацію стосовно незадоволеного 
попиту пасажирів у вигляді запитів. Забезпечення відповідності інформації системи і транспортної 
поведінки потенційних пасажирів дозволить приймати управлінські рішення у пасажирському 
господарстві на основі наявного інформаційного забезпечення, і дозволить не витрачати кошти на 
здійснення маркетингових досліджень. Для підтвердження цієї гіпотези необхідно провести 
двосторонній аналіз транспортної поведінки: з позиції касира та з позиції потенційного пасажира. 

Для проведення дослідження з позиції пасажира, було обрано місце і час проведення 
дослідження: найкраще опитування проводити на залізничному вокзалі Київ-Пасажирський 
безпосередньо біля кас продажу квитків у період – 9 квітня 2012 р., час 14.00-15.00 серед обраних 385 
потенційних пасажирів. Величина вибірки обґрунтована згідно [8, с. 414]. Стосовно пропозиції 
залізниці оберемо звітну інформацію роботи кас продажу залізничних квитків за аналогічний період 
часу. Метод проведення опитування пасажирів – розповсюдження анкет між потенційними 
пасажирами, яким було відмовлено у продажу квитків. Можливі варіанти поведінки потенційного 
пасажира на пропозицію касира наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Розподіл пасажирів за варіантами поведінки у відповідності до пропозиції касира, чол. 

 
Реакції потенційного пасажира 

Пропозиції касира  Купив 
квиток Змінив дату Звернувся до 

конкурентів 
Відмовився від 
подорожі Всього 

Змінити поїзд 31 25 32 11 99 
Квиток з пересадкою 24 13 8 13 58 
Змінити дату 35 46 20 34 135 
Відсутня 0 23 31 39 93 

Всього 90 107 91 97 385 
 
Для виявлення структури попиту у залізничних пасажирських перевезеннях будемо 

використовувати показник задоволення попиту – коефіцієнт конверсії: 

Nз

Nм
Кзп =

,       (1) 
де Кзп – коефіцієнт конверсії (задоволення попиту); 
Nм – кількість проданих місць, шт; 
Nз – кількість запитів на пасажирські перевезення залізницею, шт. 
 
Коефіцієнт конверсії відображає співвідношення реальних пасажирів до потенційних. Його 

значення не перевищує 1.  
 

1=+ КнзпКзп ,      (2) 
де Кнзп – коефіцієнт незадоволеного попиту. 
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Збільшення коефіцієнту конверсії свідчить про зменшення показника незадоволеного попиту, 
який, в свою чергу, складається з наступних складових: 

 
КзнпКвтпКвіпКнзп ++= ,     (3) 

де Квіп – коефіцієнт відкладеного попиту; 
Квтп – коефіцієнт втраченого попиту; 
Кзнп – коефіцієнт знищеного попиту. 
 
Коефіцієнт відкладеного попиту розраховується за формулою: 
 

Nз

Nд
Квіп =

,       (4) 
де Nд – кількість наданих основних довідок касиром потенційному пасажиру стосовно зміни 

параметрів маршруту, шт. 
 
Коефіцієнт втраченого попиту розраховується за формулою: 
 

Nз

Nк
Квтп =

,       (5) 
де Nк – кількість запитів на перевезення у конкурентів, шт. 
 
Коефіцієнт знищеного попиту розраховується за формулою: 
 

Nз

В
Кзнп =

,       (6) 
де В – кількість відмов у здійсненні пасажирського перевезення, шт. 
 
Для виявлення структури попиту у залізничних пасажирських перевезеннях розрахуємо 

коефіцієнт конверсії за формулою (1): 

23,0
385

90
)( ==ПКзп

 
Коефіцієнт конверсії відображає співвідношення реальних пасажирів до потенційних.  
З формули (2), знайдемо значення коефіцієнту незадоволеного попиту: 

77,023,01)( =−=ПКнзп  
Далі проведемо розрахунок складових незадоволеного попиту. 
Коефіцієнт відкладеного попиту розраховуємо за формулою (4): 

28,0
385

107
)( ==ПКвіп

 
Коефіцієнт втраченого попиту розраховуємо за формулою (5): 

24,0
385

91
)( ==ПКвтп

 
Коефіцієнт знищеного попиту розраховуємо за формулою (6): 

25,0
385

97
)( ==ПКзнп

 
Проведемо аналогічне дослідження запитів з позиції залізниці. Для аналізу було обрано одну 

годину роботи квиткових кас на вокзалі станції за 09 квітня 2012 року (з 1400 до 1500). Дослідження 
було проведемо шляхом перегляду архівних даних роботи 7 квиткових кас загального продажу. Для 
дослідження було обрано три каси центрального вокзалу №№ 13,16, 28 і чотири каси південного №№ 
43, 44, 51, 58, в т. ч дві каси цілодобового режиму роботи (№№ 16 і 51). Отримані показники занесені в 
табл. 2. 

Важливо зазначити, що більша частина запитів (42 %), які надіслані в систему продажу проїзних 
документів, є некоректними та визначають неуважність квиткового касира під час обслуговування. 
Некоректні запити призводять до подовження процесу обслуговування пасажира, що спричиняє 
затримку черг біля квиткових кас та викликає незадоволення пасажирів, що впливає на враження від 
процесу  обслуговування і знижує лояльність.  
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Таблиця 2 
Аналіз пропозиції касирів на зроблені запити, шт. 

 

№ Каса Кількість 
запитів 

Кількість допоміжних 
операцій 

Кількість основних 
довідок 

Кількість оформлених 
проїзних документів 

1 13 207 104 59 44 
2 16 145 63 45 37 
3 28 252 99 85 68 
4 43 175 78 61 36 
5 44 230 82 77 71 
6 51 159 69 54 36 
7 58 101 42 28 31 

Всього 1269 537 409 323 
 
Для виявлення структури попиту у залізничних пасажирських перевезеннях з позиції касира, 

розрахуємо коефіцієнт конверсії за формулою (1): 

25,0
1269

323
)( ==ЗКзп

 
З формули (2), знайдемо значення коефіцієнту незадоволеного попиту: 

75,025,01)( =−=ЗКнзп  
Коефіцієнт відкладеного попиту розраховуємо за формулою (4): 

32,0
1269

409
)( ==ЗКвіп

 
Коефіцієнти знищеного та втраченого попиту знайдемо з формули (3), т. як інформацію про 

звернення потенційних пасажирів (у яких виник незадоволений попит після відповіді системи) до 
конкурентів чи їх відмову від подорожі неможливо виявити із запитів касирів: 

 
)()()()( ЗКвіпЗКнзпЗКзнпЗКвтп −=+ .     (7) 

 
За отриманими результатами, сумарний коефіцієнт з становить: 

43,032,075,0)()( =−=+ ЗКзнпЗКвтп  
Для оцінки достовірності отриманих даних проведемо крос-аналіз отриманих результатів, який 

передбачає перевірку результатів, отриманих на основі опитувань пасажирів за допомогою 
результатів, отриманих за допомогою запитів до системи продажу проїзних документів. 

Крос-аналіз представляє собою найбільш поширений і надійний метод перевірки отриманих 
даних [9, с. 29]. Суть методу полягає в тому, щоб отримати відповіді на однакові питання з різних 
джерел, порівняти їх між собою і обрати, що може бути джерелом їх отримання. Отримані висновки 
бінарні: «правда-брехня». Якщо вибірка респондентів проведена коректно, тобто отримана 
інформація відповідає очікуванням – першоджерело достовірне і обсяг вибірки репрезентативний. 
Якщо інформація не підтвердилася усіма джерелами (або, що ще гірше, носить суперечливий 
характер), то аналітик повинен поставити під сумнів не тільки дану інформацію з первісного джерела, 
але і всю інформацію, отриману з нього. Наступні узагальнення результатів дослідження 
призупиняються до з’ясування ситуації і закінчення більш ретельної перевірки вихідних даних. 

Зведена таблиця комплексу показників оцінювання незадоволеного попиту у залізничних 
пасажирських перевезеннях наведена у табл. 3. 

Таблиця 3 
Крос-аналіз комплексу показників оцінки незадоволеного попиту 

 
Результати дослідження 

Показники 
споживчої реакції пропозиції залізниці 

Коефіцієнт конверсії 0,23 0,25 
Коефіцієнт незадоволеного попиту, у т.ч. 0,77 0,75 
- відкладеного попиту 0,28 0,32 
- втраченого попиту 0,24 
- знищеного попиту 0,25 

0,43 

 
Як свідчать отримані результати, структура незадоволеного попиту у залізничних пасажирських 

перевезеннях дещо різниться за даними, отриманими з позиції потенційних пасажирів і з позиції 
касирів. Для наочності, значення розрахованих коефіцієнтів наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Крос-аналіз запитів і споживчої реакції 

 
Як свідчать проведені дослідження, величина незадоволеного попиту у чотири рази перевищує 

величину задоволеного. Більшу частину незадоволеного попиту складає відкладений, значення 
коефіцієнту відкладеного попиту коливається в межах 0,28 – 0,32. 

Висновки з проведеного дослідження. З проведеного дослідження можна зробити висновок, 
що інформація стосовно запитів пасажирів, що зберігається у системі продажу проїзних документів, 
відповідає даним опитування. Гіпотеза стосовно можливості прогнозування транспортної поведінки 
потенційних пасажирів на основі інформації про запити на перевезення, дані про які наявні в системі 
реалізації проїзних документів підтвердилася. Це дає змогу проводити глибинні дослідження 
незадоволеного попиту, прийнявши припущення, що величини втраченого попиту і знищеного попиту 
коливаються в межах 0,215-0,245 і прогнозувати транспортну поведінку потенційних пасажирів.  
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Анотація 

На основі проведеного маркетингового дослідження незадоволеного попиту на залізничні 
пасажирські перевезення підтверджено гіпотезу стосовно можливості прогнозування 
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транспортної поведінки потенційних пасажирів на основі інформації про запити на перевезення, 
дані про які наявні в системі реалізації проїзних документів.  

Ключові слова: маркетингове дослідження, незадоволений попит, крос-аналіз, транспортна 
поведінка, оцінювання незадоволеного попиту, залізничні пасажирські перевезення. 

Аннотация 
На основе проведенного маркетингового исследования неудовлетворенного спроса на 

железнодорожные пассажирские перевозки, подтверждена гипотеза о возможности 
прогнозирования транспортной поведения потенциальных пассажиров на основе информации о 
запросах на перевозки, данные о которых имеются в системе реализации проездных документов. 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, неудовлетворенный спрос, кросс-анализ, 
транспортное поведение, оценка неудовлетворенного спроса, железнодорожные пассажирские 
перевозки. 

Annotation 
Based on marketing research of pent-up demand for passenger rail services, confirmed the 

hypothesis about the possibility of predicting the transport behavior of potential passengers on the basis of 
information on requests for transportation, data of which are available in the system implementation of travel 
tickets. 

Key words:  marketing research, pent-up demand, cross-analysis, travel behavior, assessment of 
pent-up demand, passenger rail services. 
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ОБЛІК ЗБУТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Останні зміни в економіці України зумовили перебудову в системі 

управління сільськогосподарськими підприємствами. Ця перебудова передусім стосується системи 
постачання сировини і матеріалів, а також збуту сільськогосподарської продукції. 

Робота аграрних формувань в ринкових умовах господарювання зумовлює об’єктивну 
необхідність оптимізації діяльності збуту, тобто максимальної реалізації виробленої 
сільськогосподарської продукції. Організація та ефективне управління збутом вимагає аналізу 
збутового потенціалу, рентабельності товарної продукції за ринковими сегментами і каналами 
розподілу, структури і величини витрат, оцінки рівня і динаміки наповнення ринку 
сільськогосподарської продукції, вивчення попиту, аналізу цінової політики конкурентів, дослідження 
загальноекономічних тенденцій [3]. Тому для інформаційного забезпечення системи управління 
особливе значення має бухгалтерський облік та контроль збуту в операційній діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку питань теорії та методології обліку і 
контролю збуту вагомий внесок зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
А.М. Герасимович, М.Я. Дем’яненко, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, 
М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, В. Юрген та інші. Зокрема в роботах цих авторів розглядаються питання 
вдосконалення методики обліку збутових витрат та визначення фінансових результатів по завершенню 
збутового процесу; вивчення особливостей організації й удосконалення методики внутрішнього контролю 
збуту в операційній діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних аспектів та розробка 
практичних рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та контролю збуту 
в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств, що забезпечить їх ефективне функціонування 
в ринкових умовах господарювання. 

Об'єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю збуту в 
операційній діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Дослідження економічної сутності збуту дозволило виділити наступні підходи до його 
визначення: 1) збут як система (впорядкована за структурною будовою, цілеспрямована сукупність 
окремих елементів в організаційній, інформаційній, технологічній та економічній єдності); 2) збут як 
вид операційної діяльності підприємства – форма відносин, яка включає мету, засоби, процес збуту і 
результат; 3) збут як вихідний пункт розвитку комерції та підприємництва – продаж виробленого 
товару, який у процесі конкуренції трансформується в маркетингову діяльність [2]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В обліковій практиці сільськогосподарських 
підприємств для забезпечення єдиного підходу до трактування збуту необхідно розглядати його в 
широкому та вузькому розумінні. З позицій виконуваних ним функцій та з урахуванням окремих 
елементів політики підприємства (управління, маркетингу, обліку) збут і маркетинг запропоновано 
розглядати як взаємозалежні категорії. Організація обліку процесу збуту є складовою оперативно-
господарської діяльності підприємства, на підвищення ефективності якої спрямовуються 
маркетингові зусилля. Збут більше стосується поточної діяльності, а маркетинг націлений на 
перспективу. Різниця в цілях організації маркетингу і збуту й методах їх досягнення вимагає 
розмежування маркетингової та збутової діяльності в обліковій практиці [1]. 

Організація обліку збуту залежить від потенціалу підприємства та обраної ним збутової політики 
– сукупності збутових стратегій маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту товарної 
продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, укладання договорів, транспортування та інших 
організаційних аспектів збуту [1]. Це спосіб здійснення збутової діяльності.  

В процесі дослідження встановлено, що діяльність включає мету, засоби її досягнення, сам 
процес і результат. У зв’язку з цим збутовою діяльністю слід вважати комплекс заходів від планування 
обсягів реалізації товарної продукції залежно від мети продажу; врахування цінової політики; до 
пошуку каналів збуту з визначенням факторів, які забезпечують його ефективність. Метою організації 
обліку збутової діяльності 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. 

Традиційні методи обліку та контролю збутових операцій не в змозі задовольнити потреби апарату 
управління в релевантній інформації (стосовно вибору оптимальних та ефективних методів і прийомів 
стимулювання збуту, визначення видів продукції, які потребують додаткових зусиль при їх просуванні на 
ринку) [4]. За таких обставин ускладнюється оперативний контроль та управління збутом.  

Відповідно до чинного законодавства, витрати на збут звітного періоду не включаються до 
собівартості реалізованої продукції, а списуються на фінансові результати і мають приховану форму. 
На основі узагальнення результатів дослідження з даної проблеми встановлено відсутність чіткої 
класифікації невиробничих витрат, до яких відносять витрати збутової діяльності. Науково 
обґрунтована класифікація витрат є основою раціональної організації побудови обліку та сприяє 
ефективному здійсненню контролю і прийняттю управлінських рішень [1]. У зв’язку з цим 
запропоновано класифікацію збутових витрат за такими ознаками: по відношенню до процесу збуту, 
для визначення фінансових результатів і комерційної собівартості, за часом здійснення, 
функціональністю, видами товарної продукції.  

Метою ведення обліку збутової діяльності є інформаційне забезпечення управління доходами і 
витратами збутової діяльності; формування фінансових результатів, оцінка доцільності та 
ефективності передбачених збутовою політикою заходів, можливість планування оптимального 
розміру витрат на їх проведення, контроль збутових операцій [2]. Вона формує структуру облікової 
моделі, від якої залежить оцінка та аналіз ефективності збутових операцій. Тому виникає потреба у 
визначенні інформаційних потреб підприємства: структури, обсягу, змісту документів, періодичності 
представлення інформації у звітності. 

Мета обліку збуту досягається якістю виконання поставлених завдань, серед яких визначено 
наступні: формування товарного асортименту, необхідного для задоволення потреб ринку відповідно 
до попиту; вибір потенційних партнерів (як покупців, так і постачальників); безпосередній продаж 
товарної продукції власного виробництва та посередницька торгівля; пошук шляхів підвищення 
ефективності збутової діяльності [4]. 

Залежно від потреб інформаційного забезпечення системи управління виділено етапи 
організації первинного обліку збутової діяльності, вимоги до первинного оформлення збутових 
операцій, а також розкрито особливості документування операцій з продажу за різними каналами . 

Детальний аналіз діючої методики обліку показав, що отримати дані про збутові витрати можна 
завдяки перевірці первинних документів та облікових регістрів. В обліку збутовий процес розділений 
на частини з окремим відображенням доходу, собівартості товарної продукції та фінансових 
результатів [3]. У процесі дослідження з’ясовано, що маркетингові витрати спрямовані на дослідження 
ринку, його кон’юнктури, вивчення зміни попиту на товарну продукцію, а витрати на збут мають 
обмежений 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 [2].  

Запропонована методика обліку забезпечить можливість формування повної (комерційної) 
собівартості, удосконалення методики визначення реальних фінансових результатів за даними 
бухгалтерського обліку. 

Проведені дослідження показують, що при визначенні величини затрачених ресурсів на збут 
товарної продукції необхідно врахувати економічну та облікову послідовність здійснюваних операцій, 
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розрізняти бухгалтерські (явні) та економічні (явні та альтернативні) витрати. Такий поділ необхідний 
для обчислення потенційного прибутку по ще не реалізованих залишках товарної продукції.  

За результатами дослідження в аналітичному обліку доцільно виділяти істотні сторони 
збутового процесу. Їх слід розглядати як окремі економічні категорії: кількість товарної та реалізованої 
продукції, собівартість реалізації, сума виручки та доходи, витрати збутової діяльності, прибуток і 
збиток. Решта понять і категорій можуть бути віднесені до об’єктів обліку за умови їх потенційної 
корисності для споживачів облікової інформації.  

З метою формування оперативних аналітичних даних про хід і результати збутової діяльності 
необхідно впровадити на підприємстві Відомості обліку витрат збутової діяльності та Відомість обліку 
збуту за каналами [1]. Їх ведення забезпечить можливість контролю збутових витрат на основних 
етапах збутового процесу (від прогнозних досліджень ринку до контролю збутової діяльності), оцінки 
доцільності їх здійснення. Відомості можуть бути використані як форми внутрішньогосподарської 
звітності за збутовими операціями. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, контроль збутових операцій забезпечує 
можливість оперативного управління, адаптацію підприємства до зовнішнього середовища та ринків, 
що активно розвиваються. Результати збутової діяльності залежать від своєчасності отримання й 
обробки інформації про зміни на товарних ринках, формування правильного сприйняття і можливості 
критичної оцінки зовнішнього середовища та стану виробничо-господарської діяльності підприємства. 
Наявність такої інформації дозволить виявити внутрішні резерви та можливості їх мобілізації для 
поліпшення системи збуту в цілому, фінансових результатів операційної діяльності та забезпечення 
стабільної роботи підприємства. 
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ОБЛІК ТА ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 
НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ  

 
Постановка проблеми. В зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку в Україні, на 

державному рівні поставлено завдання господарюючим суб’єктам щодо надання своєчасної, достовірної, 
повної та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності зовнішнім і внутрішнім 
користувачам для прийняття виважених та обґрунтованих управлінських рішень. 

Здійснюючи зовнішнє регулювання облікової діяльності підприємства, держава дає можливість 
права вибору одного із альтернативних варіантів деяких об’єктів обліку, які підприємство вибирає та 
узаконює у власній обліковій політиці, що розробляється кожним підприємством індивідуально та 
повинна забезпечувати достовірність власної інформаційної системи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаючи на актуальність теми проблеми 
формування облікової політики підприємства, своє відображення вони знаходять у наукових 
дослідженнях вітчизняних вчених Сопка В.В., Кірейцева Г.Г., Пушкара М.С., Гарасима П.М., Хомина 
П.Я., Смоленюка П.С. та ін. 

Враховуючи те, що обліковий процес в нашій державі регулюється Законом України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність В Україні“, національними Положеннями (стандартами) 
обліку та іншими нормативними документами, практика його ведення на підприємстві ще далека від 
досконалості, і тому вимагає індивідуального підходу до формування на кожному із них власної 
облікової політики. 

Одним із важливих чинників, що впливають на індивідуальність облікової політики підприємства, 
належить вибір варіантів обліку та оцінки активів і зобов’язань кожного окремого суб’єкта 
господарювання. 

Проте, аналіз розпорядчих документів щодо власної облікової політики підприємств (різних 
форм власності, організаційної форми та галузей, до яких вони належать, та інших суттєвих 
характеристик) приводить до висновку, що накази сформовані та формалізовані опосередковано, не 
враховуючи всіх індивідуальних характеристик підприємства. 

Найбільше зауважень заслуговує вибір підприємством альтернативних  варіантів чи оцінки 
об’єктів обліку із декларованих в прийнятих державою національних стандартах. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття вибору альтернативних методів обліку 
та оцінки бухгалтерських об’єктів в аспекті національних стандартів обліку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Право визначення облікової політики 
підприємства за Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (п. 5, ст. 
8) здійснюється на розсуд суб’єкта господарювання, яке формує власну облікову політику, та є 
внутрішнім чинником регулювання фінансово-господарської діяльності підприємства [9].  

Тільки на основі поєднання зазначених основних методологічних вимог з конкретизованою 
методикою відображення господарських операцій на підприємстві, суттєвості облікової інформації, 
можна сподіватися на розробку виваженої та обґрунтованої облікової політики. 

На думку професора С.О. Ніколаєвої, необхідність формування облікової політики на 
підприємствах виникає в двох випадках: 1) законодавством передбачено декілька варіантів способів 
бухгалтерського обліку, і підприємство вибирає один з них; 2) законодавча регламентація 
відображення в бухгалтерському обліку тих чи інших господарських операцій не розроблена, 
підприємство самостійно розробляє способи ведення обліку [5, с. 6]. 

Перелік обраних підприємством методів оцінки, процедур обліку закріпляється у внутрішньому 
розпорядчому документі про облікову політику підприємства, де мають відображатися всі способи обліку 
бухгалтерських об’єктів, відносно яких національні стандарти пропонують альтернативні варіанти. 

Облікова політика, в залежності від вибраних методів оцінки активів та зобов’язань, 
безпосередньо впливає на величину фінансового результату діяльності підприємства шляхом 
застосування альтернативних методів обліку та оцінки активів і зобов’язань. 

Для вибору одного із задекларованих державою методів оцінки активів та зобов’язань 
працівникам підприємства необхідно провести велику клопітку роботу з  відповідними обґрунтованими 
розрахунками. 

Необхідно врахувати, що на формування фінансового результату вагомий вплив мають також 
інші нормативно-правові документи, які регулюють методологію бухгалтерського обліку і складання 
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фінансової звітності, згідно Закону про бухгалтерський облік (ст.6) та в межах своєї компетенції 
розроблені відповідними органами [9]. 

При формуванні власної облікової політики, розглядаючи всі запропоновані законодавством 
варіанти оцінки та обліку, підприємства встановлюють їх тільки відносно тих господарських операцій 
та подій, що мають місце (або передбачаються їх майбутній діяльності). Підприємство, здійснюючи 
внутрішнє регулювання обліковою діяльністю, самостійно встановлює облікову політику, враховуючи 
такі чинники впливу на її формування як організаційно-правову його форму, структуру підприємства, 
галузь його діяльності та інші його особливості.  

Важливе значення має дотримання єдності облікової політики на підприємстві, яке полягає в 
тому, що принципами, методами та процедурами, прийнятими у власній його обліковій політиці, мають 
керуватися всі його філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.  

Облікова політика є однією із важливих важелів функції управління, яка здійснюється в 
регулюванні діяльності підприємства згідно розпорядчого документу – наказу (положення) про 
облікову політику. 

Формування облікової політики підприємства та формалізації її в розпорядчому документі 
вимагає насамперед вивчення нормативно-правової бази держави В сфері обліку,. 

Для формування конкретизованої власної облікової політики кожного окремого підприємства 
потрібно визначити стратегію розвитку підприємства на довгостроковий період, аналізуючи його 
можливості, види діяльності, номенклатуру продукції, яка випускається підприємством, з урахуванням 
потреб всіх внутрішніх та зовнішніх користувачів інформації. 

У власній обліковій політиці господарюючого суб’єкта повинні бути відображені всі актуальні 
питання діяльності підприємства, які не узаконені в нормативних актах держави, або розкриті у вигляді 
альтернативних варіантів, або ж ті, що потребують конкретизації. 

При цьому, розглядаючи у процесі вироблення власної облікової політики всі теоретично 
можливі варіанти, до наказу (розпорядження) про облікову політику необхідно включати тільки ті, 
якими підприємство буде регулювати свою щоденну діяльність або планує застосовувати в 
недалекому майбутньому. 

Згідно листа Міністерства фінансів від 06.03.2006 р. № 31-34000-20-10/4555, підприємство 
повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів оцінки і методів обліку 
окремих статей фінансової звітності із зазначенням одного або декількох допустимих варіантів тільки 
тоді, коли нормативно-правові акти у сфері бухгалтерського обліку надають можливість вибору 
(містять більше ніж один варіант). Підприємство з усіх задекларованих варіантів повинно вибрати той, 
який якнайповніше розкриває особливості його господарської діяльності та закріпити в розпорядчому 
документі про облікову політику підприємства [12]. 

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку дає можливість вибору одного 
найбільш оптимального варіанту для підприємства із альтернативних при оцінці та обліку окремих 
об’єктів з урахуванням особливості його діяльності, форми власності, галузі, видів діяльності та ін. на 
основі конкретних розрахунків і результатів застосування того чи іншого варіанту. 

Розпорядчий документ підприємства про облікову політику має визначати його стратегію 
розвитку на довготривалий термін та регулювати облікову діяльність згідно чинного законодавства. 

Впровадження облікової політики господарюючого суб’єкта не регламентується нормативними 
актами держави відносно змісту, структури та форми розпорядчого документа. 

Варто зауважити, що важливим недоліком щодо організаційного забезпечення облікової 
політики в Україні є відсутність регламентації нормативними документами визначення функцій 
управління, контролю та аналізу її аспектів. 

Всі можливі альтернативні варіанти принципів, методів та оцінки об’єктів обліку передбачені 
національними стандартами. 

Аналіз закріплених альтернативних варіантів обліку, оцінки активів і зобов’язань для потреб 
облікової політики підприємства нами розглянутий в аспекті національних стандартів обліку. 

В наказі про облікову політику підприємство повинно розкрити  встановлений  ним поріг 
суттєвості.  

Суттєвість розглядається як характеристики облікової інформації, що визначають її здатність 
впливати на рішення користувачів інформації фінансової звітності. 

Поріг суттєвості стандартом П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” не 
регламентовано, тому встановлюється підприємством самостійно, керуючись листом Міністерства 
фінансів України від 29.07.2003 № 304230-04108, яким надаються рекомендації щодо встановлення 
порогу суттєвості. 

Операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 
отримання коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції, товарів та 
послуг. Його тривалість за П(С)БО 2 “Баланс” встановлюється підприємством самостійно. 

За П(С)БО 7 “Основні засоби” самостійно визначається підприємством термін корисного 
використання кожного об’єкта (групи об’єктів) основних засобів. 
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Причому, строк корисного використання (експлуатації) основних засобів – очікуваний період часу, 
протягом якого необоротні (довгострокові) активи будуть використовуватися підприємством або з їх 
використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). 

Також за даним стандартом визначається конкретний метод нарахування амортизації основних 
засобів із запропонованих: прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення 
залишкової вартості; кумулятивний; виробничий; передбачений податковим законодавством. 

Із методів амортизації інших необоротних матеріальних активів, згідно П(с)БО 7 “Основні 
засоби”, підприємство може застосовувати один із методів: прямолінійний; виробничий; метод 
нарахування 50 % вартості в першому місяці використання об’єкта і решти 50 % амортизованої 
вартості в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу); метод нарахування 100 % вартості в 
першому місяці використання об’єкта. 

Варто звернути увагу, що вартісний критерій віднесення матеріального активу до малоцінних 
необоротних стандартів не регламентовано, але може бути встановлений підприємством самостійно, 
причому методи їх амортизації можуть встановлюватися тільки по групі основних засобів в цілому. 

Згідно П(с)БО 8 “Нематеріальні активи”, підприємством встановлюється самостійно термін 
корисного використання нематеріальних активів та методи амортизації нематеріальних активів, до 
яких відносяться прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення 
залишкової вартості; кумулятивний; виробничий; передбачений податковим законодавством. 

Із запропонованих методів підприємство має можливість вибору амортизації нематеріального 
активу, виходячи із умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо неможливо визначити ці 
умови, то амортизація нематеріальних активів має нараховуватися прямолінійним методом. 

За П(С)БО 9 “Запаси” одиницею обліку запасів є найменування або ж однорідна група (вид). 
Для оцінювання запасів при їх вибутті підприємство має можливість вибрати один із наступних 

методів оцінки: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої 
собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних витрат; ціни 
продажу, яка застосовується підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування. 

Транспортно-заготівельні витрати за даним стандартом можуть обчислюватися: шляхом прямого їх 
списання до первісної вартості одиниці придбаних запасів,; за середнім відсотком (при узагальненні суми 
транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку з подальшим їх розподілом). 

Методи визначення величини резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 “Дебіторська 
заборгованість” встановлюються підприємством за одним із наступних варіантів: виходячи з 
платоспроможності окремих дебіторів; на підставі класифікації дебіторської заборгованості; виходячи 
з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на 
умовах подальшої оплати. 

Створення забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат і платежів за П(С)БО 11 
“Зобов’язання” можуть створюватися підприємством самостійно із запропонованих стандартом: на оплату 
відпусток працівникам підприємства; на додаткове пенсійне забезпечення; на виконання гарантійних 
зобов’язань; на реструктуризацію, на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами тощо. 

За П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” підприємство вибирає один із методів відображення 
фінансових інвестицій (залежно від їх виду): за справедливою вартістю; за собівартістю інвестиції з 
урахуванням зменшення корисності; участі в капіталі. 

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” пропонує наступні методи визнання і оцінки фінансових 
активів, зобов’язань та інструментів власного капіталу: за фактичною собівартістю; за справедливою 
вартістю; за амортизованою собівартістю. Потрібно зауважити, що фінансові інструменти оцінюються 
та відображаються у бухгалтерському обліку та звітності за їх фактичною собівартістю та витрат, 
пов’язаних з їх придбанням або вибуттям  

Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг за П(С)БО 15 “Дохід” наступні: 
вивчення виконаних робіт; визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в 
загальному обсязі послуг, які має бути надано; визначення питомої ваги витрат, понесених 
підприємством у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. Критерії 
визнання доходу встановлюються залежно від виду надходжень на підприємство. 

Методи калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг за П(C)БО 16 “Витрати” 
вибираються підприємством самостійно щодо: переліку і складу статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг); перелік і складу змінних та постійних загальновиробничих витрат. 

Базою розподілу загальновиробничих змінних та розподілених постійних загальновиробничих 
витрат можуть бути: години роботи; заробітна плата; обсяг діяльності; прямі витрати та інші, обрані 
підприємством самостійно. 

Згідно П(C)БО 18 “Будівельні контракти”, підприємству пропонується вибір  визначення ступеня 
завершеності робіт за будівельним контрактом за такими методами: вимірювання та оцінка виконаної 
роботи; співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним 
контрактом у натуральному вимірі; співвідношення фактичних витрат із початку виконання будівельного 
контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. 
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Базу розподілу загальновиробничих витрат при нормальній потужності підприємство може 
обирати самостійно із: прямих витрат; обсягів доходів; прямих витрат на оплату праці; 
відпрацьованого будівельними машинами та механізмами часу та ін. 

Порядок погодження облікової політики групи підприємств для цілей складання консолідованої 
фінансової звітності підприємства здійснюють за П(C)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” з 
використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. 
Якщо ж неможливо застосування єдиної облікової політики, то цей факт необхідно розкрити в 
примітках до консолідованої фінансової звітності. 

Відповідно до П(C)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, застосування чи незастосування для 
перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозваженого валютного курсу відповідного 
місяця підприємством установлюється самостійно. 

До пов’язаних сторін, згідно П(с)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб”, відносяться: 
материнське (холдингове) та його дочірні підприємства; спільне підприємство та контрольні учасники 
спільної діяльності; підприємство-інвестор та його асоційовані підприємства; підприємства та фізичні 
особи, які здійснюють контроль або суттєво впливають на це підприємство, а також близькі члени сім'ї 
кожної такої фізичної особи; підприємства та його керівники, інші особи, які належать до провідного 
управлінського персоналу підприємства, а також близькі члени сім’ї таких осіб. 

Можливі такі методи оцінки активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін за П(C)БО 23: 
порівняльної неконтрольованої ціни; ціни перепродажу; “витрати плюс”; балансової вартості. 

В П(C)БО 26 “Виплати працівникам” розкриті програми виплат інструментами власного капіталу 
підприємства, за якими підприємству слід розкривати облікову політику стосовно виплат за кожною з 
таких програм. 

П(C)БО 27 “Необоротні активи”, утримувані для продажу, та припинена діяльність” розкривають 
оцінку необоротного активу, групи вибуття у разі відмови від їх реалізації за нижчою з оцінок: 
балансовою вартістю необоротного активу або групи вибуття на момент їх визнання як утримуваних 
для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період його 
утримання для продажу; або ж за вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або 
вартістю використання. 

Згідно П(C)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”, обліковою політикою підприємства 
визначаються види сегментів, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у 
внутрішньогосподарських розрахунках. 

Визначення справедливої вартості біологічних активів здійснюється за П(C)БО 30 “Біологічні 
активи”. Згідно даного стандарту, визначають методику аналізу джерел інформації з метою 
встановлення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції (п.14 
П(С)БО 30 “Біологічні активи”: за останньою ринковою ціною з такими активами (якщо суттєвих змін на 
ринку не відбулося); за цінами на подібні активи; за додатковими показниками. 

Строк корисного використання довгострокових біологічних активів визначається підприємством 
самостійно, залежно від тривалості використання в запланованих цілях або можливого часу 
отримання від них сільськогосподарської продукції, додаткових біологічних активів (робіт, послуг). 

Прийняття рішення про капіталізацію фінансових витрат регламентується у П(C)БО 31 
“Фінансові витрати”, за якою підприємство в обліковій політиці може передбачати капіталізацію витрат, 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу та визначення суттєвості операційного циклу. 

Також підприємство може самостійно визначати тривалість у роках (місяцях) суттєвого 
операційного циклу для віднесення активів до кваліфікаційних чи не кваліфікаційних. 

За П(C)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”, критерії щодо розмежування операційної та інвестиційної 
нерухомості самостійно встановлюються підприємством. Оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу 
може здійснюватися за справедливою вартістю або первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої 
амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. 

Проте в практичній діяльності промислових підприємств його керівництво не надає належної 
уваги процесу формуванню облікової політики [4; 6], а працівникам облікового підрозділу не завжди є 
можливість, в силу навантаження поточними обов’язками та малочисельним складом, виконати такий 
обсяг розрахунків. 

Аналізуючи впровадження облікової політики в практичну діяльність промислових підприємств 
різних галузей промисловості та організаційно правових форм, можна зауважити, що у переважній їх 
більшості спостерігається суто формальний підхід до її впровадження. 

В розпорядчому документі про облікову політику підприємства не враховують інші аспекти 
облікової політики, крім бухгалтерського – управлінського, податкового, організації складання 
звітності, організації праці облікових працівників та ін. 

“Проведений аналіз змісту розпорядчих документів з облікової політики підприємств і позицій 
дослідників виявив різні підходи до складових організації обліку суб’єктами господарювання. Ряд 
положень частково суперечать чинному законодавству, дублюють його або не враховують важливих 
елементів організації обліку” [1]. 
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Більшості із досліджуваних підприємств характерна недостатня кількість облікових працівників 
та перевантаженість їх поточними обов’язками. Цілком закономірно, що власник підприємства з метою 
економії коштів, при наявності меншої кількості працівників вимагає виконання більшого обсягу робіт, 
що впливає як і на якість виконаних робіт, так і на їх виконання у неповному обсязі. 

Саме тому в облікових працівників недостатньо часу для формування об’єктивної 
конкретизованої облікової політики з урахуванням всіх особливостей діяльності підприємства. 

Для здійснення формування власної обґрунтованої облікової політики необхідно провести глибокий 
аналіз всіх видів діяльності підприємства, враховуючи вплив відповідних чинників на величину його 
фінансових результатів, здійснити розрахунок всіх альтернативних варіантів обліку, запропонованих 
діючими стандартами, та визначити ті варіанти, що є найефективнішими для підприємства. 

Необхідно взяти до уваги, що при відображені в обліку та фінансовій звітності об’єктів обліку слід 
також враховувати вимоги інших П(С)БО, які в тій чи іншій мірі мають вплив на їх формування чи оцінку. 

Варто зауважити, що на практиці у більшості підприємств наказ про облікову політику, який був 
прийнятий декілька років назад та неодноразово продубльований, повторює зміст відповідних 
нормативних актів чи запозичений з публікацій у фахових виданнях, не охоплює всіх змін у чинному 
законодавстві країни як правового характеру, так і того, що стосується обліку та змін, які потрібно 
врахувати з прийняттям нового Податкового кодексу. 

Висновки з проведеного дослідження. Облікова політика є важливим інструментом, який 
забезпечує ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання, враховуючи всі 
чинники впливу на формування  фінансового результату – як і зовнішні, так і внутрішні. 

В умовах нинішньої нестабільної економічної ситуації, що постійно змінюється, необхідно 
враховувати позитивні та негативні наслідки використання кожного конкретного методу оцінки чи 
обліку відповідних об’єктів обліку із запропонованих державою варіантів, що безпосередньо 
впливають на величину фінансового результату підприємства. 

Підсумовуючи проведене нами дослідження, можна зробити висновок, що тільки опираючись на 
національні стандарти обліку, інші нормативно-правові акти та обґрунтовані вітчизняними вченим 
напрацювання з урахуванням конкретних умов діяльності підприємства можна розробити 
конкретизовану облікову політику підприємства, яка б сприяла ефективній діяльності підприємства. 
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Анотація 
В статті розглянуто необхідність обґрунтованого, виваженого вибору варіантів обліку та 

оцінки об’єктів бухгалтерського обліку, за національними стандартами, при формуванні облікової 
політики кожного конкретного підприємства, з урахуванням всіх особливостей його діяльності. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена необходимость обоснованного, взвешенного выбора вариантов 

учета и оценки объектов бухгалтерского учета, за национальными стандартами, при 
формировании учетной политики каждого конкретного предприятия, с учетом всех особенностей 
его деятельности. 
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предприятие. 

Annotation 
In the article the necessity of the grounded, balanced choice of variants of  account and estimation of 

objects of record-keeping after national standards at forming of registration policy of every concrete 
enterprise, taking into consideration all peculiarities of  its activity are investigated. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 
 
Постановка проблеми. Нафтогазова промисловість є важливою складовою частиною 

паливно-енергетичного комплексу України уже протягом багатьох років. Галузь об’єднує підприємства, 
що розвідують і видобувають нафту та попутний газ, їх транспортують, реалізують та зберігають. Вона 
виступає в ролі сировинної бази для більшості галузей народного господарства з метою одержання 
різноманітної продукції, наприклад, бензину, дизельного палива, паливного мазуту, технічного спирту, 
каучуку, синтетичних волокон, розчинників, медичних препаратів тощо. В цьому полягає 
народногосподарське значення нафтогазової промисловості. 

Однією із найбільших компаній паливно-енергетичного комплексу України є Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (надалі НАК «Нафтогаз України»). Вона виробляє восьму 
частину валового внутрішнього продукту України та забезпечує десяту частину надходжень до 
Державного бюджету. Загальна кількість працюючих на підприємствах компанії складає 175 тисяч 
осіб, що становить близько 1% працездатного населення країни, а основні фонди, якими управляє 
компанія, – 3,5% від загальнодержавних [1].  

Водночас, звернемо увагу на те, що на кінець 2011 року НАК «Нафтогаз України» отримала 
збитки в сумі 8312 млн. грн. Окрім того, протягом першого кварталу 2011 року збитки зросли на 1351 
млн. грн. В результаті чого на кінець звітного періоду склали 9663 млн. грн. (розраховані за 
українськими стандартами бухгалтерського обліку). При цьому планувалося отримати чистий прибуток 
у сумі 3144 млн. грн.  

Стратегічними напрямами розвитку компанії є нарощування ресурсної бази нафти i газу та 
збiльшення обсягiв їх видобутку, розширення обсягiв бурових робiт на нафту та газ в акваторiї 
Чорного i Азовського морiв, участь в освоєнні нафтогазових ресурсів інших держав, реалiзацiя проекту 
Євро-Азiатського нафтотранспортного коридору, реконструкцiя та розширення системи магiстральних 
нафто- i газопроводiв, поглиблення переробки природного газу, збiльшення випуску скрапленого газу 
та iнших продуктiв переробки тощо [1].  

Динаміка перспектив подальшого розвитку нафтогазової галузі, її інтеграції до міжнародного 
енергетичного ринку передбачає встановлення довготермінових міжнародних зв’язків, створення 
підприємств з іноземними інвестиціями і вихід цінних паперів галузі на міжнародний ринок, що в свою 
чергу, обумовлює необхідність трансформації (англ. transformation – зміна, перетворення виду, форми, 
істинних властивостей і т. ін. чого-небудь [2, с. 317]) фінансової звітності підприємств нафтогазової галузі у 
фінансову звітність за міжнародними стандартами з метою надання високоякісної, прозорої та порівняної 
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інформації про фінансовий стан підприємства, фінансові результати та рух грошових коштів користувачам 
при прийнятті ними ефективних управлінських рішень. 

В більшості випадків для складання фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) підприємства, банки запрошують аудиторські або консалтингові компанії. 
Зокрема, для складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, 
НАК «Нафтогаз України» користувалася послугами ЗАТ «Ернст енд Янг Украудит», а в 2010 році – 
ТзОВ «БДО». І тільки окремі підприємства намагаються самостійно трансформувати фінансову звітність. 
Однією із причин є невелика кількість спеціалістів в галузі трансформації фінансової звітності. 

Більше того, ми вважаємо, що існуючі методики трансформації української фінансової звітності 
у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не враховують особливості 
галузі. Наразі визріла необхідність розробки методики трансформації фінансової звітності підприємств 
нафтогазової галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методики трансформації фінансової звітності 
українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами вивчали такі науковці, як 
С. Ф. Голов, В. М. Костюченко та інші. Сьогодні на українських підприємствах керуються методикою 
трансформації фінансової звітності, складеною відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за міжнародними стандартами, що розроблена 
фахівцями Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) з метою сприяння процесу 
розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів 
фінансової звітності відповідно до п. 6 с. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1591, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/14464 зі змінами та доповненнями [3, с. 2]. 

Постановка завдання. Мета статті - розкрити методичні підходи до трансформації фінансової 
звітності на підприємствах нафтогазової галузі в фінансову звітність за міжнародними стандартами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформацію можна визначити як сукупність 
процедур перетворення фінансової звітності, яка має визначені параметри, у фінансову інформацію, 
яка має інші параметри. При цьому складність і кількість трансформаційних процедур залежить від 
ступеня розбіжностей вихідних і кінцевих параметрів [3, с. 5]. 

І ще одне цікаве визначення трансформації первинної інформації у вихідну представляє це як 
процес стискування вихідних даних з ціллю отримання кінцевої інформації в формі, зручній для 
використання користувачами, що відповідає їхнім потребам. Стискування інформації потрібне, так як в 
іншому випадку користувач не буде в силах охопити всю кількість подій в життєдіяльності підприємств 
і трансформацій в його фінансово-економічному стані, до яких вони призвели [4, с. 150-151].  

Таким чином, трансформація фінансової звітності – це процес перетворення фінансової 
звітності, складеної відповідно до національних П(С)БО [5], у фінансову звітність за міжнародними 
стандартами з метою забезпечення користувачів високоякісною інформацією для прийняття 
управлінських рішень. 

Міжнародні стандарти виступають в ролі керівної інформації в загальній системі формування 
інформації фінансової звітності кожного господарюючого об’єкту, який прагне влитися в світовий 
інформаційно-економічний простір.  

Застосовування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності легітимовано (ст. 
12-1) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», при умові, якщо вони не 
суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Так, 
публічні акціонерні товариства, банки, страхові компанії, а також підприємства, які провадять 
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають 
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами [6]. Окрім 
того, на важливість, складність та необхідність дослідження цієї проблематики вказує й той факт, що 
міністерством фінансів України відкрито окремий веб-сайт Міжнародні стандарти фінансової звітності 
[7] для сприяння впровадженню стандартів.  

Доцільність використання МСФЗ в нафтогазовій галузі обумовлена ще виходом спеціального 
стандарту МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» [7], в якому враховано специфіку 
галузі, що, в свою чергу, дозволило суттєво полегшити процес обліку діяльності нафтогазових 
компаній. Однак цей стандарт враховує тільки одну фазу видобутку надр – розвідку і оцінку, інші фази 
не розглянуті в міжнародних стандартах. Наразі слушно зауважити, що даний факт є причиною того, 
що сьогодні багато нафтогазових компаній в різних країнах використовують американські стандарти 
обліку. Проте Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) і Американська рада 
зі стандартів обліку розробили стратегію інтеграції двох систем стандартів в 2014 р., відповідно, слід 
очікувати швидкі зміни в міжнародних стандартах в сторону зближення з загальноприйнятими 
принципами бухгалтерського обліку США (GAAP USA) [8]. 

Безпосередньо перед процесом трансформації потрібно проаналізувати та визначити ділянки 
обліку, які характеризуються найбільш суттєвими розбіжностями стандартів, що властиві нафтогазовій 
галузі – це, наприклад, облік діяльності з розвідки і видобутку вуглеводнів, облік зменшення корисності 
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активів з тривалим строком корисного використання, облік зобов’язань щодо виведення з 
експлуатації, розкриття інформації про запаси з метою подальшого врахування виявлених 
відмінностей в трансформації.  

Загалом, процес трансформації фінансової звітності на окремому підприємстві можна 
представити в вигляді, наведеному на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Спрощена схема процесу трансформації фінансової звітності 

 
Вхідною інформацією процесу трансформації слугує пакет робочих документів підприємства, які 

підлягають ретельному аналізу:  
1) фінансова звітність: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 

грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 
чинної системи ведення бухгалтерського обліку; 

2) облікова політика підприємства з метою з’ясування методів і процедур облікової практики, що 
регулюють бухгалтерський облік на підприємстві, а також оцінки правильності ведення обліку згідно 
вимогам П(С)БО та відповідності МСФЗ; 

3) план рахунків та інструкції його застосування; 
4) статут та фінансові плани з метою отримання інформації про основні види діяльності 

підприємства, його корпоративну структуру та відношення з дочірніми підприємствами, третіми 
сторонами тощо;  

5) інвентаризаційні відомості товарно-матеріальних цінностей, а також інформацію про розподіл, 
рух і переоцінку основних засобів, нематеріальних активів та про методи нарахування амортизації;  

6) акти звірок для документального підтвердження наявності та встановлення циклу 
кредиторської і дебіторської заборгованості, грошових коштів на поточному рахунку і в касі тощо; 

7) інша внутрішня інформація, яка складається на підприємстві для потреб управління (аналіз 
доходів і витрат, кредитів і позик, розподілу і руху інвестицій, розподілу залишку прибутку тощо за 
звітний період підприємства). 

Окрім того, в процесі трансформації фінансової звітності, складеної відповідно до національних 
П(С)БО, потрібно використовувати також дані із оборотного балансу за рік та бухгалтерських регістрів 
синтетичного й аналітичного обліку підприємства. 

Відмітимо, що якість трансформації великою мірою залежить від рівня аналізу інформації про 
фінансово-господарський стан підприємства та знань національних і міжнародних стандартів. 

Процес трансформації включає такі кроки: 
1) ґрунтуючись на результатах попередньо проведеного аналізу облікової політики підприємства 

на предмет відповідності та оцінки повноти розкриття її щодо всіх аспектів, які вимагаються МСФЗ, 
передбачається формування облікової політики НАК «Нафтогаз України», яка розкривається 
підприємством для подання фінансових звітів за МСФЗ; 

2) формування нового плану рахунків та структури фінансових форм звітності: балансу, звіту про 
сукупні прибутки та збитки; звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів і приміток до 
фінансових звітів з урахуванням суттєвості статей форм звітності; 

3) враховуючи те, що звітність, яка повністю відповідає міжнародним стандартам, повинна 
містити розкриття кожного рахунку, побудову трансформаційної таблиці  можна здійснювати на основі 
балансових рахунків з подальшим групуванням статей звітності за МСФЗ або на основі статей 
звітності П(С)БО у розрізі балансових рахунків. 

Трансформаційну таблицю використовують для відображення коригувальних проводок, які 
здійснюються у зв’язку із усуненням відмінностей між МСФЗ і діючою системою бухгалтерського обліку 

ВХІД 
 

Фінансова звітність, складена 
згідно з П(С)БО: 
- баланс; 
- звіт про фінансові результати; 
- звіт про рух грошових коштів; 
- звіт про власний капітал; 
- примітки до фінансових звітів. 
Облікова політика. 
План рахунків. 
Облікові регістри синтетич ного та 
аналітичного обліку. 
Інформація про загальний стан 
підприємства. 

ПРОЦЕС 
 
 
 
 

Трансформаційні 
процедури 

перетворення 
фінансової звітності 

ВИХІД 
 

Нова облікова політика. 
Новий план рахунків. 
Фінансова звітність, складена 
згідно з МСФЗ: 
- звіт про сукупні прибутки та 
збитки; 
- баланс; 
- звіт про власний капітал; 
- звіт про рух грошових коштів; 

- примітки до фінансових звітів. 
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та для перекласифікації статей звітності відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше подання МСФЗ» [7] з 
метою проведення процесу трансформації, а також у випадку виправлення виявлених помилок та 
відхилень від П(С)БО (при складанні проводок в обліку) з метою отримання максимально достовірної 
бухгалтерської інформації на дату проведення трансформації.  

Виходячи із того, що у фінансовій звітності потрібно наводити зіставну інформацію, то, на нашу 
думку, доцільно увідповіднювати інформацію на початок року згідно до МСФЗ шляхом 
перераховування даних за період від одного до трьох років. 

Загалом, трансформація охоплює аналіз балансу і звіту про фінансові результати, складені 
відповідно вимог національних П(С)БО та здійснення в них коригувальних записів для увідповіднення 
до МСФЗ. 

В процесі вивчення матеріалу ми прийшли до висновку, що підприємствам нафтогазової галузі 
необхідно складати проміжну фінансову звітність за МСФЗ, що, в свою чергу, з однієї сторони 
забезпечить зовнішніх користувачів своєчасною, достовірною інформацією, а з другої сторони, 
полегшить складання і річної фінансової звітності, і консолідованої фінансової звітності. 

Відмітимо, що при першому застосуванні міжнародних стандартів керуються вимогами МСФЗ 1 
«Перше подання МСФЗ» [7], в якому передбачено деякі винятки щодо застосування окремих облікових 
політик та оцінок, а також наступні коригування для переходу від національних до міжнародних стандартів: 
визнання всіх активів та зобов’язань, визнання яких вимагають МСФЗ, в протилежному випадку не 
визнають; перекласифікація статей, які визнано згідно з П(С)БО як один вид активу, зобов’язання або 
компонента капіталу, але згідно з МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компонентом капіталу; 
оцінювання всіх визнаних активів та зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ, що діють на дату балансу.  

Всі коригування, що пов’язані з першим застосуванням МСФЗ (при переході до МСФЗ), 
визнаються безпосередньо у складі нерозподіленого прибутку або іншої категорії власного капіталу на 
дату переходу на МСФЗ.  

На завершальному етапі трансформації фінансової звітності, використовуючи вихідні дані 
трансформаційної таблиці та керуючись новим планом рахунків, інструкцією його застосування, 
складаємо фінансову звітність, яка повністю відповідає вимогам МСФЗ: звіт про сукупні прибутки та 
збитки, баланс, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансових звітів. 

Слушно зауважити, що методи здійснення трансформації можуть значно варіюватися в різних 
компаніях нафтогазової промисловості. Окрім того, методика повинна розглядатися і перероблятися 
за необхідністю кожним підприємством індивідуально. Саме тому, на нашу думку, забезпечити 
найефективніший результат здійснення процесу трансформації, можливо спочатку шляхом залучення 
працівників бухгалтерії підприємства до нього, а в подальшому здійснення ними самими.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, нами обґрунтовано необхідність 
проведення трансформації та розкрито загальні методичні підходи до трансформації фінансової 
звітності дочірніх підприємств компанії НАК «Нафтогаз України» в фінансову звітність за 
міжнародними стандартами, в основу яких покладено принципи повноти та суттєвості розкриття 
інформації. Розгляд трансформації окремих форм фінансової звітності, їх статей буде предметом 
нашого подальшого дослідження.  
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Анотація 
В статті обґрунтовано необхідність проведення трансформації фінансової звітності в 

фінансову звітність за міжнародними стандартами на підприємствах нафтогазової галузі. 
Розкрито методичні підходи до процесу трансформації, в основу яких закладено принципи повноти 
та суттєвості розкриття інформації. 

Ключові слова: трансформація, фінансова звітність, національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, підприємства нафтогазової 
галузі. 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость проведения трансформации финансовой отчетности 

в финансовую отчетность по международным стандартам на предприятиях нефтегазовой 
отрасли. Раскрыто методические подходи к трансформации, в основу которых заложены 
принципы полноты и существенности раскрытия информации. 

Ключевые слова: трансформация, финансовая отчетность, национальные положения 
(стандарты) бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, 
предприятия нефтегазовой отрасли. 

Annotation 
The article says about requirements of transformation of financial reporting in financial statements 

according to international standards in the business of oil and gas industry. Solved methodological approach 
about process transformation, based on principle of completeness and materiality disclosure. 

Key words:  transformation, the financial statements, national regulations (standards) accounting, 
international financial reporting standards, enterprises of oil and gas industry. 
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ОБЛІК АСИГНУВАНЬ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМ 
МЕТОДОМ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Постановка проблеми. Бюджетна реформа в Україні, здійснення якої є одним з пріоритетних 

напрямків економічного та соціально-політичного розвитку держави, передбачає вирішення ряду питань 
організаційно-економічного характеру, пов’язаних з ефективністю використання бюджетних коштів. 

Реформування бухгалтерського обліку підприємницької та непідприємницької діяльності 
обумовили нові вимоги щодо аналізу, планування, розподілу та реалізації бюджетних коштів, пошуку 
нових джерел інформації, розрахунку інформативних показників. Відтак, потребують подальших 
досліджень напрямки та процедури проведення облікових процедур з питань використання 
бюджетних цільових асигнувань. 

Потреба в подальшому обґрунтуванні чіткої, логічно обґрунтованої, ефективної системи обліку 
використання бюджетних коштів виконавцями цільових програм обумовлюють актуальність даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування програмно-цільового методу 
в бюджетному процесі та облік використання асигнувань із спеціального фонду бюджету розглянуто у 
працях Т. Д. Джоги, Т. І. Єфіменко, Є. В. Калюги, С. О. Левицької, В. І. Лемішовського, Л. Г. Ловінської, 
С. В. Свірко, В. В. Сопка, І. Д. Фаріона, С. М. Юрійчук та інших. В працях згаданих авторів розглянуто 
загальні питання програмно-цільового методу в бюджетному процесі, проте мало уваги відведено 
питанням обліку асигнувань за згаданим методом. 

Постановка завдання. Застосуванню програмно-цільового методу у бюджетному процесі 
відведено особливе місце в умовах ринкової економіки. Завданням даної статті є розкрити сутність, 
мету та основні принципи згаданого методу, висвітлити облік асигнувань з бюджету на виконання 
цільових програм та внести пропозиції щодо його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкових відносин в Україні стоїть 
питання підвищення якості надання державних послуг та ефективності використання бюджетних коштів. 
Тому особливу увагу необхідно звернути на вдосконалення бюджетного процесу з метою підвищення 
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ефективності використання державних фінансових ресурсів, виявлення джерел фінансування витрат і 
контроль за цільовим та ефективним використанням коштів. Реалізація цих завдань, на нашу думку, 
можлива при застосуванні програмно-цільового методу формування бюджету. 

У статті 20 «Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі» Бюджетного 
кодексу України наголошується на реформуванні бюджетного фінансування за програмними 
принципами та нормативами. Найбільш оптимально з урахуванням національних особливостей 
економічної системи розподіляються бюджетні кошти за програмно-цільовим методом (ПЦМ) [1].  

Програмно-цільовий метод є важливим інструментом управління бюджетними коштами для 
поліпшення якості надання державних послуг, особливо в умовах обмеженості бюджетних ресурсів та 
необхідності ефективного й результативного використання коштів державного бюджету. 

У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету 
та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної 
місцевої ради).  

Юрійчук С. М. наголошує на тому, що для успішного впровадження програмно-цільового методу 
важливою є його підтримка усіма зацікавленими сторонами, тобто з боку органів влади усіх рівнів – 
державної влади й органів місцевого самоврядування [2, с. 72].  

Кабінетом Міністрів України розроблена Концепція застосування програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі [3], яка визначає мету та основні принципи застосування ПЦМ, а саме: 

– забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на 
досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами 
виконання бюджетних програм; 

– забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення оцінки діяльності учасників 
бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення 
аналізу причин неефективного виконання бюджетних програм; 

– упорядкування організації діяльності головного розпорядника бюджетних коштів щодо 
формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування відповідальності за 
реалізацію кожної бюджетної програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів 
відповідальними виконавцями бюджетних програм; 

– посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання 
відповідності бюджетних програм законодавче визначеній меті його діяльності, а також за фінансове 
забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання; 

– підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу використання 
бюджетних коштів. 

Основним елементом програмно-цільового методу є бюджетна програма. Бюджетна програма – 
це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, 
визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на 
нього функцій. Суть цієї програми розкривається через її характеристики, які відображені в бюджетній 
документації. 

Визначення характеристик бюджетних програм регулюється Концепцією застосування 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі [3] та наказом Міністерства фінансів України "Про 
паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 № 1098 [4]. Бюджетний запит – це документ, 
підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними 
обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні 
періоди. Паспорт бюджетної програми – це документ, що визначає мету, завдання, напрями 
використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші 
характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом 
про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). 

При застосуванні програмно-цільового методу важливого значення набуває визначення 
відповідального виконавця бюджетної програми, якими можуть бути як головний розпорядник 
бюджетних коштів так і розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.  

Учасники бюджетного процесу, в межах наданих їм повноважень, здійснюють оцінку ефективності 
бюджетних програм на всіх стадіях цього процесу. Ефективність бюджетних програм оцінюється на 
підставі аналізу всіх результативних показників бюджетних програм та іншої необхідної інформації.  

Міністерство фінансів України визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності 
бюджетних програм.  

Важливим джерелом інформації щодо визначення ефективності бюджетних програм виступають 
дані бухгалтерського облік. Тому необхідно побудувати облікову політику так, щоб мати можливість 
отримувати не лише поточну інформацію але й здійснювати постійний контроль за виконанням цільових 
бюджетних програм. Важливе місце при цьому відведено обліку доходів бюджету на виконання програми. 

Бюджетні установи, які виступають виконавцями бюджетних програм, фінансують свою 
діяльність за рахунок коштів загального фонду, а виконання бюджетних програм – за коштами 
спеціального фонду бюджету. 
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Свірко С.В. підкреслює те, що доходи бюджетних установ мають специфічний характер: 
поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок формування яких регулюється 
окремими нормативними актами щодо кожного [5; с. 218]. 

Облік доходів загального фонду у головного розпорядника коштів згідно Плану рахунків 
ведеться за рахунком 70 "Доходи загального фонду", який розподіляється на такі субрахунки [6]: 

– 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки організації та інші заходи"; 
– 702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки організації та інші заходи". 
У кредит субрахунків 701-702 записуються суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, 

передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом. 
З метою забезпечення аналітичної інформації та контролю за рухом бюджетних коштів, 

отриманих установами на виконання цільових програм, ми вважаємо за необхідність ввести 
субрахунок 701/1 "Асигнування загального фонду бюджету на виконання бюджетних програми". 

Спеціальний фонд кошторису доходів і видатків установи – це кошти, що надходять на конкретну 
мету та витрачаються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень. Спеціальний фонд складається з 
власних надходжень бюджетних установ та інших коштів спеціального фонду. До власних надходжень 
відносять плату за послуги, що надаються установами, та інші джерела власних надходжень.  

Спеціальний фонд бюджету включає: 
1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 
2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на 

конкретну мету; 
3) різницю між доходами та видатками спеціального фонду бюджету [7; 112]. 
Доходи спеціального фонду бюджету обліковуються за рахунком 71 "Доходи спеціального 

фонду" з розподілом на такі субрахунки:  
711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";  
712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";  
713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду";  
714 "Кошти батьків за надані послуги";  
715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";  
716 "Доходи за витратами майбутніх періодів".  
За кредитом рахунку 71 записуються суми спеціальних коштів бюджету, що надійшли на видатки, 

передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом, у дебет рахунку – суми відкликаних коштів, а 
також суми фактичних видатків, що списуються в кінці року на підставі річних звітів. 

За кредитом субрахунку 713 „Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" 
відображаються надходження бюджетної установи, що відносяться до інших надходжень спеціального 
фонду бюджету й не можуть бути віднесені на будь-який інший субрахунок. На цьому субрахунку 
відображається фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету відповідного рівня  
[8, с.59].  

На нашу думку, вимагає також відповідних уточнень відображення інформації за субрахунком 
713, а саме, необхідно ввести субрахунок  713/1 "Доходи спеціального фонду бюджету на виконання 
бюджетних програми". Це дасть можливість контролювати рух доходів на виконання цільових програм 
за кошти спеціального фонду.  

Висновки з даного дослідження.  Стаття 20 Застосування програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі Бюджетного кодексу України регламентує основні засади застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі. У ч. 1 ст. 2 п.42 Бюджетного кодексу визначено 
його як метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок 
коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу. Для оцінки ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення 
поточного контролю на всіх стадіях бюджетного процесу необхідно мати належну аналітичну 
інформацію, яку можна одержати, на нашу думку, шляхом внесення відповідних запропонованих нами 
корективів до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
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Анотація 
Розкрито сутність, мету та основні принципи програмно-цільового методу планування 

бюджету, нормативно-правове забезпечення, яке регламентує основні організаційні та  правові 
засади методу в бюджетному процесі. Звернена увага на облік асигнувань з бюджету на виконання 
цільових програм, внесено пропозиції щодо його удосконалення. 

Ключові слова: бюджетний кодекс України, бюджетний процес, державний бюджет, 
фінансування, програмно-цільовий метод, бюджетні програми, бухгалтерський облік. 

 
Аннотация 

Раскрыто сущность, цель и основные принципы программно-целевого метода планирования 
бюджета, нормативно-правовое обеспечения, которое регламентирует основные 
организационные и правовые основы метода в бюджетном процессе. Обращено внимание на учет 
ассигнований из бюджета на выполнение целевых программ, внесены предложения по их 
усовершенствованию. 

Ключевые слова: бюджетный кодекс Украины, бюджетный процесс, государственный 
бюджет,  программно-целевой метод, бюджетные программы, бухгалтерский учет. 

 
Annotation 

Essence, purpose and basic principles of method of planning of budget program-having a special 
purpose, normative-legal providing which regulates the basic organizational and  legal bases of method in a 
budgetary process, is exposed. Attention appeal on consideration of assignations from a budget on 
implementation of the programs having a special purpose, suggestions are borne in relation to their 
improvement. 

Key words:  budgetary code of Ukraine, budgetary process, the state budget, method program-
having, budgetary programs, accounting. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ 

 
Постановка проблеми. Орієнтація на ринкові методи господарювання змінює підходи до 

вирішення сучасних економічних питань, у тому числі, пов’язаних з обліком людського капіталу.  
Механізм відтворення і використання людського капіталу є одним з головних ресурсів для 

промисловості, оскільки від ефективності його вживання залежить ефективність використання всіх 
інших чинників виробництва. Певною мірою зведення категорії «людський капітал» до категорії 
«праця», і тим самим звуження цієї економічної категорії є причиною різкого, непередбаченого 
економічною реформою, падіння фізичних обсягів промислового виробництва в Україні. 

Формування та облік людського капіталу є актуальною проблемою, тому що він суттєво впливає 
на вартість підприємства та поступово стає одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності 
роботи суб’єкта господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день проблемам обліку людського 
капіталу   присвячені  роботи відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: О. Амосов, 
Д. Богиня, В. Вашкелєвич, В. Врублевский, Д. Гамаш, О. Грішнова, М. Долішний, І. Джаін, 
Г. Задорожний, Ф. Зінов’єв, С. Злупко, Т. Злупко, Д. Казенков, Б. Кульчицький, В. Куценко, Е. Лібанова, 
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Л. Мельник, С. Пирожков, А. Пивовар, Й. Радецький К. Солошенко, Т. Токарський, А. Чухно, І. Шамота, 
Е. Якубова та ін. 

Однак в економічній літературі, через відсутність чітких і однозначних позицій у розумінні самого 
поняття «людський капітал», залишається проблемою неоднозначність його трактування. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності людського капіталу як облікової 
категорії, визначення взаємозв’язку між людським капіталом та нематеріальними активами; 
обґрунтування концептуальних особливостей відображення людського капіталу в бухгалтерському 
обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Можна вважати, що теорія людського капіталу в 
основному створена американським економістом Г. Беккером [7]. Його твердження базуються на тому, 
що підприємства інвестують в особливі навички, у той час, як працівники зазвичай зацікавлені в 
загальних знаннях. Окрім того, він стверджує, що ті, хто інвестують у людський капітал, чинять 
раціонально, так що сторонні впливи та ринкові помилки відсутні. 

Згідно з Г. Беккером, витрати на освіту, тренінг, медичну допомогу тощо застосовуються з 
метою підвищення власних заробітків, а також для покращення здоров'я і якості життя. З огляду на це, 
вони подібні до капіталовкладень у нове устаткування й обладнання, а також до особистих 
фінансових інвестицій, спрямованих на отримання майбутніх прибутків, та інших вигод. Однак 
інвестування людського капіталу відрізняється від його фізичного чи фінансового відповідника, 
оскільки для особи воно не може бути відокремлене від його або її знання, вміння, здоров'я або 
цінностей таким чином, як це можливо для фінансових та фізичних активів [7]. 

В Україні теоретичним основам бухгалтерського обліку людського капіталу практично не 
приділяється увага. Людський капітал можливо віднести до нематеріальних активів, згідно з П(С)БО 
№ 8, як немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [4]. 
Згідно з Наказом Міністерства промислової політики України, людський капітал - сукупність знань, 
навичок, творчих здібностей, а також, спроможність власників та наукових працівників відповідати 
вимогам і задачам установи (організації) [3]. 

В основному вся аналітична та практична інформація - це напрацювання зарубіжних вчених та 
обліковців. 

Комітет з бухгалтерського обліку людських ресурсів [8] (Committee on Human Resource 
Accounting) визначив бухгалтерський облік людських ресурсів як «процес ідентифікації і оцінки даних 
про людські ресурси з наступним наданням отриманої інформації зацікавленим сторонам».  

За визначенням Американського інституту праці (Work Institute in America, WIA), бухгалтерський 
облік людських ресурсів (HRA) представляє собою:  

– розвиток теоретичних основ, які пояснюють природу і визначальні фактори вартості людей з 
точки зору офіційних підприємств;  

– розробку обґрунтованих і надійних методів оцінки цінності і вартості людей для підприємства;  
– проектування організаційного забезпечення впровадження запропонованих методів оцінки. 
Представники інституту виділили наступні функціональні цілі обліку людських ресурсів: 
– представляти затратно-вартісну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо 

придбання, розміщення, розвитку людських ресурсів для досягнення затратно-ефективних 
організаційних цілей; 

– надавати управлінському персоналу можливість здійснювати ефективний моніторинг 
використання людських ресурсів; 

– забезпечувати контроль вартості активів, тобто визначати, залишилася вона незмінною, 
зменшилася чи збільшилася; 

– забезпечувати управлінський персонал інформацією про людський капітал для прийняття 
ефективних управлінських рішень [8, с. 23-27]. 

Найбільш ефективною є інтелектуальна діяльність, проте вона не враховується і не 
винагороджується.  Недооцінка значення людського інтелекту призводить до зниження ефективності 
виробництва у порівнянні з тією, яку можна було отримати, належній оцінці інтелектуальних 
здібностей [1, с. 112]. 

Існуюче різноманіття методик оцінки людського капіталу поки не сприяє вирішенню проблем, що 
стоять перед організаціями. Розглянемо відомі методики оцінки людського капіталу, що 
застосовуються на сучасних підприємствах. 

1. Експертна оцінка людського капіталу. Суть даного підходу визначається якісними 
показниками, що формують індивідуальність працівника, а також сумарними особливостями 
персоналу. 

За допомогою експертного підходу доцільно оцінювати наступне: 
– чи достатня кваліфікація працівника для виконання функцій (профільна освіта, стаж); 
– є чи в рамках загальної системи управління організаційні можливості для реалізації функцій; 
– наскільки організаційно-управлінські комунікації забезпечують виконання функції; 
– чи забезпечує організація розвиток працівників [5, с. 194-195]. 
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Найбільшою трудністю, у межах експертного підходу, є формування послідовних критеріїв для 
оцінки, а також підбір групи експертів, що володіють достатньою компетенцією і інформаційною базою 
оцінки. 

Для прикладу, головний бухгалтер підприємства може оцінюватись за наступними критеріями-
компонентами : 

                                       ВОП = (БО+ОО+КО+ФО+УО+ЗО)×ПС,                                                    (1) 
 

де ВОП – вартість одиниці персоналу (людського капіталу) суб'єкта господарювання; 
БО – оцінена вартість відповідних знань та навичок з визначення, формулювання, здійснення та 

координації ведення бухгалтерського обліку; 
ОО - оцінена вартість відповідних знань та навичок з визначення, формулювання, здійснення та 

координації організації бухгалтерського обліку; 
КО - оцінена вартість відповідних знань та навичок з контролю за ефективним використанням 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;  
ФО – оцінена вартість відповідних вмінь оцінки фінансового стану, складання фінансової та 

податкової звітності тощо; 
УО – оцінена вартість управлінського досвіду; 
ЗО – оцінена вартість володіння законодавчою та нормативною літературою; 
ПС – показник суміщення функцій. 
 
2. Оцінка, що випливає з інвестицій в людський капітал. Працездатність компанії залежить від 

вмінь та кваліфікації працівників. Зростання людського капіталу відбувається за рахунок підвищення 
професійної підготовки працівника. Вартість людського капіталу буде визначена підсумковим 
накопиченням вкладень у формування і розвиток працівника, у всіх періодах його життєвого циклу. 

Але ж не тільки компанія формує людський капітал (оплата за курси підвищення кваліфікації, 
проходження практик на інших підприємствах, тощо) але і сама людина бере участь в цьому процесі 
(саморозвитку, напрацювання навичок). 

3. Оцінка людського капіталу по аналогії з фізичним капіталом [6, с. 141-147]. Певна схожість між 
двома цими капіталами, як ось – участь людського і матеріального капіталу в ході діяльності компанії, 
що формують фінансові результати; спільність в процесі зносу і амортизації, - дозволяють провести 
спробу оцінки людського капіталу по аналогії з фізичним.  

На спеціальних рахунках за розробленим переліком обліковуються витрати на людські ресурси, 
які залежно від призначення розглядаються або як довгострокові вкладення, що збільшують розмір 
функціонуючого людського капіталу, або списуються як втрати.  

Облік людського капіталу за такого підходу відбувається на рахунках приблизно так само, як 
облік фізичного (основного) капіталу. Така методика обліку витрат на формування й удосконалювання 
людського капіталу одержала назву «хронологічної моделі витрат». 

Українська модель з обліку відображення об’єктів людського капіталу у складі нематеріальних 
активів перебуває в стадії розробки документальних форм.  

На сьогодні для обліку наявності та руху нематеріальних активів застосовують типові форми, 
затверджені наказом Міністерства фінансів [2]. Порядок їх застосування під час оформлення операцій 
з рухом нематеріальних активів відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні первинні документи з обліку нематеріальних активів 

 
Форма 

документу 
Назва документу Сфера застосування 

НА-1 Акт введення об'єкта права 
інтелектуальної власності 

Для оформлення операцій із введення в господарський обіг і 
використання окремих придбаних об'єктів права інтелектуальної 
власності підприємств, установ та організацій, незалежно від 
форм власності. 

НА-2 Інвентарна картка обліку 
нематеріальних активів 

Для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної 
власності. 

НА-3 Акт вибуття (ліквідації) об'єкта 
нематеріальних активів 

Для оформлення вибуття об'єктів нематеріальних активів підчас 
їх списання. 

НА-4 Інвентарний опис об'єктів 
нематеріальних активів 

Для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцем 
знаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за 
кожною особою, відповідальною за використання об'єктів права 
інтелектуальної власності. 

 
Проаналізувавши первинні документи з обліку нематеріальних активів можливо зробити 

висновки, що ні одна із форм документів не дає можливості в повній мірі обліковувати людський 
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капітал. Це призводить до неякісного обліку нематеріальних активів, а зокрема людського капіталу, що 
веде за собою публікації неправдивих фінансових звітів. Можливо запропонувати створення 
інформаційної системи, яка буде враховувати всі стадії створення та обліку людського капіталу. Кожна 
стадія буде характеризуватися за допомогою кількісних, стандартизованих та доречних вимірників, а 
подальшому внести зміни до стандартів бухгалтерського обліку.   

Висновки з проведеного дослідження. Вивчення діючого законодавства, теорії, практики та 
оцінки бухгалтерського обліку нематеріальних активів (людського капіталу) дало можливість зробити 
наступні висновки: 

1)  входження України у Світову організацію торгівлі та запровадження міжнародної практики 
використання об'єктів людського капіталу диктує необхідність складання внутрішньої звітності, яка 
відображає стан обліку людського капіталу та його вплив на традиційні показники; 

2)  доцільно продовжити наукові розробки щодо обґрунтування методики оцінки та обліку 
людського капіталу з урахуванням особливостей бухгалтерського обліку України; 

3)  необхідно привести у відповідність чинне законодавство та нормативи забезпечення обліку 
нематеріальних активів. 
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Анотація 
В статті розглянуті сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу. Обґрунтовано 

доцільність впровадження системи бухгалтерського обліку людських ресурсів.  
Ключові слова: людський капітал, людські активи, бухгалтерський облік людських ресурсів. 

Аннотация 
В статье рассмотрено современные направления оценки и учета человеческого капитала. 

Обосновано целесообразность применения системы бухгалтерского учета человеческих ресурсов. 
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие активы, бухгалтерский учет 

человеческого капитала. 
Annotation 

Modern directions of estimation and account of human capital are considered in the article. The 
expedience of application of the system of record-keeping of human capitals is grounded. 

Key words:  human capital, human assets, record-keeping of human capital. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ 
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАТИВНИХ 

ПРАВ 
 

Постановка проблеми. Для прийняття ефективних управлінських рішень щодо оцінки впливу 
на економічне середовище, у якому функціонує підприємство, необхідно постійно здійснювати пошук 
оптимального взаємозв'язку між набором економічних ресурсів і кількістю економічних благ, які 
виготовляються за допомогою цих ресурсів. Ефективність використання ресурсів і стабільність 
фінансового стану підприємства багато в чому залежать від його ділової активності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість наукових праць, що пропонують 
різну методику розрахунків ділової активності, розглядають теоретичну, методичну й практичну основу 
фінансового аналізу. Це роботи провідних учених, серед яких варто відзначити Боровикова В., 
Костирко Р., Кулікова П. [4; 6; 7]. 

Цал-Цалко Ю. С. увагу приділяв методичним підходам і аналітичній процедурі аналізу ділової 
активності й ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства [11]. 

У соціально-економічній науці часом непросто проводити дослідження статистичними 
методами, які опираються на розподіли багатомірної випадкової величини, тому що число доступних 
спостережень, які втримуються в сукупності даних, як правило, невелике. 

Одним з перших почав використовувати спеціальну дослідницьку методику агрегування ознак 
З. Хельвиг. Ним запропонований таксономічний показник, який представляє собою синтетичну 
величину, утворену із усіх ознак, що характеризують досліджуване економічне явище. 

Відзначеній проблемі присвячені наукові праці вчених, серед яких варто відзначити роботи 
Плюти В., Айвазяна С. та Бажаєва З., які пропонують порівняльний багатомірний аналіз в економічних 
дослідженнях [1; 2; 3; 10]. Однак питанню використання методу таксономії для аналізу ділової 
активності підприємства не приділено достатньої уваги, тому тема дослідження є актуальною. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення застосування методу таксономії для аналізу 
внутрішніх ресурсів підприємства на основі показників ділової активності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною метою використання методу таксономії є 
інформація про наявність або відсутність однорідності в досліджуваній сукупності об'єктів, про певні 
локальні згущення або розрідження і, навіть, «вільні простори» у цій сукупності точок-об'єктів. 

Таксономічні методи використані для аналізу внутрішніх ресурсів підприємства. Їхня назва 
походить від двох грецьких слів: таксис (що означає розташування, порядок) і номос (закон, правило, 
принцип). Таким чином, таксономія - це наука про правила впорядкування й класифікації. 

Первинно це поняття вживалося лише для визначення науки, класифікації рослин і тварин. В 
даний момент поняття й методи таксономії застосовуються для впорядкування й розбивки на групи 
об'єктів різної природи, а не лише біологічних. Ними стали користуватися антропологи, потім 
географи, а останнім часом термін таксономія все частіше використовують представники різних 
економічних напрямів. 

Інформацію про властивості розподілу багатомірної випадкової величини, яка відноситься до 
поняття спектра розподілу, можна одержати за допомогою таксономічних методів. Ці методи 
дозволяють розбити сукупність даних, представлених виразом, який і є об'єктом таксономічних 
досліджень, на непусті й непересічні підмножини. Таким чином, буде отримана інформація, близька до 
тієї, яку дає дослідження спектра розподілу. Так, використовуючи таксономічні методи, можна 
встановити, чи припустити, що слід і спектр сукупності точок-об'єктів відповідають еліпсоїдальному 
розподілу або ж розподілу точки сукупності, яку можна назвати незв'язковою, z – подібною, s – 
подібною або амебоподібною [1]. 

Якщо розуміти однорідність даних так само, як вона розуміється в регресійних дослідженнях, то 
для обробки сукупності точок-об'єктів, які є реалізацією багатомірної величини, найбільш відповідними 
є методи порівняльного багатомірного аналізу (СМА). З їхньою допомогою досить просто розділити 
сукупність об'єктів на цілком віддільні або частково віддільні підмножини. Аналіз однорідності об’єктів-
точок можна значно поглибити, ввівши відповідні показники для оцінки ступеня віддільності, що 
вийшли щодо однорідних підмножин. 

При розрахунках таксономічного показника запропоновано алгоритм використання 
таксономічного аналізу (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм використання таксономічного аналізу 
 
При побудові таксономічного показника застосовується матриця даних або складена зі 

стандартизованих реалізації ознак. Стандартизація дозволяє позбутися одиниці виміру, як вартісної, 
так і натуральної. Одночасно відбувається вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія стає рівною 
одиниці), а також значень ознак (усі середні арифметичні рівняються нулю), що небажано, тому що 
через це кожна ознака однаковою мірою впливає на результати аналізу. Тому в деяких випадках 
встановлюють ієрархію ознак, використовуючи відповідні коефіцієнти ієрархії, що диференціюють 
ознаки за їх важливістю для дослідження, що проводиться. Коефіцієнти визначаються на основі 
якісного аналізу або за допомогою відповідних методів [5; 8]. 

Вихідними даними для аналізу ефективності державних корпоративних прав є показники 
консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання, в яких держава має участь і які 
характеризують ефективність державних корпоративних прав (ДКП) за десять років [9] (табл. 1). Така 
постановка завдання дозволила одержати узагальнену картину змін, які відбуваються в наборі ознак, 
що досліджуються в динаміці  

Таблиця 1 
Вхідні дані для аналізу ефективності державних корпоративних прав 

 
Пе- 
ріод 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Х1 21374222,2 23576388,9 26490000 26620000 28510000 34700000 34340000 34190000 4349000 43280000 39665000 

Х2 146723,9 220655,5 294587,1 368518,7 469808,9 461664,7 617672,1 -1076962 55,61 -1022767 638247,6 

Х3 2374536 2374536 2374536 12146221 12966990 12010822 12530454 16300858 4485,71 4804312 8444317 

Х4 48104,5 48104,5 48104,5 196199 175812 164299 146870 130920 114970 99020 83070 

Х5 147695,3 147695,3 147695,3 275214,4 337366 327999,6 37292,7 63685,3 90077,9 116470,5 142863,1 

Х6 79085,98 79085,98 79085,98 430315,2 312190,7 289368,3 285180,5 495566,5 222,31 284146,6 337483,5 

Х7 48990189 44740151 40490113 36240075 31990036 27739998 23982844 28492183 7846,81 10975602 11490944 

Х8 2711749 2711749 2711749 10953081 11603918 11610847 11417373 13319107 2623,38 3435585 3574484 

Х9 17750723 15908662 14066602 10650568 12471378 9084541 5639312 9981487 1938,72 4320327 4802957 

Х10 9036453 9523921 10011395 11018962 10704013 10400073 12875344 12370651 4199,91 4781026 5375946 

Х11 1117044 1117044 1117044 4988365 1117044 1117044 4985181 6190310 2368,1 3224514 4078934 

Х12 655703,7 655703,7 655703,7 2751524 655703,7 655703,7 655703,7 2751525 655703,7 655703,7 655703,7 

 
Елементи цієї матриці – це показники, виражені в спеціальних ознаках в одиницях виміру. Тому 

для проведення наступних розрахунків необхідна стандартизація, яка дозволить звести всю одиницю 
виміру до безрозмірної величини, тобто вирівняти значення ознак. 

Стандартизуємо значення елементів матриці спостережень. Для цього визначаємо середнє 
значення по кожному показнику. Результати розрахунків наведені в табл. 2. 

 

Стандартизувати значення елементів матриці спостережень 

Визначити таксономічний показник ефективності 

Визначити відстань між окремими спостереженнями та вектором-еталоном 

Сформувати вектор-еталон 

Сформувати матрицю спостережень 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 224 

Таблиця 2 
Середнє значення по кожному показнику 

 
Показник Середнє значення по кожному показнику 

Х1 32385055,6 

Х2 101655 

Х3 7848370 

Х4 114134 

Х5 166732,3 

Х6 242884,7 

Х7 27739998 

Х8 6732024 

Х9 9516227 

Х10 8736544 

Х11 2641354 

Х12 1036762 
 
Стандартизувати показники можна за формулою (1): 

                                                                 
X

X
Z i

i =                                                             (1) 

де Хі – значення і-ого показника; 

X  – середнє значення по кожному показнику. 
 
Стандартизовані дані наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Стандартизовані показники 

 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

0,6600 1,4434 0,3026 0,4215 0,8858 0,3256 1,7660 0,4028 1,8653 1,0343 0,4229 0,6325 

0,7280 2,1706 0,3026 0,4215 0,8858 0,3256 1,6128 0,4028 1,6717 1,0901 0,4229 0,6325 

0,8180 2,8979 0,3026 0,4215 0,8858 0,3256 1,4596 0,4028 1,4782 1,1459 0,4229 0,6325 

0,8220 3,6252 1,5476 1,7190 1,6506 1,7717 1,3064 1,6270 1,1192 1,2612 1,8886 2,6540 

0,8803 4,6216 1,6522 1,5404 2,0234 1,2853 1,1532 1,7237 1,3105 1,2252 0,4229 0,6325 

1,0715 4,5415 1,5304 1,4395 1,9672 1,1914 1,0000 1,7247 0,9546 1,1904 0,4229 0,6325 

1,0604 6,0762 1,5966 1,2868 0,2237 1,1741 0,8646 1,6960 0,5926 1,4737 1,8874 0,6325 

1,0557 -10,5943 2,0770 1,1471 0,3820 2,0403 1,0271 1,9785 1,0489 1,4160 2,3436 2,6540 

1,3429 0,0005 0,0006 1,0073 0,5403 0,0009 0,0003 0,0004 0,0002 0,0005 0,0009 0,6325 

1,3364 -10,0612 0,6121 0,8676 0,6985 1,1699 0,3957 0,5103 0,4540 0,5472 1,2208 0,6325 

Z 

1,2248 6,2786 1,0759 0,7278 0,8568 1,3895 0,4142 0,5310 0,5047 0,6153 1,5443 0,6325 

 
Побудова показника ефективності використання ДКП полягає у визначенні елементів матриці 

спостережень та їх стандартизації, після чого проводиться диференціація ознак. При цьому всі змінні 
необхідно поділити на стимулятори та дестимулятори. Підставою для такого поділу є характерний 
вплив кожного з показників на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. Ознаки, які чинять позитивний 
(стимулювання) вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, називаються стимуляторами, протилежні 
– дестимуляторами. Поділ ознаки на стимулятори й дестимулятори – основа для побудови вектора-
еталона. Елементи цього вектора мають координати та формуються за рахунок значень показників за 
формулою (2): 

( )
( )





=

=

ордестимулятxminХ

стимуляторxmaxX

iji0

iji0

                           (2) 
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Вектор-еталон має наступний вигляд:  
                                                               Р0 = (+; +; -; -; +; +; -; +; +; +; -; -),                              (3) 
де Х1, Х2, Х5, Х6, Х8, Х9 та Х10 – стимулятор (+); 
Х3, Х4, Х7, Х11 та Х12 – дестимулятор (-). 
 
Таким чином, вектор-еталон має такі координати: 
Р0 = (1,3429; 6,2786; 0,0006; 0,4215; 2,0234; 2,0403; 0,0003; 1,9785; 1,8653; 1,4737; 0,0009; 

0,6325). 
Наступним етапом визначення таксономічного показника ефективності використання ДКП є 

визначення відстані між окремими спостереженнями (періодами) і вектором-еталоном. Відстань між 
точкою - одиницею й точкою Р0 розраховується за формулою: 

                                                       ( )2
0j

1
0 z−= ∑

=

m

i
iji zС                     (4) 

де zij – стандартизоване значення j-ого показника в період часу i; 
z0j – стандартизоване значення i-ого показника в еталоні. 
Значення відстані між точкою-одиницею та точкою Р0 наведені в табл. 4. 

Таблиця 4 
Значення відстані між точкою-одиницею та точкою Р0 

 
Відстань між точкою-одиницею й точкою Р0 Значення 

Сі2001 5,8823 

Сі2002 5,2424 

Сі2003 4,6407 

Сі2004 4,3085 

Сі2005 3,1480 

Сі2006 3,1308 

Сі2007 3,2089 

Сі2008 17,3026 

Сі2009 7,5608 

Сі2010 16,5902 

Сі2011 2,8298 
 
Отримана відстань є початковою для розрахунку показника ефективності використання ДКП. 
Визначаємо таксономічний показник ефективності використання державних корпоративних прав 

за формулою: 
                                                                            Ki = 1 – d,                                                                  (5) 
де d - відхилення відстані між крапкою-одиницею й крапкою Р0 від значення відстані ознак. 
Безпосередньо перед його розрахунком необхідно визначити ряд інших показників. Для цього 

розрахуємо середню відстань за формулою: 

∑
=

=
m

i
iCC m 1
00

1
,      (6) 

де m – кількість періодів; 
Сі0 – відстань між точкою-одиницею й точкою Р0. 
Розрахунок середнього значення кореня квадратного середнього квадрата різниці значень ознак 

здійснюється за формулою:  

                                                             ( )2000

1
CCS im

−= ∑ ,                               (7) 

де 0S
 
– середнє значення кореня квадратного середнього квадрата різниці значень ознак. 

0C – середня відстань. 

Визначимо відстань за формулою: 

                                                                                       SCC 000 2+=                                              (8) 

                                 
С0

i0C
d i =                                    (9) 

де di – відхилення відстані між крапкою-одиницею й крапкою Р0 від значення відстані ознак; 
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0C  – відстань. 

У табл. 5 наведено розраховані значення даних показників. 
Таблиця 5 

Значення додаткових показників для визначення таксономічного показника ефективності 
використання державних корпоративних прав 

 
Показник Значення 

0C
 

5,55 

0S
 

2,72 

0C
 

10,99 

 

У табл. 6 наведено значення id за 2001-2011 роки. 

Таблиця 6 
Значення id  протягом 2001-2011 років 

id  в конкретному році Значення id  

2001id
 

0,5353 

2002id
 

0,4771 

2003id
 

0,4223 

2004id
 

0,3921 

2005id
 

0,2865 

2006id
 

0,2849 

2007id
 

0,2920 

2008id
 

0,9746 

2009id
 

0,6881 

2010id
 

0,9468 

2011id
 

0,2575 

 
Визначимо таксономічний показник ефективності використання ДКП Результати розрахунків 

наведені в табл. 7. 
Таблиця 7 

Значення таксономічного показника ефективності використання ДКП протягом 2001-2011 років 
 

Таксономічний показник в конкретному році Значення 

02001iK
 

0,4647 

02002iK
 

0,5229 

02003iK
 

0,5777 

02004iK
 

0,6079 

02005iK
 

0,7135 

02006iK
 

0,7151 

02007iK
 

0,7080 

02008iK
 

0,0254 

02009iK
 

0,3119 

02010iK
 

0,0532 

02011iK
 

0,7425 
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Відображаємо динаміку зміни коефіцієнта на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Динаміка коефіцієнта таксономії ефективності державних корпоративних прав 
 
Інтерпретація даного показника наступна: він приймає високі значення при більших значеннях 

стимуляторів і низькі значення - при малих значеннях стимуляторів. 
Побудований у такий спосіб таксономічний показник синтетично характеризує зміни значень ознак 

досліджуваних груп. Найважливіша його властивість полягає в тому, що тепер доводиться мати справи з 
однією синтетичною ознакою, яка показує напрямок і масштаби змін у процесах, описуваних сукупністю 
довільного числа вхідних ознак, які характеризують стан та ефективність державних корпоративних прав. 

Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумок, можна відзначити, що коефіцієнт 
таксономії державних корпоративних прав є нестабільним протягом аналізованих періодів. Чим більш 
близький цей показник до одиниці, тим вища ефективність державних корпоративних прав. Протягом 
2001-2007 років спостерігалось стале зростання показника таксономії, що свідчить про варіювання 
факторів, які впливають на ефективність ДКП в рамках вектору-еталону. В 2008-2010 роках відбулось 
суттєве зниження показника таксономії, що свідчить про погіршення показників, які впливають на 
ефективність державних корпоративних прав. 

Таким чином, у цьому випадку корисна така методика, в якій використовуються певні 
властивості розподілу багатомірних ознак. При вирішенні проблеми надзвичайно важливим 
виявляється поняття спектра й сліду розподілу. 

З метою своєчасного реагування на невідповідність показників діяльності підприємства 
необхідним є регулярне проведення оцінки ефективності державних корпоративних прав.  
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Анотація 
У статті запропоновано застосування методу таксономії для аналізу внутрішніх ресурсів 

підприємства. Головною метою використання методу таксономії є інформація про наявність або 
відсутність однорідності в досліджуваній сукупності об'єктів, про певні локальні згущення або 
розгалуженості і навіть «вільний простір» у цій сукупності точок-об'єктів. 

Ключові слова: держава, корпоративні права, бюджет, прогнозування, власність, 
таксономічний показник. 

Аннотация 
В статье предложено применение метода таксономии для анализа внутренних ресурсов 

предприятия. Главной целью использования метода таксономии является информация о наличии или 
отсутствии однородности в изучаемой совокупности объектов, про некоторые локальные сгущения 
или рассеивания и даже «свободное пространство» в этой совокупности точек - объектов. 

Ключевые слова: государство, корпоративные права, бюджет, прогнозирование, 
собственность, таксономический показатель.  

Annotation 
The paper suggested the use of a method for the analysis of the taxonomy of internal resources. The 

main purpose of using the method of taxonomy is the information about the presence or absence of 
uniformity in the target population of objects of some local thickening or discharge of, and even a «free 
space» in this set of points - objects. 

Key words:  state, corporate rights, budget, prognostication, propert, taxonomic index. 
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ДЕРЕВА РІШЕНЬ 

 
Постановка проблеми. В сучасних трансформаційних умовах невизначеності та 

непередбачуваності економічного середовища особливо гостро постають проблеми своєчасного 
реагування на зміни та прийняття адекватних економічних рішень [4]. Невизначеність складних 
економічних систем призводить до зростання ризиків від прийняття неефективних рішень, в результаті 
чого можуть з’явитися негативні економічні та соціальні наслідки.  

Однією з визначальних характеристик ефективності розвитку макросередовища є інфляційні 
процеси, що відбуваються в ньому під впливом великої кількості різноманітних факторів, багато з яких 
мають ймовірнісний або суб’єктивний характер, важко піддаються або зовсім не підлягають точному 
кількісному вимірюванню. В зв’язку з цим виникають складнощі прогнозування інфляційних процесів, 
що відбивається на експертних оцінках, які характеризуються неоднозначністю. Тому концепція 
моделювання інфляційних процесів повинна містити як показники, що мають елементарні вимірні 
властивості, так і ті показники, що наповнені виключно лінгвістичним змістом. Таким чином, відповідно 
до мети дослідження представляється доцільним сформувати концепцію моделювання інфляційних 
процесів на основі методу нечіткого дерева рішень. Використання нечітких дерев рішень 
(fuzzy decision trees) передбачає ув’язку методу дерева рішень з методами нечіткої логіки та нечітких 
множин, можливості кожної з яких у сукупності надають дієвий інструментарій для дослідження та 
прогнозування інфляційних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні достатньо розвинені математична 
теорія нечітких множин та апарат нечіткої логіки, які висвітлені у роботах А. Матвійчука [7], 
В. Круглова, Б. Літвака, Є. Мулена, Т. Сааті та ін. [5]. Однак, при використанні цих методів виникає 
проблема інтерпретації нечіткої експертної інформації, котру намагались вирішити Л. Заде, 
А. Борисова, Д. Поспєлов, С. Орловський та ін. [8].   

Постановка завдання. Мета статті – показати на прикладі пропонованої концепції 
моделювання індексу інфляції ефективність застосування апарату нечіткої логіки в системах 
підтримки прийняття рішень.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Концептуальний підхід в рамках методу нечіткого 
дерева рішень, заснований на теорії нечітких множин, висуває альтернативу загальноприйнятим 
кількісним методам аналізу економічних систем. Цей підхід має три принципово відмінні риси [3]: 

1. Замість або на додаток до числових значень змінних використовуються нечіткі величини і так 
звані «лінгвістичні змінні» (ЛЗ); 

2. Прості відносини між змінними описуються у вигляді нечітких висловлювань; 
3. Складні відносини між змінними описуються за допомогою нечітких алгоритмів. 
Концептуальний підхід нечіткого дерева рішень, заснований на теорії нечіткої логіки, також надає 

цьому методу аналізу специфічні можливості. Широко відомий метод автоматичного аналізу даних 
«дерево рішень», в основі якого лежить навчання на прикладах, представляє правила у вигляді ієрархічної 
послідовної структури, де кожен об'єкт належить конкретному вузлу. В цілому дерева рішень являють 
собою спадну систему, засновану на підході розділення (або розщеплення), основною метою якої є 
розподіл дерева на взаємно непересічні підмножини, кожна з яких представляється в якості підзадачі 
класифікації. Дерево рішень має деревоподібну структуру, яка складається із внутрішніх і зовнішніх вузлів, 
пов'язаних ребрами. Внутрішні вузли розраховують значення функції розв'язання, на основі чого 
визначається дочірній вузол, який має бути відвіданий далі. Зовнішні, або кінцеві, вузли не мають дочірніх 
вузлів та містять або мітку класу, або значення, що характеризує вхідні дані. 

Метод дерева рішень особливо доцільно застосовувати в тих випадках, коли існує необхідність 
побудувати модель, яка би не тільки забезпечувала достатню точність, але й дозволяла би легко 
зрозуміти, чому саме приймається відповідне рішення. Загалом моделі, побудовані за допомогою методу 
дерева рішень, є високо інтерпретабельними та зрозумілими, що забезпечує зручність в процесі 
практичного використання.  

Однак, зважаючи на складність об’єкту дослідження, в нашому випадку виникає ситуація, коли точно 
класифікувати об'єкт за тією чи іншою ознакою досить важко, тому скористаємося можливостями методу 
нечіткої логіки, який дозволяє не просто встановити належність об’єкту до певного конкретного класу 
(ознаки, атрибуту), але визначити ступінь цієї належності. При цьому, на відміну від «дерева рішень», в 
нечіткому випадку об'єкт може мати властивості як однієї ознаки, так і іншої в тій чи іншій мірі. 

Таким чином, замість кількості прикладів конкретного вузла нечітке дерево рішень групує їх 

ступінь приналежності, яку відбиває коефіцієнт –співвідношення прикладів DjϵS
N вузла N для 

цільового значення i, що розраховується як: 

( ) ( )( ),,min∑= NS jijN
N

i DDP µµ     (1) 

де µN(Dj) – ступінь приналежності прикладу Dj до вузла N; 
µi(Dj) – ступінь приналежності прикладу відносно цільового значення i; 
SN  – множина усіх прикладів вузла N.  

Наступним етапом розрахунку є знаходження коефіцієнта ∑=
i

N
i

N PP , що відбиває загальні 

характеристики прикладів вузла N.  
В рамках стандартного алгоритму дерева рішень визначається відношення числа прикладів, що 

належать конкретному атрибуту, до загальної кількості прикладів. В рамках алгоритму нечіткого 

дерева використовується відношення  
N

N
i

P

P

, для розрахунку якого використовується ступінь 
приналежності. Оцінка середньої кількості інформації для визначення класу об’єкту з множини PN 
здійснюється за формулою: 

( )
N

N
i

i
N

N
iN

P

P
jog

P

P
SE 2×−= ∑      (2) 

Наступний етап побудови нечіткого дерева рішень передбачає здійснення алгоритму розрахунку 
ентропії для розбиття за атрибутом А зі значеннями aj: 

                                                         ( ) ( )Mj

j
N

Mj
N SE

P

P
ASE ×= ∑, ,     (3) 

де вузол Мj є дочірнім по відношенню до вузла N. Даний алгоритм вибирає атрибут Ах з 
максимальним приростом інформації: 

 
                                                            G(SN,A)=E(SN)-E(SN,A),                          (4) 
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                                                              Ах=argmaxAG(S,A)                 (5) 
 

Вузол N розщеплюється на декілька дочірніх підвузлів Мj. Ступінь приналежності прикладу Dk до 
вузла Мj вираховується поетапно з вузла N як: 

 
                                                          µMj(ek)=min(µMj(Dk), µMj(Dk,aj)),     (6) 

 
де µi(Dk,aj) показує ступінь приналежності Dk до атрибуту aj. Якщо всі приклади у підвузлі Mj  

мають нульову ступінь приналежності, то він видаляється. Цей алгоритм повторюється доти, доки всі 
приклади вузлу не будуть класифіковані або доки в процесі розбиття не будуть використані всі 
атрибути. 

 
Приналежність до цільового класу для нового запису визначається за формулою: 

                                                
( )

( )∑ ∑

∑∑
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××
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kjl
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kjl

l
k

j

PD

DP

µ

χµ
δ ,      (7) 

де 
l

kP
 – коефіцієнт співвідношення прикладів листа дерева l для значення цільового класу k;  

µl(Dj) – ступінь приналежності прикладу Dj до вузла l; 
χk – приналежність значення цільового класу k до позитивного значення результату класифікації.  
Слід зазначити, що при побудові дерева рішень має виконуватися принцип недопущення протиріччя 

– на шляху від кореня до листа дерева не має бути взаємовиключних значень.  
Виходячи з того, що однією з основних проблем в сфері моделювання інфляційних процесів є 

слабкий облік нечіткості вхідних даних, доцільним представляється формулювання мети 
забезпечення ефективності процесу прийняття економічних рішень в умовах невизначеності 
макросередовища на основі прогнозування інфляційних процесів з урахуванням лінгвістичних значень 
факторів впливу при нечіткій множині припустимих альтернатив та чіткому критерії ефективності [1]. 

Таким чином, концепція моделювання інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень 
покликана сформулювати основні принципи побудови моделі, що має забезпечити підвищення 
ефективності процесу прийняття економічних рішень.  

Критеріями досягнення даної мети є: висока точність прогнозування за рахунок обліку великої 
кількості важливої інформації різнорідного характеру; чітке виділення ключових факторів впливу на 
об’єкт дослідження; максимальна відповідність отриманих результатів кількісним та якісним 
показникам реальних інфляційних процесів; значна вірогідність отримання визначених результатів 
внаслідок прийняття економічних рішень га основі прогнозних даних. 

Критерії забезпечують реалізацію механізму прийняття рішення із множини альтернатив, 
оскільки надають підстави для їх порівняння.   

В рамках прикладних економічних досліджень широко використовуються експертні оцінки, які 
формулюються не в числових вираженнях, а у термінах природної мови, які в процесі моделювання 
подаються у вигляді нечітких лінгвістичних змінних, тобто якісних вербальних значень. Для обліку 
таких лінгвістичних змінних пропонується вирішувати задачу прогнозування в рамках складних 
невизначених систем за допомогою наближених розмірковувань, які дозволять із нечітких умов 
отримати деякі висновки, що також будуть нечіткими. 

На рис. 1 схематично наведено концепцію моделювання інфляційних процесів на основі 
нечіткого дерева рішень, яка включає такі основні блоки: цільовий, критеріальний, методичний, сфери 
кількісних функціональних параметрів, лінгвістичних якісних параметрів, нечіткого моделювання та 
сфера прийняття рішень. В результаті моделювання інфляційних процесів має бути сформований 
механізм забезпечення процесу прийняття рішень на основі вибору комплексу (інструментів) 
антиінфляційних заходів, визначення необхідного ступеню впливу на економічну систему, 
встановлення термінів проведення антиінфляційних заходів, визначення часових лагів досягнення 
бажаного стану системи та оптимальних значень її параметрів [6]. 

Запропонований метод моделювання інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень 
передбачає здійснення вибору варіантів рішень через знаходження залежності вихідної величини від 
кількох вхідних величин. Якщо математичної моделі залежності виходу від входів не існує, тоді слід 
скористатися базою експертних правил у вигляді нечітких висловлювань «якщо – тоді», що 
формулюються у термінах лінгвістичних змінних та нечітких множин.  
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Ціль 
• Забезпечення ефективності процесу прийняття економічних рішень в умовах невизначеності макросередовища на основі 
прогнозування інфляційних процесів з урахуванням лінгвістичних значень факторів впливу 
 
Критерії 
• Висока точність та усебічність інформації   
• Чітке виділення ключових факторів  
• Відповідність реальним процесам  
• Значна вірогідність отримання бажаних результатів 
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Рис. 1. Концепція моделювання інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень 
Для забезпечення повноти бази нечітких правил мають виконуватися наступні умови:   
1. для будь-якого терму вхідної змінної існує хоча б одне правило, в якому цей терм 

використовується у лівій частині правила;   
2. існує хоча б одне правило для кожного лінгвістичного терму вихідної змінної. 
Нечітка лінгвістична змінна [2] (наприклад, рівень соціально-економічного розвитку) задається 

набором термів, які позначають якісні ознаки станів системи (наприклад, «низький», «середній», 
«високий»). Нехай  визначається m лінгвістичними термами ={Aj, j=1…m }. Тоді лінгвістична змінна є 
нечітким образом носія X. 

Функціональність нечіткої системи прийняття рішень має наступну послідовність:  
1. визначення ступеня відповідності входів кожній із нечітких множин шляхом перетворення 

чітких вхідних змінних на нечіткі;  
2. отримання вихідних значень правил за допомогою обчислення правил на основі 

використання нечітких операторів та застосування імплікації;  
3. виконання агрегування нечітких виходів правил у загальне вихідне значення;  
4. перетворення нечіткого виходу правил на чітке значення.  
Висновки з проведеного дослідження. Пропонована концепція моделювання дає наближені, 

але водночас досить ефективні способи опису функціонування систем, які є настільки складними і 
важкопрогнозованими, що майже не піддаються точному математичного аналізу. Вона дозволяє 
успішно використовувати якісну інформацію в формальних схемах аналізу альтернатив. Разом із цим, 
теоретичні підстави даного підходу цілком точні і суворі в суто математичному розумінні і не є самі по 
собі джерелом невизначеності. У кожному конкретному випадку ступінь точності рішення може бути 
узгоджена з вимогами поставленої задачі і точністю наявних даних. Подібна гнучкість становить одну з 
важливих рис методу нечіткого дерева рішень, що надає досліднику можливість урахувати багато 
різноманітних факторів, спрогнозувати та скоригувати результати їх впливу, порівняти альтернативи 
прийняття рішень. 
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Анотація 
У статті на прикладі моделювання інфляційних процесів в умовах невизначеності відносно станів 

складних систем при неповноті та нечіткості наявної інформації використовуються інструменти 
теорії нечітких множин, що дозволяють моделювати повільні зміни стану об’єкта. Запропонована 
концепція надає можливість урахувати багато різноманітних факторів, спрогнозувати та 
скоригувати результати їх впливу, порівняти альтернативи прийняття рішень. 

Ключові слова: нечітка логіка, інструменти теорії нечітких множин, моделювання 
інфляційних процесів. 

Аннотация 
В статье на примере моделирования инфляционных процессов в условиях неопределенности 

относительно состояний сложных систем при неполноте и нечеткости имеющейся информации 
используем инструменты теории нечетких множеств, позволяющих моделировать медленные 
изменения состояния объекта. Предложенная концепция позволяет учесть множество различных 
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факторов, спрогнозировать и скорректировать результаты их влияния, сравнить альтернативы 
принятия решений. 

Ключевые слова: нечеткая логика, инструменты теории нечетких множеств, 
моделирование инфляционных процессов. 

Annotation 
The article is an example of modeling inflation in the face of uncertainty regarding the condition of 

complex systems with incompleteness and ambiguity of available information using tools of fuzzy set theory, 
to simulate slow changes of the object. The concept provides the opportunity to consider many different 
factors to predict and correct the results of their influence, compare alternative decisions. 

Key words: fuzzy logic, tools of the theory of fuzzy sets, modeling inflation. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БАЗИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблеми. Одним з головних завдань процесу управління витратами в торговельних 

підприємствах є обґрунтування методичного підходу до створення інформаційної бази оцінки стану та 
ефективності такого управління, яка виступає дуже значущою процедурою як для самого підприємства, 
так і для різних зовнішніх аналітиків, якими можуть виступати: державні органи управління; банки, 
фінансові організації (кредитори, інвестори); постачальники; споживачі; ділові партнери; конкуренти. За 
цих обставин формування інформаційної бази оцінки для ефективного управління витратами підприємств 
торгівлі є необхідною умовою їх прогресивного розвитку у майбутньому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у розвиток питань управління 
витратами підприємств, у т.ч. через пояснення теоретико-методичних аспектів їх оцінки, внесли такі 
видатні вітчизняні та зарубіжні вчені, як: А. М. Асаул, Н. Т. Белуха, Ф. Ф. Бутинець, М. П. Войнаренко, 
О. О. Гетьман, С. Ф. Голов, В. І. Гринчуцький , В. Б. Івашкевич, Т. Д. Косова, Н. В. Кужельний, 
Л. О. Лігоненко, О. Є. Николаєва, М. П. Нікітченко, А. А. Мазаракі, В. С. Марцин, Є. А. Мних, 
Ю. І. Осадчий, Л. П. Радецька, Г. В. Савицька, А. А. Садєков, Я. В. Соколов, Л. В. Фролова, 
В. А. Шевчук, А. Д. Шеремет та інші. Водночас ряд питань з формування дієвої бази оцінки витрат 
торговельного підприємства, яка б надавала повну, достовірну та своєчасну інформацію про них для 
цілей управління, залишаються відкритими. Зокрема, серед них можна виділити наступні: визначення 
системи показників оцінки поточних витрат підприємств торгівлі; пошук єдиного критерію ефективності 
управління витратами з урахуванням специфіки торговельної діяльності; вибір методу оцінки та 
формування узагальнюючого показника ефективності такого управління.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу до 
формування інформаційної бази оцінки витрат торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою створення інформаційної бази оцінки 
витрат торговельних підприємств виступає система розрахункових показників, які характеризують 
стан та ефективність управління витратами. Результати дослідження свідчать про те, що більшість 
вчених-економістів [1; 2; 3; 7; 8] відмічають складність створення подібної системи, що можна 
пояснити різноспрямованістю напрямів формування витрат. Окрім того, склад витрат та методика їх 
обліку на підприємстві мають галузеву специфіку, що безперечно повинно відбитися й на показниках 
їх оцінки. Тому пропонований автором методичний підхід орієнтується, в першу чергу, на 
використання інформації, що міститься в зовнішній бухгалтерській, фінансовій та статистичній 
звітності конкретних торговельних підприємств. Причому, для підвищення об'єктивності процесу 
оцінки витрат доцільно використовувати кількісні методи оцінки. 

Виходячи із сутності та видів витрат підприємств та враховуючи специфіку торговельної діяльності 
[1; 2; 8], систему показників оцінки витрат підприємств торгівлі пропонується будувати за двома основними 
напрямами: основними бізнес-процесами та ресурсами підприємства, на формування і реалізацію яких 
були здійснені певні витрати (рис. 1). До того ж, усі показники оцінки витрат торговельного підприємства 
доцільно розподілити на ті, що характеризують їх стан (в основному абсолютні показники), і показники, які 
відбивають ефективність їх здійснення (відносні показники). 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 234 

Запропонована система показників оцінки витрат торговельних підприємств є основою 
інформаційної бази оцінки ефективності управління витратами, яку доцільно будувати за етапами, 
представленими на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Система показників оцінки витрат торговельного підприємства 

Головним етапом представленої схеми є безпосереднє визначення рівня ефективності 
управління витратами (ЕУВ) та формування відповідних висновків. Для цього спочатку пропонується 
обрати базу порівняння часткових показників оцінки витрат торговельного підприємства для 
подальшої їх стандартизації. 

В якості нормативів (бази порівняння) доцільно використовувати граничні значення за кожним 
частковим показником. Причому, необхідно встановити границі залежно від характеру показника. 
Більшість з використовуваних автором відносних часткових показників оцінки витрат можна назвати 
позитивними, оскільки зростання їх значень свідчить про позитивні тенденції в розвитку підприємства 
та підвищення ефективності управління витратами. Проте деякі із запропонованих показників (рівень 
витрат обігу, товарооборотність, коефіцієнт фінансового ризику, зарплатомісткіть) в даному випадку 
виступають як негативні, тобто зростання їх значень відображає негативні тенденції в розвитку 
торговельного підприємства, та відповідно зниження ЕУВ. У зв'язку з цим, для цих груп показників 
доцільно використовувати наступні граничні значення: 

– для позитивних показників - мінімально припустимі, тобто значення показників нижче 
граничних відображають зниження ЕУВ; 

– для негативних показників - максимально припустимі, тобто значення показників вище 
граничних також відображають зниження ЕУВ. 

На наступній стадії розрахунку рівня ЕУВ пропонується здійснювати порівняння фактичних 
значень часткових показників оцінки витрат з їх нормативними значеннями, що дозволяє визначити 
спрямованість (або вектор) даних показників в аналізованому періоді. За підсумками виконання даної 
процедури показники розподіляються за двома групами: показники, що підвищують, і показники, 
знижують рівень ЕУВ. Порівняння доцільно проводити окремо для позитивних і негативних показників. 
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На наступній стадії розрахунку рівня ЕУВ пропонується здійснювати порівняння фактичних 
значень часткових показників оцінки витрат з їх нормативними значеннями, що дозволяє визначити 
спрямованість (або вектор) даних показників в аналізованому періоді. За підсумками виконання даної 
процедури показники розподіляються за двома групами: показники, що підвищують, і показники, 
знижують рівень ЕУВ. Порівняння доцільно проводити окремо для позитивних і негативних показників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи формування інформаційної бази оцінки ефективності управління витратами 
торговельного підприємства 

 
Розрахунок значень узагальнюючих показників ефективності управління витратами 

торговельного підприємства передбачає оцінку загального впливу позитивних і негативних чинників на 
рівень ЕУВ. Для цих цілей слід розрахувати значення узагальнюючих показників за кожною виділеною 
групою часткових показників, які відображатимуть, за своєю сутністю, «силу» і «слабкість» 
підприємства в підтримці нормального рівня ЕУВ. Значення узагальнюючих показників пропонується 
розраховувати за наступними формулами: 

 

1. Визначення напрямів виникнення витрат підприємства 
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(визначення граничних значень показників) 

Визначення спрямованості (вектору) і розподіл часткових показників на групи (які 
підвищують та знижують ефективність витрат) 

 

Розрахунок значення інтегрального показника ефективності управління 
витратами  

Визначення та обґрунтування рівня ефективності управління витратами 
(порівняння зі шкалою значень) 

Розрахунок значень узагальнюючих показників ефективності управління 
витратами за виділеними групами 

4. Визначення динаміки РЕУВ і характеру розвитку підприємства у 
відповідності до цієї динаміки 

5. Факторний аналіз РЕУВ , визначення резервів і напрямів  оптимізації 
витрат підприємства 
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де 
ЕУВ

k↑  - узагальнюючий показник за групою часткових показників оцінки витрат, що 

підвищують рівень ЕУВ;  
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і
аa ,  - фактичні значення часткових показників оцінки витрат (відповідно позитивних і 

негативних), що входять до групи показників, які підвищують рівень ЕУВ;  
і = 1, 2, ... n; п - кількість часткових показників оцінки витрат в даній групі;  

mina
 - мінімальне граничне значення для позитивного показника;  

maxa
 - максимальне граничне значення для негативного показника. 
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де 
ЕУВ

k↓  - узагальнюючий показник за групою часткових показників оцінки витрат, що 

знижують рівень ЕУВ;  
Н

і

П

і
bb ,  - фактичні значення часткових показників оцінки витрат (відповідно позитивних і 

негативних), що входять до групи показників, які знижують рівень ЕУВ;  
j = 1, 2, ... m; т - кількість часткових показників оцінки витрат в даній групі;  

minb
 - мінімальне граничне значення для позитивного показника;  

maxb
 - максимальне граничне значення для негативного показника. 

Інтегральний показник рівня ефективності управління витратами (РЕУВ), на думку автора, 
повинен відображати можливості підприємства з підтримки та підвищення рівня ЕУВ (тобто 
своєрідний «запас міцності» в управлінні витратами), тому він розраховується як співвідношення 
значень узагальнюючих показників за наступною формулою: 
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У загальному випадку набуте значення РЕУВ характеризуватиме ефективність управління 
витратами торговельного підприємства за рівнем ЕУВ на даний момент часу (статична оцінка) у 
порівнянні зі встановленими нормативами, а також й положення цього підприємства в галузі і серед 
досліджуваної сукупності підприємств. 

Набуте розрахунковим шляхом значення інтегрального показника рівня ЕУВ необхідно порівняти зі 
шкалою значень, щоб одержати однозначну відповідь про ступінь ЕУВ. Виходячи з економічного змісту 
показника РЕУВ, високий рівень ефективності управління витратами повинен характеризувати показник, 
значення якого перевищує одиницю. Якщо РЕУВ приблизно дорівнює одиниці або наближається до неї, то 
можна говорити про середній рівень ЕУВ. Ситуація, коли інтегральний показник нижче одиниці, є 
свідченням низької ефективності управління витратами торговельного підприємства.  

Ґрунтуючись на розробках з оцінки та інтерпретації інтегральних показників діяльності 
підприємства, апробованих вітчизняною і зарубіжною практикою [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8], для отримання 
можливості гнучкішого управління витратами торговельного підприємства, пропонується 
використовувати наступну деталізовану оцінну шкалу значень рівня ЕУВ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика шкали значень для визначення рівня ефективності управління витратами 

торговельного підприємства 
 

Інтервали значень РЕУВ Характеристика рівня ЕУВ 

РЕУВ ≥ 2,51 дуже високий 

2,1 ≤ РЕУВ  ≤ 2,5 високий 
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1,51 ≤ РЕУВ  ≤ 2,0 достатній 

1,1 ≤ РЕУВ  ≤ 1,5 середній 

0,51 ≤ РЕУВ  ≤ 1,0 гранично допустимий 

0,26 ≤ РЕУВ  ≤ 0,5 низький 

0,0 ≤ РЕУВ  ≤ 0,25 критично низький 
На четвертому етапі формування інформаційної бази оцінки ефективності управління витратами 

визначається динаміка рівня ЕУВ і характер розвитку торговельного підприємства у відповідності до 
цієї динаміки. 

На п’ятому етапі додатково рекомендується провести факторний аналіз досягнутого рівня ЕУВ 
за рахунок оцінки відносних відхилень значень часткових параметрів від нормативів і обліку 
приналежності конкретного показника до тієї або іншої групи ефективності управління витратами в 
даному періоді. На основі аналізу факторів можна визначити, які можливості є у нього для мінімізації 
витрат та їх оптимізації в перспективі. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропонований автором методичний 
підхід до формування інформаційної бази оцінки витрат та методика визначення рівня ефективності 
управління ними має комплексний характер; орієнтований на відкриту (достатньо доступну) офіційну 
бухгалтерську і статистичну інформацію; враховує галузеву специфіку торговельної  діяльності; має 
порівняно простий і наочний порядок проведення розрахунків і інтерпретації одержаних результатів; 
заснований на використанні кількісних методів оцінки, що підвищує об'єктивність одержаних 
результатів. 
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Анотація 
В статті обґрунтовано систему показників оцінки стану та ефективності витрат 

торговельного підприємства. Розглянуто етапи формування інформаційної бази оцінки витрат. 
Запропоновано алгоритм визначення рівня ефективності управління витратами підприємств 
торгівлі. 

Ключові слова: інформаційна база оцінки, управління витратами, торговельне 
підприємство, система показників, рівень ефективності. 

Аннотация 
В статье обоснована система показателей оценки состояния и эффективности затрат 

торгового предприятия. Рассмотрены этапы формирования информационной базы оценки 
затрат. Предложен алгоритм определения уровня эффективности управления затратами 
предприятий торговли. 

Ключевые слова: информационная база оценки, управления затратами, торговое 
предприятие, система показателей, уровень эффективности. 

 
Annotation 

The system of indexes estimation of the state and efficiency of expenses trade enterprise is grounded 
in the article. The stages of forming of informative base of estimation of expenses are considered. The 
algorithm of determination of level efficiency of management by the expenses of trade enterprises is offered. 

Key words : informative base of estimation, management by expenses, trade enterprise, system of 
indexes, level of efficiency. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ВІЙСЬКОВОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. В останні два десятиріччя багато підприємств, в тому числі і військової 

торгівлі України, зіштовхнулися з цілим рядом непростих проблем, породжених стрімкими і часто 
непередбаченими змінами на ринку збуту. Деякі підприємства шукають порятунок в урізанні витрат, 
скороченні обсягів виробництва і чисельності персоналу, а також шляхом реорганізації своєї 
організаційної структури. Ці заходи іноді призводять до бажаного результату, але, як правило, 
короткочасного. Розв’язати ці проблеми і забезпечити стабільне зростання доходів можна лише за 
допомогою нового підходу до аналізу попиту та пропозиції. Таким підходом є стратегія підвищення 
ефективності діяльності підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні в науковій літературі приділяється 
велика увага дослідженню стратегічних напрямків розвитку підприємств. Поряд з цим відсутній єдиний 
погляд щодо сутності поняття «стратегія». А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд [8], М. Мексон, М. Хедуорі, 
Ф. Альберт [6] трактують стратегію як «план управління». Деякі автори прирівнюють стратегію до 
«комплексу певних рішень», яких повинно дотримуватись підприємство у своїй діяльності (І. Ансофф 
[1], П. Дойль [4], У. Кінг, Д. Кліланд [5]). Також науковці розглядають стратегію як «модель» 
(Н. А. Хрущ, Б. Карлоф [9]) або як «напрямок розвитку» (О. С. Виханський [3], Є. А. Бельтюков, 
Л. А. Некрасова [2]). 

Сутність стратегії підвищення ефективності взагалі не визначена, принципи її розробки та 
методи реалізації залишаються також дискусійними, що є серйозною перешкодою для розробки 
необхідного методологічного апарата і разом з тим вагомим напрямом подальших досліджень.  

Постановка завдання. Основною метою статті є формування стратегічного інструментарію 
розвитку підприємств військової торгівлі України (ВТУ) та обґрунтування його значущості як 
стратегічного напрямку у підвищенні ефективності їх діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Під стратегією ефективності підприємств військової 
торгівлі, на нашу думку, слід розуміти систему довгострокових цільових установок, спрямованих на 
формування такого обсягу доходів, який дозволить сплатити податки і обов’язкові збори, покрити 
комерційні та інші витрати, а також забезпечити одержання прибутку, достатнього не тільки для 
винагороди власників капіталу та працівників, але й саморозвитку підприємств військової торгівлі. 

Основною метою стратегії підвищення ефективності діяльності підприємств військової торгівлі є 
збільшення ефекту (результату) за допомогою раціонального та збалансованого використання 
економічного потенціалу у коротко- та довгостроковому періодах.  

Головним фактором, який обумовлює необхідність застосування даної стратегії є забезпечення 
повної відповідності фактичних показників діяльності підприємств та їх тактичних дій стратегічним цілям. 

До основних етапів процесу формування стратегії підвищення ефективності підприємства 
належать:  

1. Формування стратегічних цілей діяльності підприємств, які повинні бути спрямовані передусім 
на реалізацію головної мети – максимізацію прибутку і мінімізацію збитків підприємств військової 
торгівлі із використанням фіксованих або запланованих обсягів ресурсів, при збалансованому 
врахуванні інтересів всіх зацікавлених сторін: керівників, працівників, споживачів та суспільства в 
цілому у довгостроковій перспективі.  

2. Визначення загального періоду формування стратегії підвищення ефективності підприємства. 
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Головною умовою визначення періоду реалізації стратегії ефективності є тривалість періоду, 
прийнятого для формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства. В умовах 
теперішньої економічної нестабільності цей період не може бути надто довгим, в середньому він не 
повинен виходити за межі 3-5 років.  

3. Проведення комплексної діагностики підприємств військової торгівлі: оцінка зовнішнього та 
внутрішнього середовища діяльності підприємства, виявлення ключових факторів успіху, 
використання даних аналізу ефективності та маркетингових досліджень. Вибір найбільш придатної 
для реалізації стратегії, оскільки у подальшому оборана стратегія буде вимагати узгодження з 
корпоративною стратегією, внутрішня збалансованість цільових стратегічних нормативів. 

4. Вибір переважної стратегічної альтернативи (альтернативи стратегії підвищення ефективності), 
формування корпоративної стратегії на основі досягнутих результатів, що характеризується певною 
сукупністю довгострокових цілей, та основних напрямків досягнення цих цілей. Встановлення відповідності 
параметрів стратегії підвищення ефективності стратегічним планам. 

5. Оцінка та забезпечення виконання розробленої стратегії підвищення ефективності: ступінь 
реалізації стратегії з урахуванням прогнозованої кон’юнктури ринку; рівень ризиків, пов’язаних з її 
реалізацією; результативність стратегії. Розробка математичної моделі, щодо підвищення 
ефективності діяльності досліджуваних підприємств, яка базується на загальній концепції розвитку 
підприємств та основних його цільових стратегічних показниках.  

6. Контроль за ходом реалізації стратегії на основі індикаторів, визначених як критерії досягнення 
успіху на відповідний проміжок часу з точки зору отриманих результатів і досягнення цілей. 

Вибору стратегії розвитку підприємств військової торгівлі передує аналіз бізнес-портфелю. 
Очевидно, що напрямок розвитку системи залежить від великої кількості факторів (ключових факторів 
успіху). Тому для точного вимірювання потенціалу кожного з учасників у складі системи мають братися до 
уваги не одиничні фактори, а сукупність індикаторів, узагальнених певними інтегральними показниками. 

Наступним кроком є ранжування потенційних параметрів у рамках відповідних груп. Вибір 
стратегічної позиції (стратегії подальшого розвитку) підприємств ВТУ, на нашу думку, доцільно 
проводити у межах системи учасників «споживач-підприємство-партнер». Фактично стратегія розвитку 
є аналогією стратегії зростання Ансоффа і Котлера, на основі якої нами формується стратегія 
підвищення ефективності. На рис. 1 подано концептуальну схему принципів формування системи 
управління розвитком ефективної діяльності, яка демонструє пряму залежність формування стратегії 
від рівня розвитку елементів системи. 

 
Рис. 1. Принципова схема формування стратегій системи управління розвитком ефективної 

діяльності 
 

Так, стратегія представляє собою вершину трикутної піраміди, основами якої є відносини між 
елементами системи (точки А1,В1,С1 та А2,В2,С2). Три вектори розвитку учасників системи окреслюють 
спрямування їх до партнерства сходяться в єдиній точці S, що є вершиною піраміди. Нахил піраміди у 
певний бік свідчить про нерівномірність розвитку системних елементів, підкреслює більш активну участь у 
створенні і використанні переваг системи одних сторін і менш активу інших (піраміда з вершинами А2,В2,С2 
– створення стратегій активними учасниками; з вершинами А1,В1,С1 зображено прикордонний, початковий 
стан системи). Умовна висота піраміди є інтегральним показником. Що демонструє шлях сторін до 
побудови партнерських відносин, і тривалість цього шляху залежить не від складності та щільності 
відносин між окремими учасниками, а лише від їхнього свідомого прагнення до формування системи [7]. 
Таким чином, узгоджений вибір стратегії підвищення ефективності (розвитку) у рамках місії системи 
підприємств ВТУ запобігає появу суперечностей і протиріч у процесі її реалізації. 

Вибір оптимальної стратегії управління ефективністю доцільно проводити із використанням 
інтегральних показників оцінки. Нами було використано середнє розрахункове значення по кожній 
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складовій розробленої збалансованої системи показників оцінки ефективності підприємств ВТУ: 
Споживач – Клієнтська складова. Підприємство – Фінансова складова, складова торговельних 
процесів. Партнер – Складова навчання та розвитку. 

У підсумку отримуємо тривимірну систему стратегій за двома рівнями (активними і 
неактивними), що дає вісім можливих комбінацій, кожна за яких відповідає особливій стратегічній 
позиції: інтенсивний зовнішній ріст підприємства + глобальний розвиток ринку; розвиток товару + 
інтеграція чи кооперація; стратегія «втягування ринком» + проникнення на ринок; розвиток технологій; 
розвиток ринку + концентрична диверсифікація; або інтеграція; розвиток товару + розвиток 
підприємства; розвиток ринку; проникнення на ринок + забезпечення виживання.  

Дана концепція передбачає достатньо широку сферу застосування і є гнучким методом 
формування стратегій, оскільки індикатори розрахунку інтегральних показників можливостей і 
перспектив учасників системи визначаються з конкретних ситуацій, конкретного сценарію розвитку 
зовнішнього середовища. 

Підприємствам ВТУ, відповідно до проведених розрахунків, властива комбінація №6, тобто 
стратегія або стратегічна позиція – розвиток товару + розвиток підприємства. У відповідності до 
визначеної стратегічної позиції встановлені стратегічні задачі є цілком прийнятними та зрозумілими: 
забезпечення процесу зниження бар’єрів для виходу на ринок, впровадження інноваційних технологій 
для задоволення вимог споживачів.  

Згідно з встановленими стратегічними задачами та визначеною стратегічною позицією нами 
виділені основні глобальні цілі стратегії підвищення ефективності підприємств ВТУ у межах системи 
«споживач-підприємство-партнер» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Глобальні цілі стратегії підвищення ефективності підприємств ВТУ 

 
Цілі Зміст, підцілі 

1. Поліпшення результатів 
діяльності 

Зростання результативності і прибутковості підрозділів, підвищення 
доходності, удосконалення структури капіталу та інвестицій  підприємств 

2. Розвиток технологій Оновлення технологічного устаткування, програмного та комп’ютерного 
забезпечення, запровадження сучасних форм та методів продажу 
товарів 

3. Підвищення стандартів 
якості 

Постійне вдосконалення якості власної продукції та якості 
обслуговування споживачів 

4. Загальний розвиток 
галузі 

Поліпшення стану розвитку галузі у межах національної економіки та 
іміджу галузі, здійснення прогресу в політиці розподілу товарів, 
поліпшення асортименту тощо 

5. Зменшення протиріч 
процесу державного 
регулювання 

Постійне налагодження відносин з політичними та урядовими 
структурами, виконання умов контрактів та фінансового планування, 
здійснення впливу на законодавчий процес 

6. Підтримка бізнес-етики Розробка і впровадження єдиних правил, орієнтирів щодо етики 
відносин між учасниками ринку, персоналом підприємств ВТ, створення 
сприятливих умов робочого процесу 

7. Розвиток маркетингової 
діяльності 

Проведення прогнозних маркетингових досліджень, систематичне 
оновлення і доповнення методологічної бази щодо маркетингової 
діяльності 

8. Вивчення та контроль 
інформаційного простору 

Координація інформаційних процесів учасників ланцюга створення і 
надання цінностей, вивчення суспільної думки з приводу розвитку нових 
продуктів та послуг 

9. Здійснення заходів 
ефективного контролінгу 

Відстеження та контроль діяльності учасників виконавчого процесу 

 
Успіх досягнення стратегії залежить як від самої діючої стратегії, так і від її ефективної 

реалізації. На рис. 2 подано показники успішної реалізації стратегії підвищення ефективності за 
трьома векторами, що відповідають елементам системи «споживач - підприємство - партнер» та 
окреслюють напрямки розвитку в процесі циклу стратегічного управління. Наведені індикатори 
відповідають основним умовам (критеріям досягнення успіху): достатність щодо конкретних 
результатів та цілей; фактичність та об’єктивність; достовірність та базування на доступних даних.  
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Рис. 2. Показники успішності стратегії підвищення ефективності 

 
Так само, як на етапах планування, на етапі реалізації забезпечується здійснення проактивної 

поведінки підприємств військової торгівлі у визначених напрямках діяльності, що виражається у 
проведенні, поруч з необхідними тактичними кроками, спрямованими на поетапну реалізацію стратегії, 
упереджувальних дій щодо суб’єктів ринку, спрямованих на виконання стратегії підвищення 
ефективності. Після співвідношення реальних і прогнозних показників робиться висновок щодо 
успішної чи неуспішної реалізації стратегії та приймаються відповідні управлінські рішення, характер 
яких залежить від результату цього висновку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, формування та дотримання стратегії 
підвищення ефективності надасть можливість підприємствам військової торгівлі зміцнити свої позиції 
на ринку у нерівній боротьбі з конкурентами (приватними підприємствами та підприємцями) та 
загрозами з боку інших елементів зовнішнього середовища (урядовими структурами, постачальниками 
продукції, орендодавцями та орендарями та ін.), оскільки воно здатне породжувати процеси 
цілеспрямованих перетворень, зокрема формувати ринок, щодо позитивного сприйняття продукції 
підприємств безпосередніми споживачами, від думки яких залежить успіх функціонування військової 
торгівлі в цілому.  
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Анотація 
У статті розглянуто сутність та обґрунтовано основні методологічні засади формування і 

реалізації стратегії підвищення ефективності підприємств військової торгівлі України як 
стратегічного напрямку їх подальшого розвитку. Визначено показники успішної реалізації 
стратегії підвищення ефективності за трьома векторами, що відповідають елементам системи 
«споживач - підприємство - партнер» та окреслюють напрямки розвитку в процесі циклу 
стратегічного управління. 

Ключові слова: стратегія розвитку, стратегія підвищення ефективності, підприємство, 
військова торгівля України.  

- кількість лояльних споживачів; 
- кількість сформованих потенційних споживачів; 
- обсяги державного замовлення. 

- кількість 
укладених 
тендерних угод; 
- кількість нових 
партнерів.  

Споживач 

Підприємство 
- імідж; 
- прибуток від операційної діяльності; 
- обсяг виробництва та реалізації; 
- частка ринку; 
- ринкова вартість та привабливість  
підприємств та підрозділів ВТУ. 

Партнер 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность и обоснованы основные методологические основы 

формирования и реализации стратегии повышения эффективности предприятий военной 
торговли Украины как стратегического направления их дальнейшего развития. Определены 
показатели успешной реализации стратегии повышения эффективности по трем векторами, 
соответствующих элементам системы «потребитель - предприятие - партнер» и определяют 
направления развития в процессе цикла стратегического управления. 

Ключевые слова: стратегия развития, стратегия повышения эффективности, 
предприятие, военная торговля Украины. 

Annotation 
The article reviews the nature and proves basic methodological principles of formation and 

implementation efficiencies improvement strategy of the military trade enterprises of Ukraine as a strategic 
direction for their further development. Defined indicators of successful strategy implementation efficiency by 
three vectors that correspond to elements of «consumer - venture - partner» and outline directions of 
development in the process cycle of strategic management. 

Key words: development strategy, efficiencies improvement strategy, enterprise, military trade of 
Ukraine. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Постановка проблеми. Якість прийняття маркетингових рішень підприємств рекламної галузі 

(ПРГ) залежить від їхнього інформаційного забезпечення, під яким розуміємо «здійснення дій з 
надання своєчасної, достовірної і повної інформації суб’єкту управління (керівнику) із заданою 
періодичністю» [4, с. 173]. Оскільки лише на основі такої маркетингової інформації приймаються 
обґрунтовані рішення, з цією метою на підприємстві має створюватися маркетингова інформаційна 
система (МІС) як сукупність маркетингової інформації, а також методів, моделей та інформаційних 
технологій для збору, аналізу та представлення інформації для прийняття маркетингових рішень.  

Маркетингова інформація дозволяє ПРГ приймати рішення, що стосуються як власної 
маркетингової діяльності агенції (змісту та форми рекламних продуктів, визначення ціни на них, обрання 
способів їх просування тощо), так і рішення щодо підприємств-замовників, зокрема: вибору для них 
ефективного засобу масової інформації як рекламного носія, вибору рекламних (маркетингово-
комунікаційних) заходів, оцінки комунікативної ефективності рекламної (маркетингово-комунікаційної) 
кампанії рекламодавця тощо. Все це забезпечує більш якісне та ефективне обслуговування замовників. 
Рекламні продукти, які розробляються для них з урахуванням маркетингової інформації, спричиняють 
зростання попиту на їх продукцію та збільшення обсягів продажу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти створення 
маркетингової інформаційної системи та інформаційного забезпечення маркетингових рішень 
підприємств на споживчому ринку досліджувалися багатьма зарубіжними вченими, зокрема: 
Голубков Є [1]., Девіс Дж. [2], Малхотра Н. [3], Черчиль Г. [8], Семенов Б. [7] та ін., а також 
українськими науковцями: Оліфіров О. [4], Парсяк В. [5], Полторак В. [6], Рогов Г. [5] та ін. Проте досі в 
науковій літературі відсутнє наукове дослідження особливостей функціонування маркетингової 
інформаційної системи в підприємствах рекламної галузі, які є підприємствами ринку послуг. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати такі завдання 
дослідження: проаналізувати існуючий рівень інформаційного забезпечення маркетингових рішень 
українських агентств; вивчити чинники, що стримують його розвиток; визначити сутність та змістовні 
риси окремих підсистем МІС рекламних підприємств; розробити методичні засади її організації в 
підприємствах рекламної галузі та означити розподіл маркетингової інформації між користувачами-
співробітниками різних структурних підрозділів ПРГ залежно від їхніх інформаційних потреб та в 
межах їхніх прав, обов’язків та відповідальності. Все це дозволить сформувати комплексне бачення 
проблеми маркетингового інформаційного забезпечення підприємств рекламної галузі, що і зумовило 
мету написання статті. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Зазвичай, маркетингова інформаційна система 
будь-якого підприємства включає підсистему внутрішньої маркетингової інформації, підсистему 
польових маркетингових досліджень та підсистему моніторингу за зовнішнім середовищем. Окремо 
формується підсистема забезпечення маркетингових рішень або аналітична маркетингова підсистема, 
яка дозволяє застосовувати сучасний математичний апарат: моделі та методи лінійної, нелінійної та 
стохастичної оптимізації, дерева рішень, регресійний та дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, 
факторний аналіз, нейромережеві технології, а також моделі та методи дослідження операцій, теорії 
вірогідностей, математичної статистики, штучного інтелекту та ін. 

Проведені дослідження існуючої практики інформаційного забезпечення маркетингу вітчизняних 
рекламних підприємств свідчать про недостатність накопиченої інформації для прийняття їхніх 
маркетингових рішень. Із зовнішнього середовища ПРГ збирають інформацію, в першу чергу, про 
конкурентів. Беручи участь в тендерах, агентства опосередковано отримують інформацію щодо 
рекламних продуктів та запропонованих цін конкурентів. Бенчмаркінг забезпечує їх даними про 
організаційну культуру агентств-конкурентів. Проте рекламні агентства майже не володіють 
інформацією щодо стратегій, які застосовують їхні конкуренти у сфері корпоративного позиціювання, 
маркетингових комунікацій, збуту. Також не збираються ними дані про макросередовище, в якому 
вони працюють, та яке досить динамічне і стохастичне. Частково застосовуються внутрішні дані 
підприємств. Загалом інформаційна насиченість маркетингу підприємств рекламної галузі є 
недостатньою та потребує удосконалення. Разом з тим, аналіз діяльності вітчизняних ПРГ свідчить 
про недостатній рівень застосування ними методів, моделей та інформаційних технологій аналітичної 
маркетингової підсистеми порівняно з  рекламними підприємствами в розвинених країнах світу.  

На основі факторного аналізу нами визначено, що рівень інформаційного забезпечення 
маркетингових рішень ПРГ диференціюється залежно від чисельності співробітників на підприємстві 
та рівня професійної підготовки спеціалістів, які займаються збором та застосуванням маркетингової 
інформації. Залежно від рівня освіти та досвіду роботи в галузі можна виокремити три рівня 
професійної підготовки спеціалістів: високий – для фахівців з реклами, що працюють більше 3-х років 
в галузі та мають рекламну або економічну освіту; середній – для фахівців, що працюють 1-3 роки в 
галузі, та мають вищу непрофільну освіту; низький – для фахівців з непрофільною освітою та досвідом 
роботи в рекламних підприємствах до 1 року. Згідно з класифікацією цих підприємств за ознакою 
«чисельність працівників, диференційована для рекламної галузі» оцінку інформаційного 
забезпечення варто робити окремо для малих (з чисельністю працюючих до 9 осіб), середніх (від 10 
до 49 осіб) та великих (50 та більше осіб) рекламних агенцій.  

На рис. 1 узагальнено представлено інформаційне забезпечення кожного з 9-ти кластерів 
рекламних підприємств в Україні. Виявлено, що чим вищий рівень професійної підготовки рекламістів 
та більше підприємство за чисельністю співробітників, тим різноманітніша та вищої складності 
маркетингова інформація накопичується в агенції, на основі якої приймаються обґрунтовані 
маркетингові рішення.  

Великі рекламні агенції з професіоналами високої та середньої кваліфікації (кластер 3 та 6) 
створюють повноцінні МІС та мають у своєму складі навіть дослідні структурні підрозділи або дослідні 
компанії (в межах холдингу або групи). Наприклад, дослідна компанія «Cortex» в комунікаційному 
холдингу «Publicis Groupе Ukraine». Середні за розміром ПРГ, у складі яких працюють 
висококваліфіковані співробітники, також мають усі підсистеми МІС (кластер 2). Агентства кластерів 4 
та 5 формують лише деякі підсистеми МІС, оскільки у них недостатньо фінансових можливостей та 
людського потенціалу. Найгірше інформаційне забезпечення існує в малих агенціях з низьким рівнем 
професіоналізму співробітників. У цьому випадку агентство працює у стохастичних умовах 
зовнішнього середовища, приймаючи часто необґрунтовані маркетингові рішення щодо власної 
діяльності, так і неефективні рекламні рішення для своїх клієнтів.   

Маркетингові інформаційні системи вітчизняних малих за чисельністю співробітників 
підприємств рекламної галузі орієнтовано на підтримку оперативної маркетингової діяльності: відсутня 
аналітична підсистема; підсистема внутрішньої маркетингової інформації знаходиться на низькому 
технологічному рівні; підсистеми польових маркетингових досліджень та моніторингу зовнішнього 
середовища представлено лише інформацією про конкурентів та покупців рекламних продуктів. 
Зазвичай, акумулюються лише дані, які необхідні для розроблення рекламних продуктів для клієнтів-
рекламодавців. Маркетингові рішення в таких підприємствах часто приймаються на основі здогадок, 
відчуттів та інтуїції, що призводить до неефективної маркетингової діяльності.  

В рекламній галузі не застосовуються найбільш відомі програмні продукти – «Галактика» та 
«Marketing Expert», як аналітичні системи підтримки прийняття маркетингових рішень, оскільки вони 
неадаптовані до галузевих особливостей. Серед рекламних агенцій широке розповсюдження набули 
програмні засоби, які допомагають вирішувати не всі, а лише деякі маркетингові завдання, наприклад:  

– «ADEXMonitor», що містить результати моніторингу рекламних повідомлень на телебаченні, 
радіо, у пресі, зовнішній рекламі та допомагає їх аналізувати;  
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– «Markdata Media Workstation» (MMW) дослідної компанії «GfK Ukraine» або «Arianna» 
дослідної компанії «AGB», яка застосовується для розробки плану розміщення реклами на 
телебаченні;  

– «DataFriend» дослідної компанії «Комкон-Україна» для розробки плану розміщення реклами у 
декількох ЗМІ та інші.  

Ці та інші програмні продукти формують не лише аналітичну підсистему МІС рекламного 
підприємства, але й містять первинну маркетингову інформацію, зібрану провідними дослідними 
компаніями. 

 
Рис. 1. Матриця, яка відображає існуючий стан інформаційного забезпечення маркетингу 

вітчизняних ПРГ 
Джерело : розроблено автором 
 
На нашу думку, існує ряд чинників, що стримують розвиток інформаційного забезпечення та 

впровадження сучасних МІС в діяльність підприємств рекламної галузі України. Серед них 
внутрішні фінансові та організаційні обмеження; дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері реклами 
та маркетингу, що володіють економіко-математичними методами аналізу та способами 
інтерпретації отриманих результатів; занадто висока вартість достовірної маркетингової 
інформації; труднощі в отриманні релевантної інформації; відсутність достовірних статистичних 
даних; висока вартість та труднощі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та ін. 

Враховуючи доцільність та необхідність запровадження МІС, нами пропонуються методичні 
засади її організації в підприємствах рекламної галузі. В основу поетапного створення системи 
покладено підхід Державного стандарту України «Інформаційна технологія. Види, комплектність і 
позначення документів при створенні автоматизованих систем», але враховано маркетингові 
особливості інформаційної системи та адаптовано до рекламної галузі. Такими етапами мають 
бути:  

1) виявлення маркетингово-інформаційних потреб структурних підрозділів ПРГ. Шляхом 
проведення стандартизованих та неформальних опитувань співробітників підприємства 
виявляються їхні потреби, проблеми, вимоги до маркетингової інформаційної системи, які можуть 
бути узагальнені як звіт про виявлені потреби у маркетинговій інформації та очікування щодо МІС; 

Професійна підготовка спеціалістів 

1. Інформація 
накопичується по 

деяким  підсистемам 
МІС (залежно від 

фінансових 
можливостей) 

2. Інформація 
накопичується по 

всім підсистемам МІС 
та проводиться її 

аналіз за допомогою 
методичного 
інструментарію 

3. Інформація 
накопичується по 

всім підсистемам МІС 
та проводиться її 

аналіз за допомогою 
методичного 
інструментарію 

4. Інформація 
збирається щодо 
конкурентів та 

покупців рекламного 
продукту у разі 

нагальної потреби 

5. Інформація 
накопичується по 
підсистемам МІС: 
польові МД і 
моніторинг за 
зовнішнім 

середовищем, але 
якість накопиченої 
інформації – нижча. 

6. Інформація 
накопичується по 
всім підсистемам 
МІС, але рівень 

якості інформації – 
низький 

7. Інформація 
 збирається 

епізодично, не 
достатня для 

вирішення нагальних 
маркетингових 

завдань 

8. Інформація 
збирається 

безсистемно щодо 
конкурентів та 

покупців рекламного 
продукту, але її 
якість - низька 

9. Інформація 
накопичується за 

необхідністю по всім 
підсистемам МІС, 
але аналізується на 

низькому рівні 

мале підприємство середнє підприємство велике підприємство 

Чисельність співробітників на підприємстві, осіб 

висока 

середня 

низька 
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2) оцінювання можливостей задоволення інформаційних потреб структурних підрозділів 
ПРГ. На цьому етапі виявляються способи реалізації вимог потенційних користувачів МІС, 
здійснюється порівняльна оцінка тих чи інших варіантів з точки зору методологічних, 
організаційних та фінансових можливостей підприємства. Приймається рішення щодо 
самостійного, аутсорсингового чи комбінованого способу змістовного та технологічного 
формування МІС; 

3) розроблення концепції МІС. Формуються структура, типи і формати вхідних маркетингових 
даних та вихідної маркетингової інформації. Визначаються підходи та економіко-математичні 
методи вирішення маркетингових завдань ПРГ та рекламних завдань клієнтів-рекламодавців;  

4) визначення джерела надходження маркетингових інформаційних ресурсів. Складається 
перелік постачальників маркетингової інформації. Постачальниками можуть бути співробітники 
ПРГ і сторонні організації: Державна служба статистики України, виконавчі органи влади, галузеві 
професійні об’єднання (наприклад, Всеукраїнська рекламна коаліція, Асоціація зовнішньої 
реклами України та ін.), дослідні та консалтингові компанії, підприємства-рекламодавці, 
фрілансери, тощо; 

5) розроблення технічного завдання на створення МІС. Цей документ має містити 
формалізовані вимоги, на підставі яких проводиться розробка МІС. Виконання завдання може 
здійснюватися персоналом агенції або сторонньою організацією; 

6) технічна підготовка та введення в експлуатацію МІС. Для створення МІС можуть 
розроблятися нові або застосовуватись уже готові програмні засоби: типові або адаптовані, 
оскільки вони розроблялися для інших об’єктів.  

Розглянемо змістовні риси підсистем маркетингової інформаційної системи рекламної 
агенції. 

Підсистема внутрішньої маркетингової інформації дає можливість співробітникам різних 
структурних підрозділів ПРГ та, в першу чергу, відділу маркетингу отримати інформацію про те, 
що відбувалося на підприємстві у минулому. Незважаючи на їх застарілість, ці дані допомагають 
забезпечувати інформаційну підтримку маркетингових рішень рекламного підприємства. Такими 
внутрішніми даними можуть бути дані про колишніх, існуючих та втрачених потенційних клієнтів; 
способи їх пошуку; їхні попередні запити (брифи); обсяги купівлі рекламних продуктів різного типу; 
замовлення рекламних продуктів окремими клієнтами; процес виготовлення рекламних продуктів 
для клієнтів; індивідуальні вимоги, побажання, скарги, претензії клієнтів; результативність 
контактів з потенційними клієнтами; причини відмови потенційних клієнтів від співпраці; 
економічна ефективність та результативність системи збуту, закупівлі, маркетингових комунікацій 
агенцій та інші дані.   

У підсистемі польових маркетингових досліджень МІС агенції важливе місце має бути 
відведене інформації, яка збирається, аналізується та використовується для виготовлення більш 
якісних рекламних продуктів, які задовольняють потреби не лише замовників-рекламодавців, а й 
об’єктів рекламної діяльності – споживачів товарів і послуг. Оскільки вимоги рекламодавців щодо 
рекламного продукту представлено у їхньому технічному завданні (брифу), тому для вивчення 
потреб, цінностей, ставлення і поведінки кінцевих споживачів рекламної інформації агентства 
здійснюють маркетингові дослідження. Такі дослідження проводяться зусиллями ПРГ або 
сторонніми організаціями на умовах аутсорсингу.  

Приймаючи рішення про те, які рекламні продукти розробити для клієнта-рекламодавця, 
ПРГ стикається з проблемою визначення в рекламному бюджеті клієнта співвідношення різних 
видів реклами. За нашими спостереженнями, більшість агентств та рекламодавців керуються 
власним емпіричним досвідом минулих рекламних кампаній або поведінкою конкурентів, яку 
копіюють. Використовуючи таку стратегію планування статей рекламного бюджету клієнта-
рекламодавця, ПРГ може не лише не повторити позитивного досвіду своїх клієнтів (часто з інших 
галузей), а й навпаки, отримати негативний результат, оскільки не завжди екстраполяція досвіду 
рекламування одного товару на інший є ефективною. 

На рис. 2 запропоновано модель системи польових маркетингових досліджень ПРГ з 
підсистемами та їх інформаційним наповненням. Запровадження такої системи дозволить 
рекламним агенціям надавати якісніші рекламні послуги клієнтам, які будуть ґрунтуватися на 
достовірній та повній маркетинговій інформації. 

Для ефективного використання маркетингової інформації нами формалізовано її розподіл 
між користувачами-співробітниками різних структурних підрозділів підприємства рекламної галузі 
залежно від їхніх інформаційних потреб та в межах їхніх прав, обов’язків та відповідальності 
(табл. 1).  



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 

 

 246 

 
 
 

Рис. 2. Модель системи польових маркетингових досліджень з її підсистемами та 
інформаційним наповненням на ПРГ 

Джерело : розроблено автором 
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Таблиця 1 

Інформаційні потреби ПРГ та прийняття можливих маркетингових рішень 
співробітниками різних структурних підрозділів  

Інформаційні потреби 
Структурні підрозділи ПРГ, 

співробітники яких є 
користувачами інформації 

Зміст маркетингових рішень ПРГ на основі інформації 

Визначення соціаль-
но-демографічного та 
психографічного 
портрету цільової 
аудиторії 

Відділ роботи з клієнтами, 
відділ стратегічного 
планування, творчий відділ, 
відділ медіапланування 

Постановка рекламних та маркетингових комунікаційних 
цілей, визначення цільової аудиторії ПРГ та замовника-
рекламодавця, розробка маркетингової комунікаційної 
(рекламної) стратегії для клієнта та для просування 
рекламних продуктів.  

Оцінка якості 
рекламних звернень Творчий відділ 

Відбір прийнятних рекламних матеріалів для 
рекламування ПРГ і продукції замовників-
рекламодавців. 

Пошук нових ідей 
рекламного 
звернення та каналів 
комунікації 

Відділ стратегічного 
планування, творчий відділ 

Створення рекламних матеріалів для потреб 
рекламодавця та власних потреб ПРГ; вибір прийнятних 
каналів комунікації з цільовою аудиторією.   

Дослідження спожив-
чих, культурних, 
технологічних та 
інших трендів 
розвитку суспільства 

Відділ стратегічного 
планування, творчий відділ 

Створення новітніх рекламних продуктів; вибір 
перспективних каналів комунікації. 

Оцінка ЗМІ як 
рекламних носіїв 

Відділ медіапланування, 
відділ стратегічного 
планування 

Закупка рекламного простору та розробка медіаплану 
для потреб замовника та власних потреб ПРГ. 

Визначення переваг 
цільової аудиторії 
щодо прийнятних 
рекламних та 
маркетингових 
комунікаційних 
засобів 

Відділ стратегічного 
планування, відділ 
медіапланування 

Вибір ефективних засобів масової інформації як 
рекламних носіїв; вибір потенційно ефективних 
рекламних продуктів; розробка маркетингової 
комунікаційної (рекламної) стратегії для клієнта та для 
просування рекламних продуктів.  

Оцінка комунікативної 
ефективності 
рекламної кампанії 

Відділ роботи з клієнтами, 
відділ стратегічного 
планування, відділ 
медіапланування 

Визначення результативності рекламних продуктів ПРГ; 
розробка рекламних і маркетингових комунікаційних 
цілей та стратегій. 

Оцінка рекламної 
кампанії конкурентів 
на телебаченні, радіо, 
друкованих виданнях, 
на конструкціях 
зовнішньої реклами 

Відділ стратегічного 
планування, відділ 
медіапланування 

Вибір прийнятної частоти, періоду виходу та потужності 
рекламної кампанії в ЗМІ для клієнтів-рекламодавців і 
для потреб ПРГ; визначення розміру рекламного 
бюджету та його структура за рекламними носіями; 
періоди підйому та спаду рекламної діяльності протягом 
року, місяця, тижня, дня. 

Оцінка PR-повідом-
лень та PR-кампаній 
конкурентів у ЗМІ 

Відділ роботи з клієнтами, 
PR-відділ 

Вибір інформаційних тем для підготовки PR-
повідомлень та частоти їх появи в ЗМІ. 

Оцінка проведення 
заходів 
стимулювання збуту 
конкурентами  

Відділ роботи з клієнтами, 
відділ реалізації проектів Вибір прийнятних заходів стимулювання збуту. 

Оцінка інформаційних 
повідомлень в ЗМІ 
про стан, тенденції та 
прогноз розвитку 
рекламного ринку та 
ринку, на якому 
працює клієнт ПРГ 

Відділ маркетингу, відділ 
роботи з клієнтами, відділ 
стратегічного планування 

Визначення результативності рекламних продуктів ПРГ; 
постановка маркетингових цілей різного рівня. 

Джерело : розроблено автором 
 
Оскільки в агентствах існує розпорошення виконання маркетингових функцій між 

співробітниками різних відділів або одночасне виконання одного завдання декількома відділами, тому 
потрібна маркетингова інформація не акумулюється в єдиному відділі – відділі маркетингу, а 
розподіляється між відділами: роботи з клієнтами, стратегічного планування, медіапланування, 
маркетингу, реалізації проектів, PR-відділом, творчим відділом та ін.  
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Висновки з проведеного дослідження. Авторські дослідження показали, що більшість ПРГ 
мають недостатній рівень інформаційного забезпечення прийняття стратегічних та оперативних 
маркетингових рішень. На основі факторного аналізу виявлено, що структура та зміст маркетингової 
інформаційної системи агентства диференціюються залежно від загальної чисельності його 
співробітників та рівня професійної підготовки спеціалістів, які займаються збором та використанням 
маркетингової інформації. Це стало методичним підґрунтям для матричного групування підприємств 
рекламної галузі, на основі якого виділено 9 кластерів підприємств.  

Чим вищий рівень професійної підготовки рекламістів та більша чисельність співробітників 
підприємства, тим різноманітніша та якісніша маркетингова інформація накопичується в 
підприємствах рекламної галузі, на основі якої приймаються обґрунтовані маркетингові рішення. 
Великі рекламні агентства за наявності професіоналів високої та середньої кваліфікації забезпечують 
функціонування маркетингових інформаційних систем з усіма можливими підсистемами та мають у 
своєму складі дослідні структурні підрозділи або навіть дослідні компанії (у межах холдингу або групи). 

Запропоновано зміст та послідовність етапів організації маркетингової інформаційної системи 
на підприємстві рекламної галузі. Проведення декомпозиції системи польових маркетингових 
досліджень підприємства рекламної галузі дозволило запропонувати її функціональні підсистеми та 
змістову сутність цих підсистем. Для ефективнішого застосування маркетингової інформації 
представлено розподіл даних між користувачами-співробітниками різних структурних підрозділів 
підприємства рекламної галузі залежно від їхніх інформаційних потреб у межах їхніх функціональних 
обов’язків та відповідальності. Такий підхід дозволить вирішувати не лише оперативні, але й 
стратегічні маркетингові завдання: як для клієнтів-рекламодавців, так і для власних потреб 
рекламного агентства. 
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Анотація 
У статті проаналізовано існуючий рівень інформаційного забезпечення маркетингових 

рішень підприємств рекламної галузі в Україні. Визначено методичні засади організації 
маркетингової інформаційної системи в підприємствах рекламної галузі. 

Ключові слова: підприємство рекламної галузі, маркетингова інформаційна система, 
підсистема польових маркетингових досліджень. 

Аннотация 
В статье проанализировано существующий уровень информационного обеспечения 

маркетинговых решений предприятий рекламной отрасли в Украине. Определены методические 
основы организации маркетинговой информационной системы на предприятиях рекламной 
отрасли.   

Ключевые слова: предприятие рекламной отрасли, маркетинговая информационная 
система, подсистема полевых маркетинговых исследований. 
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The article analyzes the existing level of information support of marketing decisions of enterprises of 
advertising branch in Ukraine. Methodological basis of organization of marketing information system of 
advertising enterprises are determined in this article as well.  

Key words:  enterprise of advertising branch, advertising product, marketing information system, 
subsystem of field marketing research. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ І 
РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 

ВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Мінливість попиту на залізомістку товарну продукцію на внутрішньому 
та зовнішньому ринках зумовлює нестабільне використання виробничої потужності видобувних 
підприємств. На сьогодні ступінь освоєння, зокрема, проектних потужностей гірничо-збагачувальних 
комбінатів з видобутку залізної руди складає у середньому 75%, а ресурси, які забезпечують 
потужність, зношені на 60-90% і потребують значних інвестицій на їх підтримку, модернізацію та 
оновлення. На теперішній час не існує єдиної думки щодо структури факторів впливу на величину 
виробничої потужності промислового підприємства та ступінь її використання. У гірничорудній 
промисловості існує багато специфічних чинників, які забезпечують використання виробничої 
потужності і мають стати не тільки складовою частиною класифікаційних ознак, але й бути використані 
у комплексному показнику оцінки організаційно-технічного рівня її забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виробнича потужність зазвичай пов’язується з 
проблемою ефективного використання основних фондів підприємства, яка є досить актуальною. При її 
вирішенні насамперед виникають питання, пов’язані з виявленням резервів підтримки або зростання 
виробництва та оцінки його рівня. У науковій літературі висвітлюються класифікації факторів впливу 
на величину і рівень використання виробничої потужності здебільшого підприємств машинобудівної, 
легкої та ін. галузей промисловості [1; 2] і методи її визначення [3; 4], або ці фактори ототожнюються з 
техніко-технологічною базою підприємства [5; 6]. Щодо підходів до проблеми визначення факторів 
впливу на виробничу потужність гірничо-видобувних підприємств, то вони здебільшого торкаються 
питань визначення резервів та шляхів їх підтримки у період реконструкції [7; 8]. 

Гірничо-транспортне устаткування, режим роботи підприємства, забезпеченість кар’єрів 
готовими до виймання запасами корисної копалини, як ресурсні фактори, не знайшли системного 
відображення в жодній класифікації. Суцільне їх представлення та взаємозв’язок надає можливість 
здійснити комплексну оцінку організаційно-технічного та технологічного рівня забезпечення 
виробничої потужності кар’єра як сировинної бази гірничо-збагачувального комбінату. 

Постановка завдання. Для системного уявлення про фактори, які впливають на величину і 
рівень використання виробничої потужності видобувного підприємства, необхідно виявити та 
врахувати специфічні, притаманні тільки їм фактори. Це надасть можливість обґрунтувати 
комплексний показник оцінки організаційно-технічного рівня забезпечення виробничої потужності 
видобувного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для обґрунтування комплексного показника 
організаційно-технічного рівня гірничо-видобувного підприємства необхідно чітко розділяти, які з 
факторів визначають величину виробничої потужності, а які – ступінь її використання. Техніко-
технологічна база відрізняється від основних засобів виробництва тим, що до її технічної складової 
входять ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих 
технологій і вона є основою формування та розвитку виробничої потужності підприємства. 

Технічний розвиток підприємства передбачає дві основні форми, які спрямовані на підтримку 
техніко-технологічної бази і на її розвиток. Так, підтримка техніко-технологічної бази здійснюється 
шляхом: капітального ремонту; заміни спрацьованого устаткування новим такого самого технічного 
рівня. Розвиток техніко-технологічної бази включає: модернізацію; реконструкцію; технічне 
переозброєння; розширення; нове будівництво. 

Такий поділ споріднений напрямкам з підтримки та підвищення виробничої потужності підприємства, 
які включають питання техніки та технологічного рівня підприємства, а саме: технічний рівень 
устаткування; рівень прогресивності технологій; рівень механізації і автоматизації тощо. Тому, підтримка і 
розвиток техніко-технологічної бази пов’язані з підтримкою або підвищенням виробничої потужності 
підприємства. 
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Щодо виробничої потужності гірничо-видобувного підприємства, то в гірництві такого чіткого 
поділу не існує. Часто підтримка виробничої потужності потребує не тільки капітальних ремонтів і 
модернізації, але й реконструкції, технічного переозброєння та розширення границь кар’єрів у зв’язку з 
необхідністю розширення сировинної бази з причини непідтвердження балансових запасів корисної 
копалини, продовженням терміну експлуатації кар’єрів тощо. Практика проектування кар’єрів та 
накопичений досвід їх експлуатації свідчать, що реконструкція, зазвичай, здійснюється за наступними 
напрямками: технічне переозброєння; розширення границь; удосконалення технологічних процесів. 

Враховуючи зазначене вище, нами запропонована класифікація факторів, що впливають на 
величину виробничої потужності кар’єра гірничо-збагачувального комбінату (рис. 1). Проведемо 
стислий аналіз сутності напрямків та факторів, відображених на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на величину виробничої потужності кар’єра 

гірничо-видобувного підприємства 
 

До реконструкції діючого кар’єра запропоновано відносити повне або часткове переобладнання і 
переналагодження виробництва без будівництва нових і розширення діючих ланок основного 
виробництва за єдиним проектом із заміною морально застарілого і фізично зношеного гірничо-
транспортного устаткування. Нове будівництво можливе тільки об’єктів допоміжного та 
обслуговуючого призначення, якими є, наприклад, дробарно-перевантажувальні пункти на 
концентраційних горизонтах та похилі стволи. Реконструкція також передбачає усунення диспропорцій 
в технологічних ланках та допоміжних службах і здійснюється у межах проектних границь кар’єра для 
підтримки його виробничої потужності. 

До технічного переозброєння будемо відносити такий технічний розвиток кар’єра, який 
забезпечує запровадження нової техніки і технології (або їх елементів), модернізації і заміни 
застарілого і фізично зношеного устаткування на нове, більш ефективне, усунення «вузьких місць» та 
інших інноваційних, організаційних і технічних заходів, які спрямовані в основному на збільшення 
виробничої потужності, підвищення якості сировини тощо. 

До розширення сировинної бази віднесемо комплекс гірничо-капітальних робіт на територіях, які 
прилягають до діючого кар’єра за межами його границь по поверхні і які здійснюються за затвердженим 
проектом. Це пов’язано з приростом запасів корисної копалини у зв’язку з переглядом кондицій, або 
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включенням їх частини до категорії балансових за результатом дорозвідки. Метою такого розширення, 
зазвичай, є збільшення виробничої потужності у стислі строки з мінімальними питомими витратами. 

До нового будівництва відносимо будівництво зовсім нового кар’єра на гірничих відводах 
діючого підприємства або нових територіях за затвердженим проектом. 

Розглянуті вище напрямки є базовими для встановлення конкретних факторів, що впливають на 
величину виробничої потужності і вони набувають значення потужнісних факторів або потужнісних 
ресурсів. Ці потужнісні фактори поділимо на дві основні групи: 

1) фактори гірничотехнічного і геологічного характеру, які визначаються умовами розробки 
родовища; 

2) фактори, які визначають склад та рівень техніко-технологічної бази кар’єра. 
Щодо факторів геологічного характеру, то вони залежать в першу чергу від природних умов, а 

гірничотехнічного характеру – від параметрів гірничо-транспортного устаткування. Їх комплексна 
оцінка і використання відображаються на формуванні обсягів готових до виймання запасів корисної 
копалини, які віддзеркалюють величину виробничої потужності. 

Фактори техніко-технологічної бази є показником прямої характеристики величини виробничої 
потужності кар’єра. Вони визначаються кількістю парку гірничо-транспортного устаткування, його 
структурою, технічними властивостями, досконалістю, продуктивністю та рівнем узгодженості між 
різними групами устаткування. 

Відомо, що на ступінь використання виробничої потужності впливає багато факторів. Основним 
фактором є зовнішній, який визначає не тільки продуктивність кар’єра з видобутку, але і обсяги 
виробництва металомісткої товарної продукції гірничо-видобувного підприємства в цілому. До складу 
факторів зовнішнього впливу відносять конкурентоспроможність агломерату, обкотишів або товарного 
концентрату, якість і обсяги яких починають формуватися вже на стадії видобутку та зосереджуються у 
готових до виймання запасах корисної копалини. Формування якості корисної копалини, як одного з 
чинників конкурентоспроможності, здійснюється шляхом просторового розміщення виймально-
навантажувального устаткування та подальшого усереднення її у технологічних вантажопотоках тощо. 
При зміні ринкової кон’юнктури залізорудної сировини, відбуваються зміни у обсягах видобутку, що також 
позначається на експлуатаційних показниках роботи устаткування та його екстенсивному використанні. І, 
нарешті, інвестиційна політика держави також може вплинути на ступінь використання виробничої 
потужності підприємства через напрямки підтримки та розвитку кар’єра, зазначені на рис. 1. 

Інші фактори є внутрішніми, які безпосередньо пов’язані з технічними, технологічними та 
організаційними важелями впливу на ступінь використання виробничої потужності кар’єра (рис. 2). Ці 
важелі характеризуються системою показників, використання яких дасть змогу оцінити організаційно-
технічний рівень забезпечення виробничої потужності. 

Усвідомлення сутності та характеру впливу факторів на величину виробничої потужності та 
ступінь її використання неможливе без об’єктивної оцінки організаційно-технічного рівня її 
забезпечення. На нашу думку, до такого комплексного показника оцінки повинні бути включені 
найбільш активні елементи провідних ланок виробництва, як технічного, організаційного, 
технологічного, так і мінерально-сировинного характеру з урахуванням їх сумісного впливу. Ці 
елементи повинні бути відображені у вигляді часткових показників, а сам комплексний показник 

iKOMK
 оцінки організаційно-технічного рівня у загальній формі пропонуємо у наступному вигляді: 
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де ІЗаІЗе
КК ,

 - коефіцієнти інтенсивного завантаження екскаваторів та автосамоскидів, 
відповідно;  

ІЗаІЗе
ββ ,

 - коефіцієнти впливу інтенсивного завантаження екскаваторів та автосамоскидів на 
економічні показники роботи кар’єра, відповідно;  

ТГаТГе
КК ,

 - коефіцієнти технічної готовності екскаваторного та автомобільного парків, 
відповідно;  

ТГаТГе
ββ ,

 - коефіцієнти впливу технічної готовності екскаваторного та автомобільного парків на 
економічні показники роботи кар’єра, відповідно;  

РаРе
КК ,

 - коефіцієнти використання режимного фонду робочого часу екскаваторів та 
автосамоскидів, відповідно;  
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РаРе
ββ ,

 - коефіцієнти впливу режимного фонду часу екскаваторів та автосамоскидів на 
економічні показники роботи кар’єра, відповідно;  

BЗК
 - коефіцієнт використання забезпеченості готовими до виймання запасами корисної 

копалини;  

BЗβ
 - коефіцієнт впливу використання забезпеченості готовими до виймання запасами корисної 

копалини на економічні показники роботи кар’єра. 
 

 
Рис. 2. Класифікація факторів, що визначають ступінь використання виробничої 

потужності кар’єра гірничо-видобувного підприємства 
 

 
На відміну від підходів до визначення ефективності роботи гірничо-транспортного комплексу 

кар’єра, де автором [9] пропонується тільки економічна оцінка його сполучення для виконання 
планових завдань, запропонований нами показник надає можливість здійснити оцінку організаційно-
технічного рівня кар’єра, виявити «вузькі місця» і тільки потім економічно оцінювати конкретні заходи 
для забезпечення виробничої потужності кар’єра. 

Обґрунтуємо сутність кожного з частинних показників, наведених у формулі (1). Так, коефіцієнти 
інтенсивного завантаження екскаваторів і автотранспорту відрізняються тим, що у першому за нормативне 
значення беремо річну експлуатаційну продуктивність екскаваторів у роботі, а у другому – річний обсяг 
перевезень гірничої маси без урахування коефіцієнту використання автотранспорту за 
вантажопідйомністю. Такий підхід дозволяє виявити резерви використання гірничо-транспортного 
устаткування не тільки суто технічного характеру, але й встановити раціональне співвідношення числа 

устаткування екскаваторно-автомобільного комплексу, яке оцінюється коефіцієнтом відповідності від
K
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де PN  - кількість автосамоскидів у роботі;  

ц
t

 - тривалість циклу екскаватора;  

eN
 - кількість екскаваторів, що працюють на автотранспорт;  

Pt  - тривалість рейсу. 
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Показник відповідності (2), який дорівнює 1, вказує на повну відповідність типу і кількості 

устаткування. Якщо 
1>

від
K

, то це вказує на високий ступінь використання екскаваторів та низький 
ступінь використання автотранспорту і, навпаки. 

Коефіцієнти технічної готовності екскаваторного і автомобільного парків дозволяють оцінити 
ефективність організації ремонтів на підприємстві і виявити напрямки їх удосконалення. 

Щодо коефіцієнту використання режимного фонду робочого часу, то введення цього показника 
до комплексного дозволяє оцінити резерви, які можуть бути використані при усуненні всіх видів 
позапланових простоїв. 

Стосовно забезпеченості готовими до виймання запасами корисної копалини, то в роботі 
кар’єра вони відіграють важливу роль, а коефіцієнт використання забезпеченості готовими до 
виймання запасами корисної копалини будемо визначати як відношення фактичної забезпеченості до 
нормативної. По-перше, готові до виймання запаси відбивають обсяг промислових запасів у контурах 
кар’єра та їх геологічну структуру, а, по-друге, їх обсяг безпосередньо пов’язаний з величиною 
виробничої потужності.  

Необхідність створення таких запасів полягає в забезпеченні стабільної роботи кар’єра з 
видобутку і розкриву, створенні резерву часу для розкриття нових запасів та забезпеченні стабільної 
роботи кар’єра за несприятливих кліматичних умов тощо. 

Проте, з економічних міркувань, гірничо-видобувні підприємства прагнуть зменшити обсяг 
утримання таких запасів з причини «заморожування» в них обігових коштів. Але, існуючими нормами 
[10] рекомендується додержуватися не менше їх мінімального значення і для всіх кар’єрів ці обсяги за 
ступенем забезпеченості є однаковими, що, на наш погляд, є дуже спрощеним. 

Якщо підприємство спроможне утримувати більший за рекомендований нормами обсяг готових 
до виймання запасів, то таке рішення повинно бути економічно обґрунтованим, і при цьому 
максимальна виробнича потужність досягалася б при мінімальних затратах на створення таких 

запасів. Забезпеченість µ  кар’єра запасами руди, готовими до виймання визначається за формулою: 
 
                                                               АQ

гот
×= 12µ ,  міс,                                                         (3) 

де гот
Q

 - обсяг готових до виймання запасів руди, т;  
A  - виробнича потужність кар’єра по руді, т/рік. 
Така постановка задачі дозволяє визначити оптимальний обсяг готових до виймання запасів, 

при якому збиток Y , пов’язаний із «заморожуванням» коштів на їх створення та збиток, що нанесений 
кар’єру за їх нестачею, був мінімальним (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графіки залежності збитку від «заморожування» коштів у готові до виймання 

запаси (1), збитку від незабезпеченості достатнім рівнем запасів (2) та сумарного збитку (3) 
 
Ступінь впливу будь-якого з показників або їх групи – це якісна характеристика значущості 

показника серед інших. Вона залежить від шкали вимірювання і базується на важливості показника у 
організаційно-технічному рівні виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Здійснена класифікація впливу на виробничу 
потужність видобувного підприємства за спорідненими ознаками дозволяє виявити найбільш значущі з 
них, а включення їх до комплексного показника оцінки організаційно-технічного рівня, як часткових, 
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виявити «вузькі місця» та відшукати резерви для забезпечення планової потужності видобувного 
підприємства. 
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Анотація 

Проаналізовані фактори впливу на величину і рівень використання виробничої потужності 
видобувного підприємства. Наведено класифікацію таких факторів та досліджено економічну 
сутність такого мінерально-сировинного потужнісного ресурсу, як готові до виймання запаси 
корисної копалини. Обґрунтовано комплексний показник оцінки організаційно-технічного рівня 
виробництва. 

Ключові слова: виробнича потужність, кар’єр, фактори, класифікація, організаційно-
технічний рівень. 

Аннотация 
Проанализированы факторы влияния на величину и уровень использования 

производственной мощности добывающего предприятия. Приведена классификация таких 
факторов и исследована экономическая сущность такого минерально-сырьевого мощностного 
ресурса, как готовые к выемке запасі полезного ископаемого. Обоснован комплексный показатель 
оценки организационно-технического уровня производства. 

Ключевые слова: производственная мощность, карьер, факторы, классификация, 
организационно-технический уровень. 

Annotation 
Factors of influence on size and level of capacity use of mining enterprise were analyzed. These 

factors classification was given and the economic essence of mineral raw resource capacity – useful 
minerals ready for extraction is investigated. The assessment complex indicator of organization-technical 
level of production was proved. 

Key words:  production capacity, open pit, factors, classification, organization-technical level. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
НА ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА 

 
Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку ринкових відносин актуальною є проблема 

формування механізмів цілеспрямованого регулюючого впливу на соціально-економічні процеси в 
суспільстві. Важлива роль серед них належить механізму ринкового ціноутворення як засобу 
забезпечення узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин та прийняття  економічно 
обґрунтованих фінансово-господарських рішень. Тому науковий аналіз формування механізму ринкового 
ціноутворення, його ролі у процесі послідовних і якісних перетворень в економіці України є необхідним 
етапом вирішення макро – і мікроекономічних проблем розвитку суспільства. Це спонукає до глибокого 
дослідження формування механізму ринкового ціноутворення як чинника стабілізації економіки в країні та 
важливого засобу впливу на  вирішення соціально-економічних проблем суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування механізму ціноутворення за умов  
ринкових відносин  аналізується у працях В. Есипова, В. Корінєва, В. Пінішка, П. Саблука, Г. Чубакова, 
Т. Негла і Р. Холдена, Л. Шкварчук, О. Шпичака та інших вчених здебільшого з позиції розробки і реалізації 
цінової політики. При цьому в економічній літературі ринкова ціна ототожнюється з ринковою вартістю 
товару, а замість ринкової вартості використовується категорія  "ціна рівноваги" – ціна на конкурентному 
ринку, за якої розміри попиту і пропозиції збігаються [3, с. 230].  

Сучасні дослідження з формування механізму ринкового ціноутворення стосуються  переважно його 
окремих аспектів. Зокрема, у підручнику для вузів за ред. В. Есипова ринкова рівновага розглядається в 
миттєвому, короткочасному  і довгому періодах та показується необхідність державного впливу на 
ринкову рівновагу, пов’язуючи її з недосконалістю окремих ринків і у зв’язку з потребами вирішення 
важливих народногосподарських завдань [7, с. 112–115]. Г. Чубаков визначає рівновагу ціни попиту і ціни 
пропозиції із застосуванням лінійних функцій [8, с. 42–43], В. Пінішко показує залежність рівня цін від попиту і 
пропозиції та чинників, що їх формують [6, с. 20–22], Л. Шкварчук пов’язує стратегічні і тактичні фактори 
формування динаміки цін [9, с. 22], В. Корінєв акцентує увагу на основних обмеженнях при формуванні 
ринкової ціни на підприємстві [4, с. 8–11], Т Нэгл. і Н. Холден розглядають необхідність об’єднання 
основних чинників, що впливають на формування ефективної стратегії і тактики ціноутворення [5, 
с. 28–32]. У наших дослідженнях дається аналіз складових механізму ринкового ціноутворення та 
чинників, що впливають на рівень ціни рівноваги [1, с. 124–127, 221–222; 2, с. 103–107]. 

Формування механізму ринкового ціноутворення за взаємозв’язком і взаємодією ціни попиту і 
ціни пропозиції на економічні блага не знайшло належного висвітлення в сучасній економічній 
літературі. Водночас механізм ринкового ціноутворення у поєднанні з державним регулюючим 
впливом створюють умови для узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин і 
розв’язання суперечностей у їх взаємовідносинах на еквівалентній основі.  

Дане дослідження є актуальним, перспективним і різнобічним, а всі аспекти формування 
механізму ринкового ціноутворення потребують детального дослідження. Через механізм ринкового 
ціноутворення забезпечується узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин, 
створюються необхідні умови для фінансового-господарської діяльності суб’єктів суспільства та 
належного впливу на функціонування фінансового та інших економічних механізмів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є узагальнення організаційно-
методологічних засад формування механізму ринкового ціноутворення на економічні блага за 
взаємозалежними зв’язками ціни попиту і ціни пропозиції для досягнення ринкової рівноваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонування ринкової економіки ґрунтується 
на принципі гармонізації суспільних, колективних і особистих інтересів. Суспільство зацікавлене у 
дотриманні інтересів кожного суб’єкта господарювання, як і колективи працівників виявляють 
зацікавленість в успішному розвитку свого господарства. Але цей принцип реалізується не самочинно, 
а за підтримки суспільних, колективних і особистих інтересів через функціонуванням економічних 
механізмів, серед яких провідна роль належить механізму ринкового ціноутворення. З його допомогою 
забезпечується гармонізація інтересів споживачів і виробників товарів та суспільства, розв’язуються 
протиріччя у їх взаємовідносинах.  

Зокрема, загальносуспільний економічний інтерес полягає в ефективному розвитку виробництва 
з метою найповнішого задоволення суспільних потреб та потреб суб’єктів господарювання й окремих 
індивідів. Від повноти  забезпечення потреб суб’єктів суспільства значною мірою залежить зростання 
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добробуту населення, кожного індивіда, колективу та всього суспільства. Інтереси товаровиробників 
виражаються через реалізацію найбільшого обсягу виготовленої продукції з найвищим рівнем 
рентабельності. Але такі інтереси товаровиробників можуть не задовольняти споживачів економічних 
благ і суспільство. Споживачі, навпаки, прагнуть купити товар за низькою ціною, яка може не 
задовольняти інтереси товаровиробників. Забезпечення еквівалентності зв’язків суб’єктів ринкових 
відносин зумовлює необхідність запровадження найбільш прийнятних форм, методів і механізмів 
економічного  управління, що сприяють поєднанню їхніх інтересів. 

Ринкові відносини зумовлюються автоматичним збігом інтересів суб’єктів господарювання, які 
реалізуються опосередковано, здебільшого через механізм ціноутворення. Водночас ринкові ціни, що 
формуються за співвідношенням попиту і пропозиції як форма вияву економічних відносин суб’єктів 
суспільства нездатні достатньо повно розв’язати їх суперечливі інтереси. Тому ринкове ціноутворення 
доповнюється державним регулюючим впливом, що сприяє реалізації визначеного обсягу товарної 
продукції у встановлені терміни та з оптимальним розміром прибутку. 

Формування механізму ринкового ціноутворення реалізується за організаційно-методологічних 
заходів, що включають парадигму ціноутворення, державну політику ціноутворення та нормативно-
правове забезпечення ціноутворення. Парадигма ціноутворення як сукупність теоретичних уявлень та 
методологічних принципів і настанов з формування цін на економічні блага, незмінних упродовж 
певного часу є основою для розробки державної цінової політики, законодавчих і нормативно 
правових актів з визначення рівня цін та політики ціноутворення економічних суб’єктів. Сучасна 
парадигма ринкового ціноутворення випливає з потреб соціально-економічного розвитку суспільства 
та служить засобом її реалізації.  

Ключова роль в реалізації парадигми ціноутворення і формуванні механізму ринкового ціноутворення 
належить державній ціновій політиці як комплексу цілей і заходів діяльності органів державної влади, 
державного управління та місцевого самоврядування з функціонування системи цін, спрямована на 
вирішення стратегічних і тактичних завдань соціально-економічного розвитку суспільства. Реалізація 
державної цінової політики здійснюється за механізму зворотного зв’язку на основу аналізу практики 
ціноутворення та їх регулювання, контролю за дотриманням державної дисципліни цін та обмеження 
негативного впливу монополій у відповідності з чинним антимонопольним законодавством. Законодавче і 
нормативно-правове забезпечення ціноутворення – важлива складова організаційно-методологічних 
заходів формування механізму ринкового ціноутворення представлено законодавчими (Закони України, 
укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та правлінь фондів, накази міністрів)  і 
нормативно – правовими актами (інструкції, норми, методичні розробки) та інформаційним забезпеченням 
(інформація про платників податків та різноманітних внесків, одержувачів допомоги, рух грошових коштів 
тощо), що випливає з державної цінової політики і спрямовано на її реалізацію. 

Державний регулюючий вплив на формування ціни попиту і ціни пропозиції на товарну 
продукцію здійснюється у формі прямого й опосередкованого державне регулювання ціноутворення. 
Основними чинниками, що впливають на формування ціни пропозиції є цінова політика підприємства, 
виробничо-збутові витрати, рівень рентабельності, податки та інші відрахування, конкурентноздатність 
та рівень цін на товари субстити і комплементарні товари тощо. Початкову ціну пропозиції формують 
власники товарної продукції, застосовуючи методичні підходи і способи ціноутворення, що 
забезпечують реалізацію їх цінової політики. Формування ціни  попиту пов’язується з величиною 
доходів споживачів та їх грошових заощаджень, корисності товару, рівня цін на товари субстити і 
комплементарні товари, насиченості ринку ідентичними товарами, рівня якості товару тощо. Ціна 
ринкового попиту формується під впливом попиту покупців через купівлю або відмову від купівлі 
конкретних товарів за певної ціни. Доведення ціни попиту і ціни пропозиції до рівня ринкової ціни 
здійснюється через механізм встановлення рівноваги. 

Ринкова рівновага досягається шляхом коригування ціни пропозиції власниками товарної продукції і 
ціни попиту покупцями товарів. Доведення ціни пропозиції до ринкової ціни забезпечується через 
застосування економетричних методів ціноутворення, що базуються на побудові економіко-математичних 
функцій і моделей та неформалізованих методів. Для доведення ціни попиту до ринкової ціни 
застосовуються параметричні методи (регресивний аналіз, порівнювання техніко-економічних показників, 
агрегатний метод, бальний метод тощо) та індивідуальне оцінювання економічної цінності товарів. При 
цьому економічна цінність товару виражається ціною кращого з доступних покупцю альтернатив товарів з 
відповідним коригуванням за додатковою, надлишковою чи недостатньою цінністю для нього та 
властивостями, що відрізняють даний товар від кращої альтернативи. 

Формування механізму ринкових цін – це система організаційно-методологічних заходів впливу 
на ціноутворення, спрямованих на узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин, що 
сприяють об’єктивній оцінці результатів діяльності підприємств, економічному обґрунтуванні 
фінансово-господарських рішень та належному функціонуванні фінансового та інших механізмів. 
Схема формування механізму ринкового ціноутворення на товарну продукцію наводиться на рис. 1.  

Формування механізму ринкового ціноутворення на економічні блага засвідчує, що, по-перше, 
він націлений на узгодження інтересів суб’єктів ринкових відносин: товаровиробників, споживачів та 
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суспільства. По-друге, формування механізму ринкового ціноутворення випливає з  державної цінової 
політики і є засобом її реалізації. По-третє, реалізація політики ціноутворення суб’єктів 
господарювання здійснюється у межах державної цінової політики і забезпечується застосуванням 
певних видів цін і методів ціноутворення, спрямованих на збалансування попиту і пропозиції. 
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Рис. 1. Формування механізму ринкового ціноутворення на товарну продукцію 
 
Формування механізму ринкового ціноутворення відбувається у безпосередній взаємодії з 

іншими складовими господарського механізму і в першу чергу з фінансовим механізмом. Повною 
мірою дія механізму функціонування ринкового ціноутворення виявляється за його тісного зв’язку та 
узгодження з усіма складовими господарського механізму. Тому механізм ринкового ціноутворення 
необхідно розглядати не лише як вимірювання вартості економічних благ, але і як засіб державного 
цілеспрямованого впливу на соціально-економічний розвиток суспільства та забезпечення узгодження  
економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин. 

Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження формування механізму 
ринкових цін дозволяють зробити ряд висновків. 

1. Формування механізму ринкового ціноутворення спрямовано на забезпечення узгодження 
економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин, встановлення рівня цін, що сприяють економічному 
обґрунтуванню фінансово-господарських рішень, об’єктивної оцінки результатів діяльності 
підприємств і належному функціонуванню фінансового та інших механізмів економічної системи.  

2. Формування механізму ринкового ціноутворення ініціює парадигма як функціональна система 
концептуальних підходів у формі ідей, уявлень та вимог, спрямованих на розв’язання теоретичних і 
практичних завдань з економічно обґрунтованого ціноутворення на економічні блага, яка реалізується 
через державну цінову політику та законодавче й нормативно-правове забезпечення. 

3. Механізм ринкового ціноутворення розглядається як система організаційно-методологічних 
заходів, спрямованих на вимірювання вартості економічних благ з одночасним цілеспрямованим 
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державним регулюючим впливом на соціально-економічний розвиток суспільства. 
4. Ринкове ціноутворення реалізується у поєднанні державного регулювання з вільним 

волевиявленням суб’єктів ринкових відносин та досягається за одночасної взаємодії ціни попиту і ціни 
пропозиції шляхом встановлення ринкової рівноваги.  
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Анотація 

У статті розглянуто механізм формування ринкового ціноутворення на економічні блага за 
впливу організаційно–методологічного забезпечення та  взаємозалежністю ціни попиту і ціни 
пропозиції, спрямованих на досягнення ринкової рівноваги. Обґрунтовано зв’язки складових 
механізму ринкового ціноутворення, що забезпечують вимірювання вартості товарів. 

Ключові слова: ринкова економіка, механізм ринкового ціноутворення, економічні блага, 
суб’єкти ринкових відносин, ціна попиту, ціна пропозиції.  

 
Аннотация 

В статье рассмотрен механизм формирования рыночного ценообразования на 
экономические блага за влияния организационно-методологического обеспечения и 
взаимозависимостью цены спроса и цены предложения, направленных на достижение рыночного 
равновесия. Обосновано связи составляющих механизма рыночного ценообразования, 
обеспечивающих измерение стоимости товаров. 

Ключевые слова: рыночная экономика, механизм рыночного ценообразования, экономические 
блага, субъекты рыночных отношений, цена спроса, цена предложения. 

 
Annotation  

The article reviews the mechanism of formation of market pricing on the economic benefits of the 
impact of organizational and methodological support and interdependence of demand and prices for 
proposals aimed at achieving market equilibrium. Grounded communications components market pricing 
mechanism to ensure measurement value. 

Key words:  market economy, market pricing mechanism, the economic benefits of market relations, 
prices demand, bid price. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Нестабільні, невизначені та динамічні умови маркетингового середовища 

все гостріше зміщують акценти діяльності сучасних підприємств на ефективне функціонування на ринку у 
довгостроковій перспективі. Деякі підприємства лише шукають шляхи виживання у перспективі, інші – 
вирішують проблему розвитку вже отриманих конкурентних переваг на ринку у майбутньому або 
отримання нових стійких переваг перед конкурентами. Але всі вони усвідомлюють значущість формування 
маркетингового стратегічного набору, реалізація якого допоможе їм вирішити свої стратегічні проблеми. 
Тільки ефективне сполучення обґрунтованого маркетингового стратегічного набору з професійним 
підходом до управління його реалізацією призведе до виникнення ефекту синергії та дозволить 
підприємству досягти успіху на ринку у перспективі. 

Сучасна теорія та практика виробила безліч підходів до розробки стратегій, з яких формується 
маркетинговий стратегічний набір, та їх реалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В багатьох дослідженнях у сфері стратегічного 
маркетингу значна увага приділяється обґрунтуванню маркетингового набору. Він розглядається в працях 
Н. І. Кабушкіна, М. Альберта, М. Мескона, Ф. Хедоурі, Д. Кемпбела, Дж. Стоунхауса, Б. Хьюстона, 
А. А. Томпсона, Джона Л. Томпсона, А. Дж. Стрікленда, З. Є. Шершньової. Малорозробленою залишається 
методика оцінки підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до формування 
стратегій підприємства та проведення системної оцінки стратегічних підходів до реалізації 
маркетингового стратегічного набору, що визначаються особливостями управлінського впливу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд наукових підходів до формування 
стратегій підприємства, з яких складається його маркетинговий стратегічний набір, дозволяє 
відмітити, що сучасні вчені неоднозначно підходять до їх виділення, зосереджуючи увагу на 
різноманітних аспектах.  

Так, в залежності від участі керівників та виконавців у процесі формування стратегій 
А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд виділяють 4 підходи: головного архітектора, побудований на 
делегуванні, співробітництві або на конкуренції [1, с. 103; 2, с. 52], а Н. І. Кабушкін в залежності від 
залучення працівників до прийняття рішень розглядає індивідуальний та груповий підходи [3, с. 196]. 
Зосереджуючи увагу на баченні перспективі при формуванні стратегій, Д. Аакер виокремлює два 
базові підходи: стратегічне бачення (підхід, орієнтований на перспективу) та стратегічний опортунізм 
(підхід, орієнтований на сьогодення), розглядаючи притаманні їм особливості та ризики [4, с. 223].  

Д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус та Б. Хьюстон в залежності від джерела конкурентної переваги 
протиставляють один одному підхід, заснований на конкурентному позиціонуванні, та підхід, 
заснований на стрижневих компетенціях [5, с. 249], які визначають специфіку формування стратегій та 
зосередження при цьому центру основної уваги: «ззовні-всередину» або «зсередини-назовні» 
відповідно. А в залежності від ступеня формалізації (гнучкості) стратегій Д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус, 
Б. Хьюстон протиставляють планову та емерджентну (спонтанну) стратегії, сформовані відповідно на 
основі планового підходу або на основі пристосування до умов, що змінюються [5, с. 249]. Приймаючи 
до уваги цей же критерій, І. Б. Гурков розглядає два підходи до формування стратегій: стратегічне 
планування та інкременталізм [6, с. 27]. 

Досить поширеним є виокремлення підходів до формування стратегій в залежності від типу 
прийняття стратегічних рішень. Так, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі розглядають специфіку 
застосування раціонального підходу, підходу, заснованого на судженнях, та інтуїтивного підходу при 
прийнятті рішень [7, с. 138]. І. Б. Гурков протиставляє раціональний та інтуїтивний підходи до прийняття 
стратегічних рішень як граничні при розробці стратегій підприємства [6, с. 19]. Нестандартним є виділення 
підходів до прийняття стратегічних рішень К. Айзенхарда, що враховують різні аспекти розробки стратегій: 
«обмежена раціональність», «влада та політика», «сміттєвий бак» [8, с. 11]. 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 

 

 260 

Звичним є також виділення підходів до розробки стратегій в залежності від напряму 
стратегічного планування: «згори донизу», «знизу нагору», інтерактивний підхід [9, с. 44], що є іншою 
інтерпретацією централізованого та децентралізованого підходів. З. Є. Шершньова та С. В. Оборська 
при визначенні підходів до формування стратегій пропонують враховувати два критерії: ступінь 
усвідомленості цілей, задач, бажаних результатів діяльності підприємства, а також знання специфіки 
функціонування об’єкта управління, в залежності від співвідношення яких розглядають 4 типи 
стратегії: сформульовані за натхненням; такі, що базуються на здоровому глузді; створені шляхом 
компромісу; розраховані і сплановані [10]. 

Розповсюджений підхід Б. Річардсона та К. Річардсона, що розглядає корпоративне планування, 
ітеративне планування, інтуїтивне планування та хаотичне планування в якості базових підходів до 
формування стратегій [11], враховує ряд критеріїв, зокрема, участь керівників та виконавців у процесі 
розробки стратегій, напрямок їх розробки та тип прийняття стратегічних рішень.  

Але найбільш загальною та ретельно аргументованою класифікацією підходів до процесу 
формування стратегій підприємства залишається типологія, запропонована Г. Мінцбергом, 
Б. Альстрендом та Дж. Лемпелом, які виділили десять шкіл розробки стратегій, розглядаючи їх у такій 
послідовності: дизайну, планування, позиціонування, підприємництва, когнітивна, навчання, влади, 
культури, зовнішнього середовища, конфігурації [12, с. 27-35]. Перші три школи мають конструктивістський 
характер, наступні шість – дескриптивний (описовий), остання намагається об’єднати задачі всіх 
попередніх шкіл. Аналіз цих шкіл дає змогу виокремити ряд критеріїв, що проглядаються при їх виділенні: 
тип прийняття рішень, участь керівників та виконавців у розробці стратегій, ступінь формалізації стратегій, 
метод стратегічного планування, врахування інтересів зацікавлених осіб тощо.  

Таким чином, в сучасній теорії існує значна кількість підходів до розробки стратегій 
підприємства: керівництво підприємства може розробляти стратегії інтуїтивно або раціонально; може 
одноосібно приймати рішення щодо вибору тієї або іншої стратегії, або залучати до цього процесу 
інших працівників; може планувати і прораховувати всі свої кроки або приймати рішення у відповідь на 
зміни, що відбуваються у маркетинговому середовищі тощо.  

В практиці підприємств можуть застосовуватися будь-які з існуючих підходів, їх проміжні варіанти 
або сполучення декількох з них. Вибір того або іншого методу не тільки залежить від особистості керівника, 
його здібностей і досвіду роботи, але і визначається також умовами ситуації, в якій функціонує 
підприємство. Авторський погляд на виділення базових підходів до формування маркетингового 
стратегічного набору ґрунтується на комплексному розгляді основних критеріїв, зазначених вище. Базові 
підходи є варіаціями сполучення граничних підходів до формування стратегій, які входять до складу 
маркетингового стратегічного набору, що розглядаються у тривимірній площині (рис. 1): 

1) Перша площина – хто розробляє стратегії та приймає стратегічні рішення – враховує 
участь керівників, працівників (виконавців) та консультантів у процесі розробки стратегій. Оскільки 
від участі керівників та виконавців залежить також і напрямок розробки стратегії, ця площина 
охоплює 4 базові підходи до формування маркетингового стратегічного набору: централізований; 
інтерактивний; децентралізований; консультативний. 

В залежності від зазначених критеріїв можна виділити чотири укрупнені підходи до реалізації 
маркетингового стратегічного набору: головного стратега (реалізацією керує вище керівництво 
підприємства), командний (до управління реалізацією стратегій залучаються їх виконавці), 
консультативний (до управління реалізацією стратегій залучаються незалежні консультанти), 
некерований (як таке управління реалізацією стратегій не здійснюється).  

2) Друга площина – що (які дії) виконується при реалізації стратегій. Приймаючи до уваги той факт, 
що більшість вчених погоджується з тим, що ефективна стратегія повинна бути одночасно проактивною 
(містити заплановані дії) та реактивною (містити дії у відповідь на нову ситуацію, що виникла), виділення 
проактивного та реактивного підходів як крайніх способів реалізації стратегій вбачається правомірним і 
досить обґрунтованим. Доцільним вважається також і розгляд проактивно-реактивного способу реалізації 
стратегій як проміжного варіанту, що передбачає як здійснення запланованих дій, так і вчасне їх 
коригування в залежності від умов, що змінилися, та прийняття відповідних адаптивних дій.  

3) Третя площина – як здійснюється реалізація маркетингового стратегічного набору – 
передбачає виділення підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору в залежності від 
стилю управління, що використовується при реалізації стратегій, ролі менеджера у їх реалізації та 
прийомів (методів) впливу, які при цьому можуть використовуватися. В залежності від співвідношення 
зазначених критеріїв доцільно розрізняти такі підходи до реалізації маркетингового стратегічного 
набору: владний, примусовий, нормативний, цільовий, контролюючий, компромісний, стимулюючий, 
навчальний, комунікативний, партнерський, чемпіонський, а також пристосування та самоусунення. 

Отже, як і підходи до формування маркетингового стратегічного набору, підходи до його 
реалізації є поняттям багатовимірним. Сполучення різних підходів до реалізації маркетингового 
стратегічного набору може потенційно по-різному впливати на ефективність його реалізації. Відносну 
значущість сполучення різних підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору можна 
визначити за аналогією вищенаведеного алгоритму. 
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Рис. 1. Підходи до реалізації маркетингового стратегічного набору підприємства 

(авторський підхід) 
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На першому етапі слід структурувати проблему: 
І рівень – ефективність реалізації маркетингового стратегічного набору; 
ІІ рівень – підходи, що визначають методи та прийоми впливу, які використовуються при 

реалізації стратегій; 
ІІІ рівень – підходи, що визначають участь керівників, виконавців та консультантів у реалізації 

стратегій (в межах кожного з підходів, що визначають зміст дій при реалізації стратегій, що входять до 
маркетингового стратегічного набору). 

Слід відмітити, що співвідношення між трьома площинами при структуризації проблеми щодо 
формування та реалізації маркетингового стратегічного набору відрізняються: при розробці стратегій ІІ 
рівень структурованої проблеми відображає площину «що», а ІІІ рівень – площину «як» в межах площини 
«хто», а при реалізації стратегій ІІ рівень проблеми характеризує площину «як», а ІІІ рівень – площину 
«хто» в межах площини «що». Це пов’язано зі специфікою реалізації маркетингового стратегічного набору, 
успіх якої в більшій мірі може залежати від ефективності управлінського впливу («як»), а зміст дій при 
цьому («що») визначається особливостями формування маркетингового стратегічного набору.  

На другому етапі складається зворотньосиметрична матриця попарних порівнянь для ІІ рівня 
розмірністю n х n (n - кількість підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору, що 
визначаються особливостями управлінського впливу – стилі (методи) реалізації стратегій. Визначені 
підходи порівнюють попарно по відношенню до їх впливу на загальну для них характеристику – 
ефективність реалізації маркетингового стратегічного набору – за наведеними вище правилами 
(табл. 1). Отримане значення загальної узгодженості 0,03 (3,0 %) свідчить про високу узгодженість 
отриманих даних і високу достовірність складеної матриці. Отже, найбільшу значущість для 
ефективної реалізації маркетингового стратегічного набору має використання чемпіонського підходу 
(0,219), навчального (0,164), партнерського та стимулюючого (по 0,116), всі вони засновані на 
використанні демократичного стилю управління, але різних прийомів впливу. Менш значущими є 
примусовий підхід і самоусунення (по 0,012), а також владний підхід (0,017). 

Таблиця 1 
Фрагмент зворотньосиметричної матриці попарних порівнянь підходів до реалізації 

маркетингового стратегічного набору, що визначаються особливостями управлінського 
впливу 

 
Компонент 
власного 
вектору 

Вектор 
пріоритету 

Стилі (методи) здійснення стратегій  

SVi VPi 
Стилі (методи) 

здійснення стратегій  

S1 S2 … S11 S12 S13 S14 
n

n

1j
i j)a(i,V ∏

=

=S

 
∑

=

=
n

i
i

i
i

SV

SV
VP

1  
Владний S1 1     2      1/7  1/8  1/2 2     0,350 0,017 
Примусовий S2  1/2 1      1/8  1/9  1/3 1     0,253 0,012 
Цільовий S3 3     4      1/5  1/6 2     4     0,725 0,035 
Нормативний S4 2     3      1/6  1/7 1     3     0,499 0,024 
Контролюючий S5 4     5      1/4  1/5 3     5     1,068 0,052 
Компромісний S6 5     6      1/3  1/4 4     6     1,600 0,078 
Партнерський S7 6     7      1/2  1/3 5     7     2,370 0,116 
Стимулюючий S8 6     7      1/2  1/3 5     7     2,370 0,116 
Комунікативний S9 5     6      1/3  1/4 4     6     1,600 0,078 
Експертний S10 4     5      1/4  1/5 3     5     1,068 0,052 
Навчальний S11 7     8     1      1/2 6     8     3,358 0,164 
Чемпіонський S12 8     9     2     1     7     9     4,494 0,219 
Пристосування S13 2     3      1/6  1/7 1     3     0,499 0,024 
Самоусунення S14  1/2 1      1/8  1/9  1/3 1     0,253 0,012 
Найбільше власне значення матриці суджень: 
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Загальна узгодженість:  СУІУЗУ =
 ЗУ = 0,030  
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На третьому етапі складаються n зворотньосиметричних матриць попарних порівнянь для ІІІ 
рівня розмірністю k х k (k - кількість підходів, що визначають участь керівників, виконавців та 
консультантів у реалізації стратегій) в межах кожного з l підходів, що визначають зміст дій при 
реалізації стратегій, що входять до складу маркетингового стратегічного набору (при цьому їх 
значущість приймається рівною): проактивного, проактивно-реактивного, реактивного підходу. 

На четвертому етапі розраховуються глобальні пріоритети кожного з k підходів, що 
визначають участь керівників, виконавців та консультантів у реалізації стратегій, в межах кожного з l 
підходів, що визначають зміст дій при реалізації стратегій. Отже, ієрархію проактивних підходів за 
ступенем їх значущості для реалізації стратегій можна представити таким чином: командний (0,455), 
підхід головного стратега (0,345), консультативний); ієрархія проактивно-реактивних підходів має 
вигляд: командний підхід (0,513), підхід головного стратега (0,270), консультативний (0,149), а ієрархія 
реактивних підходів дещо відрізняється: командний підхід (0,535), консультативний підхід (0,202), 
підхід головного стратега (0,186). Некеровані підходи мають найнижчу значущість (від 0,058 до 0,076).   

Відносна значущість сполучень всіх трьох вимірів підходів до реалізації  маркетингового 
стратегічного набору представляє собою добуток векторів пріоритетів i-го підходу до визначення 
стилю (методу) реалізації стратегій та j- го підходу до визначення у цьому участі керівників, виконавців 
та консультантів в межах кожного з l підходів, що визначають зміст дій при реалізації стратегій. 

  Відносна значущість сполучень розглянутих підходів відображає, яке зі сполучень потенційно є 
більш ефективним при реалізації маркетингового стратегічного набору, за умови рівності всіх інших 
факторів, що можуть вплинути на реалізацію маркетингового стратегічного набору: проактивно-
реактивний командний чемпіонський підхід (0,135), проактивний командний чемпіонський підхід 
(0,126), реактивний командний чемпіонський підхід 0,124), а також відповідні навчальні підходи 
(відповідно 0,106, 0,104 та 0,099).  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропонована матриця попарних 
порівнянь підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору, що визначаються 
особливостями управлінського впливу дозволить зменшити невизначеність при прийнятті стратегічних 
маркетингових рішень, виявити найбільш доцільні стилі управління, і гнучко використовувати їх в 
процесі стратегічного управління маркетингом, вчасно виявити ринкові погрози та запобігти їх 
негативному впливу на маркетингову стратегічну діяльність. Як результат – посилення ринкових 
позицій підприємства, розробка обґрунтованої маркетингової стратегії, формування стійкого 
стратегічного світогляду у здійсненні маркетингової діяльності підприємства на ринку. 
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Анотація 
Проаналізовано сучасні наукові підходи щодо формування стратегій підприємства, з яких 

складається його маркетинговий стратегічний набір. Автором запропоновано виділення чотирьох 
укрупнених підходів до реалізації маркетингового стратегічного набору: головного стратега, 
командний, консультативний, некерований. Виконано системне дослідження впливу прогностичних 
підходів щодо формування стратегій підприємства на ефективність реалізації маркетингового 
стратегічного набору. 

Ключові слова: стратегія підприємства, підходи до реалізації маркетингового 
стратегічного набору, стилі (методи) здійснення стратегій. 

 
Аннотация 

Проанализированы современные научные подходы относительно  формирования стратегий 
предприятия, из которых складывается его маркетинговый стратегический набор. Автором 
предложено выделение четырех укрупненных подходов к реализации маркетингового 
стратегического набора: главного стратега, командный, консультативный, неуправляемый. 
Выполнено системное исследование влияния подходов относительно формирования стратегий 
предприятия на эффективность реализации маркетингового стратегического набора. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, подходы к реализации маркетингового 
стратегического набора, стили (методы) осуществления стратегий. 

 
Annotation  

Modern scientific approaches are analyses in relation to forming of strategies enterprises from which 
folded him marketing strategic set. An author is offer the selection of four combined into larger units going 
near realization of marketing strategic set: main strategist, command, consulting,  out of control. System 
research of influencing of approaches is executed in relation to forming of strategies of enterprise on 
efficiency of realization of marketing strategic set. 

Key words:  strategy of enterprise, going near realization of marketing strategic set, styles (methods) 
of realization of strategies. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  
 

Постановка проблеми. За умов глобальної кризової ситуації більшість вітчизняних 
підприємств опинилися на межі банкрутства. В таких умовах вкрай важливим та першочерговим 
завданням є пошук ефективних шляхів виходу економіки України зі скрутного становища. Але задля 
досягнення позитивних загальнодержавних результатів необхідно, насамперед, подолати 
диспропорції та незбалансованість структурно-функціональних характеристик на мікроекономічному 
рівні шляхом реформування системи організації і управління. Дієвим способом реалізації вказаних 
перетворень є реструктуризація.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчивши економічну літературу з досліджуваної 
тематики [1; 2; 3; 5; 7; 9], можна зробити висновок, що пропоновані методики реалізації 
реструктуризаційних заходів дають відповідь на питання щодо прийняття обґрунтованого рішення про 
проведення реструктуризації, вибір її напрямків, способів, термінів, джерел фінансування тощо. Разом 
з тим, для реструктуризації як процесу характерна послідовність чітко визначених дій [11, с. 417], що 
повинні реалізуватись на окремих, адитивних етапах. Тому з метою недопущення інверсії основних 
детермінант запропонуємо власну модель реструктуризаційного процесу. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження послідовності процесів формування та 
реалізації реструктуризації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на комплексність та адитивність 
структурного реформування, виділимо такі етапи його здійснення – аналітичний, організаційний та 
імплементаційний етап.  

Схематично прийняття рішення про здійснення реструктуризації (незалежно від причини – чи з 
метою адаптації до нових умов господарювання, чи в умовах кризового стану, чи задля подальшого 
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розвитку) можна відобразити наступним чином (рис. 1). 
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Рис. 1. Аналітичний етап процесу реструктуризації підприємства 

 
Як бачимо з рис. 1, задля превентивного виявлення негативних тенденції у фінансово-

господарській діяльності підприємства та активізації внутрішніх резервів, що, власне, і є метою 
реструктуризації, необхідно, насамперед, континуально оцінювати ендогенне середовище 
підприємства шляхом аналізу фінансового стану, оцінки організаційно-управлінської діяльності та 
стратегії розвитку господарюючого суб’єкта (табл. 1). 

На жаль, попри можливості такої детальної, всесторонньої оцінки ендогенних умов 
функціонування, керівники підприємств на практиці запропонованими методами, зокрема стратегічним 
та організаційно-управлінським аналізом, зазвичай, не оперують. Натомість, їх висновки базуються на 
основі власних спостережень і виступають як експертні дані. Щодо аналізу фінансового стану 
підприємства, то за його результатами можна охарактеризувати теперішнє та передбачити майбутнє 
економічне становище господарюючого суб’єкта, оцінити якість та конкурентоспроможність продукції, 
дослідити стан технічної бази підприємства і визначити перспективи її вдосконалення, а також 
звернути увагу на компетентність, ініціативність менеджерів і рівень кваліфікації робітників [8, с. 136].  

Інтроспекція діяльності підприємства, окрім внутрішнього аналізу підприємства, передбачає 
моніторинг економічного оточення – перманентне спостереження [10, с. 540] з метою раннього 
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виявлення кризи та «слабких її сигналів» [6, с. 85], так званий ситуаційний аналіз, основними 
методами якого є [7, с. 141]: 

− аналіз сильних і слабких сторін підприємства у взаємодії із загрозами та можливостями 
зовнішнього оточення –  SWOT- аналіз; 

−  аналіз стратегічної позиції підприємства – розміщення ресурсів на окремих ринках – 
наявних і потенційних, їх взаємозв’язок між собою та зовнішнім оточенням; 

− аналіз сегментів ринку – визначення структури, характеристик та дискретних груп споживачів 
(сегментів); 

− аналіз конкуренції – виявлення існуючих та латентних конкурентів, наявність товарів-
замінників; 

− позиційний аналіз – оцінювання позиції, що в даний момент займає підприємство та його 
продукція відносно інших підприємств, їх продукції і, що найважливіше, споживачів. 

Таблиця 1 

Система індикаторів внутрішнього аналізу
* 

 

Вид аналізу Напрямки аналізу Індикатори 

Аналіз ліквідності Ліквідність балансу, ліквідність активів, ліквідність 
підприємства, платоспроможність підприємства 

Аналіз ділової активності Аналіз оборотності, аналіз стійкості економічного 
зростання 

Аналіз майна Експрес-аналіз, аналіз структури активів 
Аналіз капіталу Аналіз структури власного та позикового капіталу 

Аналіз фінансової стійкості 
Розрахунок абсолютних (тип фінансової стійкості) 
та відносних (коефіцієнти капіталізації та 
покриття) показників  фінансової стійкості  

А
н
а
л
із

 ф
ін
а
н
с
о
в
о
го

 
с
т
а
н
у

 

Аналіз рентабельності Аналіз фінансових результатів, аналіз 
рентабельності 

Аналіз організаційної структури Дослідження наявних організаційно-структурних 
одиниць і взаємозв’язків 

Аналіз процесів управління Ідентифікація, моделювання і аналіз процесів 
Аналіз структури інформації Аналіз і структуризація інформації 

О
р
га
н
із
а
ц
ій

-
н
о

-
у
п
р
а
в
л
ін
с
ь

-
к
и
й

 а
н
а
л
із

  

Аналіз організаційної культури Дослідження внутрігосподарських звичаїв, 
суспільних цінностей, традицій 

Аналіз конкурентоздатності 
підприємства Метод GAP, метод LOTS, метод  PIMS 

А
н
а
л
із

 с
т
р
а
т
е
гі
ї 

к
о
м
п
а
н
ії

  

Аналіз поточної стратегії Концепція «ланцюжка цінностей» М. Портера 
модель GE/McKinsey, ADL/LC 

*Джерело: складено автором на основі [1; 3; 4; 7; 13] 

 
Такий моніторинг передбачає створення насамперед відділів стратегічного маркетингу, які, на 

жаль, на більшості будівельних підприємств відсутні [12]. Натомість їх функції, на окремих будівельних 
підприємствах, виконують відділи інженерної підготовки або квартирні відділи, чи штатний маркетолог, 
дані яких доволі часто є неповними. Неспеціалізовані структурні одиниці, а тим більше окремий 
працівник, неспроможні проводити повноцінні маркетингові дослідження, тому визначають, зазвичай, 
лише зміну попиту на продукцію будівництва чи, у кращому випадку, констатують тенденції розвитку 
будівельного ринку.  

Отже, на превентивній – аналітичній – стадії виявляють необхідність проведення і мету 
структурних перетворень. Наступним кроком, за умови доцільності здійснення структурної 
перебудови, буде розробка власне програми реструктуризації (рис. 2). 

Реалізація проміжного (не за суттю, а за порядком реалізації) етапу базується на даних, 
отриманих на попередньому – уточнюється насамперед мета реструктуризації, що дає змогу 
визначити спосіб здійснення структурних перетворень для досягнення максимальної ефективності, 
встановлюються терміни її проведення та призначаються відповідальні особи, що є особливо 
важливим аспектом за умови здійснення антикризової або адаптаційної реструктуризації.  

Завершальним етапом антикризових заходів на підприємстві є реалізація обраного варіанту 
реструктуризації – імплементаційний етап (рис. 3). 
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Вибір джерел фінансування реструктуризації 

Оцінка визначальних факторів впливу  

Розробка конкретних реструктуризаційних заходів 
відповідно до мети  

Оцінка ефективності реструктуризації 

Затвердження даної програми реструктуризації 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

Розподіл обов’язків та відповідальність керівників за 
дотриманням термінів та забезпечення ефективності 

реструктуризації 

Система 
мотивації 

 

 
Рис. 2. Організаційний етап реструктуризації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Рис. 3. Імплементаційний етап реалізації програми реструктуризації 
 

Варто сказати, що при здійсненні реструктуризаційних перетворень в окремих галузях 
народного господарства продуктивність праці може зростати від 15 до 20%, термін окупності 
інвестицій скорочуватись на 13-15 %, період реалізації проекту зменшуватись на 7-9% [7, с. 150], а для 
України – країни, що має значні резерви щодо удосконалення технології виробництва, впровадження 
нової техніки, активного використання сучасних методів менеджменту та маркетингу, ефективність 
реформування може бути значно вищою за наведені дані. 

Висновки з даного дослідження. Оскільки процес реалізації реструктуризації має об’єднувати 
процеси аналізування та опрацювання інформації щодо змін внутрішнього і зовнішнього середовищ, 
оцінку, мотивацію та контроль за впровадженням реструктуризаційних заходів, важливо 
дотримуватись послідовності наведених вище етапів, що допоможе підприємству враховувати всі 
важливі аспекти під час розроблення програми реструктуризації та її впровадження.  
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Анотація 

У статті наведено основні, адитивні, етапи реструктуризаційного процесу –  аналітичний, 
організаційний та імплементаційний. Охарактеризовано кожен з них. Розроблено модель 
реструктуризації підприємства.   

Ключові слова: реструктуризація, програма реструктуризації, модель реструктуризації, 
етапи реструктуризації, зовнішній та внутрішній аналіз.  

 
Аннотация 

В статье рассмотрено основные, аддитивные, этапы реструктуризационного процесса – 
аналитический, организационный и ипмплементационный. Охарактеризовано каждый из них. 
Разработано модель реструктуризации предприятия. 

Ключевые слова: реструктуризация, программа реструктуризации, модель 
реструктуризации, этапы реструктуризации, внешний и внутренний анализ. 

Annotation 
 In the article were reviewed the certain additive phases – analytical, organizational and implemental, 

which was described. Model of restructuring was proposed. 
Key words:  restructuring, the program of restructuring, the model of restructuring, the phases of 

restructuring, internal and external analysis   
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ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Постановка проблеми. Більшість підприємств має значні запаси товарно-матеріальних 
цінностей, які перевищують адекватні потреби господарської діяльності. На багатьох з них запаси 
складають найважливіший актив, тому навіть невеликий відсоток зниження запасів обертається 
відчутною вигодою, а саме сприяє зростанню виручки від реалізації продукції, призводить до 
збільшення грошового потоку, підвищення прибутковості і, як наслідок, зростання 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. В удосконаленні системи управління запасами 
закладені резерви зростання ефективності виробництва, поліпшення загальних економічних 
показників розвитку підприємств, шляхом вибору раціонального розміру інвестицій в запаси, 
прискорення оборотності запасів. Тому підвищення ефективності використання запасів стає в 
сучасних умовах достатньо суттєвим фактором прискореного зростання національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління запасами товарно-
матеріальних цінностей (ТМЦ) промислових підприємств увага приділена багатьма вітчизняними та 
зарубіжними вченими і спеціалістами. Різним аспектам цієї проблематики присвячені роботи 
вітчизняних вчених В. В. Ковальова, І. Т. Балабанова, Н. Н. Ушакової, М. Н. Крейніної, 
А. М. Поддєрьогіна, Л. А. Лігоненко, М. Г. Чумаченка, В. І. Хомякова, В. Я. Нусінова, С. Я. Салиги, 
А. М. Золотарьова, а також зарубіжних - Є. С. Стоянової, І. А. Бланка, Є. Ф. Брігхема, 
Джеймса П. Вумека, Даніела Т. Джонса, М. Р. Ліндерса, С. Росса, Б. Коласса, Р. Холта, 
Дж. Ван Хорна, Дж. К. Шима, Таіті Оно. Науковими дослідженнями управління запасами на основі 
логістичного підходу займаються Б. А. Анікін, Ю. І. Рижиков, А. М. Гаджинський, А. О. Колобов, 
Є. В. Крикавський, В. Є. Ніколайчук, В. С. Лукінський, Л. Б. Міротін, М. П. Гордон. 

Наукові і прикладні розробки названих та інших вчених значно збагачують методологію і 
практику реформування економіки України. Проте недостатньо розробленим залишається комплекс 
теоретичних і прикладних питань щодо формування дієвих механізмів підвищення ефективності 
використання внутрішніх джерел фінансування підприємств. Існує об’єктивна необхідність подальшого 
розвитку методологічних, методичних і практичних аспектів управління запасами ТМЦ підприємств.  

Постановка завдання. Внаслідок неадекватного сучасним вимогам менеджменту та 
недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіка України продовжує знаходитися в 
умовах системної кризи. При нагальній потребі в інвестиціях промислові підприємства недостатньо 
результативно здійснюють пошук і використання внутрішніх ресурсних джерел. Значний обсяг 
оборотних активів, вкладених у запаси, надає вказаній проблемі особливої актуальності.  

Відповідно до вищезазначеної проблеми, метою статті є науково-методичне обґрунтування 
економічної сутності запасів як об’єкту управління, розширення системи класифікаційних ознак запасів 
ТМЦ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичне вивчення динаміки структури 
оборотних активів (рис. 1) та проведені дослідження щодо їх розміщення як в економіці України в 
цілому, так і на підприємствах промисловості засвідчують, що ефективність розміщення оборотних 
активів з кожним роком погіршується. Існують дві чітко виявлені тенденції неефективної структури, які 
відбулися за період 1988-2011 роки: зниження питомої ваги запасів із 67,8% у 1988 році до 23,9% у 
2011 році, котрі поступилися першим місцем на користь дебіторської заборгованості 6,1% у 1988 році 

до 62,7% у 2011 році [1]. 
Закономірність зміни дебіторської заборгованості вказує на те, що обсяг невиконання платіжних 

зобов’язань збільшується в масштабі, не припустимому в нормальній ситуації та призводить до 
відволікання коштів із обігу виробництва. Іншою тенденцією зміни структури оборотних активів є 
зниження питомої ваги оборотних активів в запасах ТМЦ в 2,84 рази (з 67,8% в 1988 році до 23,9% у 
2011 році) - для економіки України в цілому, а для підприємств промисловості цей показник 
зменшився в 2,69 рази (з 80,61% в 1998 році до 26,5% в 2011 році). Тенденція ніби то позитивна, але, 
для порівняння, в країнах Західної Європи частка запасів в загальній сукупності активів залишається в 
межах 19-20%, а в США 12% [8, с. 138]. В промисловості України сконцентрована більша частина 
оборотних активів (41,8% - в 2011 році) порівняно з іншими галузями економіки (табл. 1). 
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Рис. 1. Динаміка запасів ТМЦ, дебіторської заборгованості, грошових коштів в 
структурі оборотних активів в економіці України [1] 

Таблиця 1 

Оборотні активи в національній економіці  
(за всіма видами економічної діяльності) та в промисловості України 

(1980-1990рр. млн. крб., 1995р. – млрд. крб., 2000-2011рр. – млн. грн. ) [1] 
 

ОБОРОТНІ АКТИВИ в т.ч. В ЗАПАСАХ ТМЦ 

Роки Національна 
економіка Промисловість 

Питома вага 
оборотних 
активів, % 

Національна 
економіка Промисловість 

Питома вага 
оборотних 
активів, % 

1 2 3 4 = 3/2×100 5 6 7 = 6/3×100 

1980 74135 21382 28,84 57387 17236 80,61 

1985 102830 30400 29,56 79796 24136 79,39 

1990 138908 43404 31,25 87831 31033 71,50 

1995 6857562 3474422 50,67 3030311 1637372 47,13 

2000 321683 160564 49,91 76952 37083 23,10 

2001 379587 149838 39,47 87527 40642 27,12 

2002 432042 166335 38,50 93354 42372 25,47 

2003 520672 196187 37,68 111255 50225 25,60 

2004 617058 222637 36,08 136957 63926 28,71 

2005 700719 243346 34,73 164326 72882 29,95 

2006 899824 290520 32,29 204914 86699 29,84 

2007 1178129 355036 30,14 266148 107777 30,36 

2008 166532 481216 28,90 351435 131449 27,32 

2009 1893929 541252 28,60 377159 132017 24,39 

2010 2229892 631647 28,30 497195 159183 25,20 

2011 1559133 651437 41,8 371827 172618 26,50 
 

Зміна структури запасів ТМЦ надає зазначеному дослідженню пріоритетного значення і вказує 
на те, що більшість керівників підприємств промисловості України не придають проблемі 
раціонального управління запасами необхідної уваги.  

Як показують дослідження, частка запасів в обсязі реалізації продукції на підприємствах 
обробної промисловості України в 2011 р. становила 19-20%, а для машинобудування 50% (таблиця 
2), в той час як для підприємств обробної промисловості США - всього 9-10% [5, с. 20]. В цілому рівень 
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використання запасів на промислових підприємствах України знаходиться на тому рівні, який був 
досягнутий, наприклад, в США ще в 30-х роках [7. c. 117]. 

Таблиця 2 
Співвідношення запасів до реалізації за обраними видами промислової діяльності в 

обробній промисловості [1] 
 

Види промислової діяльності 
Роки 

Харчова Легка Хімічна Металургія і 
металообробка 

Машинобудівний 
комплекс 

2002 0,231 0,560 0,186 ..... 0,899 

2003 0,135 0,321 0,200 0,400 0,780 

2004 0,171 0,277 0,243 0,450 0,763 

2005 0,154 0,215 0,229 0,285 0,687 

2006 0,138 0,170 0,212 0,210 0,539 

2007 0,203 0,189 0,216 0,200 0,571 

2008 0,172 0,196 0,206 0,210 0,523 

2009 0,210 0,175 0,199 0,205 0,498 

2010 0,225 0,201 0,224 0,240 0,503 

2011 0,184 0,212 0,232 0,261 0,521 

 
Питання управління запасами обговорюється і розглядається в вітчизняній економічній літературі 

досить інтенсивно, оскільки раціональне їх використання дозволяє підвищити рентабельність 
підприємства і економія інвестицій в запаси виступає одним із джерел капіталовкладень.  

Обґрунтування і розробка ефективної політики управління запасами ТМЦ підприємства 
вимагають, перш за все, теоретичного осмислення їх економічної природи. Перехід України до 
ринкових відносин вимагає доповнення та систематизації теоретичних уявлень і методичних 
принципів управління запасами ТМЦ, необхідно насамперед визначити економічну сутність понять 
«управління», «запаси», «управління запасами товарно-матеріальних цінностей» та дослідити основні 
їх особливості: встановити предмет політики управління запасами, визначити цілі та основні 
параметри управління, оскільки це є основною передумовою правильного їх розуміння і пошуку шляхів 
найбільш ефективного їх використання.  

Існує значна кількість визначень поняття «управління». Найбільш системно до питання 
термінології підійшли Хомяков В. І., Шарапов В. М., Мартиненко Н. М., Шегда А. В., Хміль Ф. І., 
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Мескон М. Х. в своїх фундаментальних роботах [2, c. 14; 3, c. 211; 4; 6, c. 
33]. В результаті дослідження з’ясовано, що єдиного поняття «управління» в науковій літературі 
немає, проте аналіз визначень, які наводяться вітчизняними та іноземними авторами, дозволяє дати 
таке узагальнене формулювання: «управління – це галузь знань, наука, мистецтво, професійна 

діяльність, технологія досягнення цілей, апарат управління», що узагальнено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Склад поняття «управління» 

 
Виходячи з цієї комплексної системи основних характеристик поняття «управління», 

стверджуємо, що такі особливості поняття враховані в нашому дослідженні в процесі визначення 
сутності управління запасами ТМЦ підприємства. 

Огляд літературних джерел останніх років дає змогу стверджувати, що різні групи науковців 
досліджують питання визначення сутності запасів та їх управління з точки зору своєї професійної 
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діяльності: науковці, які займаються питаннями логістики (Анікін Б. А., Окландер М. А., 
Пономарьов Ю. В., Бажин І. І., Крикавський Є. В.), розглядають запаси як елемент матеріальних 
потоків; науковці-бухгалтери (Джога Р. Т., Конєва Т. В., Матвєєва В., Свірко С. В., Ткаченко І. Т.) 
приділяють увагу запасам в контексті особливостей їх обліку; для науковців-фінансистів та економістів 
(Поддєрьогін А. М., Філімоненков О. С., Кірейцев Г. Г., Бланк І. А.) запаси – це складова частина 
оборотних активів [2, c.14]. Варто звернути увагу на те, що в сучасній економічній літературі ряд 
авторів використовують достатньо обширний перелік таких термінів, як «запаси», «виробничі запаси», 
«матеріальні запаси», «матеріальні ресурси» та «запаси товарно-матеріальних цінностей», які часто 
не розмежовуються і розглядаються як синоніми, але їх не можна ототожнювати та підмінювати. 

Їх доречно вживати таким чином (рис. 3): запаси ТМЦ є складовою частиною оборотних активів, 
в термін матеріальні запаси включаються виробничі, а самі по собі вони є складовою частиною 
запасів, при цьому термін «запаси» може бути замінений терміном «товарно-матеріальні запаси» або 
«запаси товарно-матеріальних цінностей». Також ми вважаємо, що терміни «запаси» і «матеріальні 
запаси» є еквівалентними для промислових підприємств, які не здійснюють свою операційну 
діяльність у галузі сільського господарства, не мають підсобних сільськогосподарських виробництв (за 
цієї умови зі складу запасів виключається молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція 
сільського і лісового господарства), а також не займаються торговельною діяльністю (за цієї умови зі 
складу запасів виключаються товарні запаси). 

 

 
Рис. 3. Розмежування понять, пов’язаних із категорією «запаси» [2, c. 18] 

 
Як об’єкт економічного управління, запаси товарно-матеріальних цінностей промислових 

підприємств потребують певної класифікації. Така класифікація має, по-перше, бути спрямованою на 
визначення особливостей управління окремих груп запасів, а по-друге, враховувати особливості їх 
функціонування на підприємствах промисловості. 

В сучасній літературі з проблем управління запасами ТМЦ підприємств наведено багато різних 
форм їх класифікації. Але здебільшого ці класифікації обмежуються лише двома-трьома 
класифікаційними ознаками.  

Однією з найважливіших ознак класифікації запасів підприємства виступають їх види. Ця ознака 
використовується майже всіма дослідниками в процесі класифікації запасів підприємств. З 
урахуванням особливостей промислової діяльності за видами товарно-матеріальних цінностей 
пропонується виділяти: 

– запаси сировини та матеріалів – враховують товарно-матеріальні цінності на вході ланцюга 
постачання; 

– запаси незавершеного виробництва – сукупність товарно-матеріальних цінностей, які 
знаходяться в рамках технологічних процесів виробництва готової продукції; 

– запаси готової продукції – представляють собою товарно-матеріальні цінності, які повністю 
готові до реалізації; 

– запаси відходів виробництва – це товарно-матеріальні цінності, які повністю або частково 
втратили свої споживчі властивості; 

– запаси товарів - це товарно-матеріальні цінності, які присутні в каналах сфери обігу.  
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Перелічені вище види, на наш погляд, є основними, що визначають головні особливості 
управління запасами ТМЦ на промислових підприємствах. Інші класифікаційні ознаки запасів 
підприємства промисловості, що відображають особливості їх управління, також дослідженні в роботі 
та можуть бути запропоновані у вигляді рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Класифікація запасів   
 

Запропонована класифікація запасів враховує всі основні їх аспекти як об’єктів економічного 
управління на підприємствах промисловості. 
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Предмет політики управління запасами ТМЦ складається з двох основних блоків: політики 
формування запасів ТМЦ та політики використання запасів. Розглянемо два аспекти управління 
запасами: формування та використання запасів ТМЦ (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Логіка процесного управління запасами ТМЦ [2, c. 21] 
 

Управління формуванням запасів включає розробку обґрунтованих норм запасів, їх планування, 
облік, аналіз, контроль за фактичним станом і оперативне регулювання. Аналіз ефективності можна 
проводити за допомогою показників управління запасами. 

Висновки з проведеного дослідження. Сутність управління запасами підприємства 
запропоновано визначити наступним чином: «Управління запасами ТМЦ підприємства представляє 
собою процес підготовки та прийняття управлінських рішень щодо визначення мінімально необхідного 
обсягу запасів, що має забезпечити збільшення прибутковості згідно з обраною політикою». Головною 
метою управління запасами ТМЦ пропонується вважати підвищення ефективності виробництва 
(рентабельності діяльності підприємства) за умови прискорення обороту запасів на одну добу. Ця 
головна мета управління має бути доповнена завданнями, серед яких - інвестування коштів в запаси 
товарно-матеріальних цінностей таким чином, щоб досягати поставлених цілей діяльності, та 
прагнення до скорочення запасів до мінімально можливого рівня, яке, однак, дозволяло б отримувати 
максимальний прибуток. 
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Анотація 

В статті обґрунтовано комплексне теоретико-прикладне розв’язання проблемних питань 
формування та використання системи управління запасами товарно-матеріальних цінностей. 
Поглиблено понятійно-категоріальний апарат, визначена сутність поняття «управління запасами 
товарно-матеріальніх цінностей, обґрунтована політика управління. 
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Аннотация 
В статье представлено комплексное теоретико-прикладное решение проблемных вопросов 

обоснования системы управления запасами товарно-материальных ценностей. Углублен 
понятийно-категорийный аппарат, определена сущность понятия «управление запасами 
товарно-материальных ценностей», обоснована политика управления  

Ключевые слова: запасы, управление запасами, стоимость запасов. 
 

Annotation  
The paper is devoted to the further development of methodological and applied problems originated in 

managing the inventory holdings of enterprises that deal with different kinds of activity. The substance of 
reserves of inventory holdings is indicated.  

Key words: inventory, inventory management, inventory costs. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
ЗЕМЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА 

ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
 

Постановка проблеми. Прискорений прогрес сучасних наук, у тому числі економічної, 
нерозривно пов'язаний із розвитком і використанням математичних методів, що сприяє 
удосконаленню і розширенню методичного апарату дослідження. Кількісне зростання прийомів 
підняло методику економічних досліджень на якісно новий ступінь. 

Математика як наука розробляє дедуктивний апарат досліджень. Щоб перетворити потенційну 
можливість використання математичних методів в економічних дослідженнях в реальну дійсність – 
саме це мається на увазі під поняттям «математизація знань» – необхідно надати цим методам 
предметну спрямованість, тобто врахувати особливості кожної науки. 

Використання математичних методів пов’язано насамперед з моделюванням економічних 
процесів (явищ, предметів). Всю сукупність економіко-математичних моделей, які використовуються в 
управлінні виробництвом, можна розділити на детерміновані та стохастичні. Стохастичні моделі 
описують процеси, які підпорядковуються законам теорії імовірності і математичної статистики. До 
стохастичних моделей відносяться насамперед моделі, які ґрунтуються на принципах вирівнювання 
статистичних рядів, зокрема кореляційно-регресійні моделі. 

Кореляційно-регресійний аналіз дозволяє розкрити характер взаємозв’язків і 
взаємозалежностей різних сторін явищ (процесів, об’єктів), якісно дослідити їх сутність і кількісно 
оцінити, визначити ці взаємозв’язки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії і методології та 
практики кореляційно-регресійного аналізу зробили такі іноземні та вітчизняні науковці, як: Аметов Р. 
[1], Крастинь О. П. [2], Кулинич О. Р. [3], Лукомський Я. І. [4], Савицька Г. В. [5], Фестер Е. [6], 
Френкель А. А. [7], Шумська С. С. [8] та ін. Водночас в умовах земельної реформи потребують 
подальшого дослідження питання розвитку орендних земельних відносин щодо встановлення 
оптимального розміру орендної плати, форм її виплати, термінів оренди і т. д. шляхом використання 
методів кореляції і регресії у дослідженнях орендної плати. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування основи теорії і методології кореляційно-
регресійного аналізу і ув’язання теоретико-методологічних питань з практикою використання 
інструментарію дослідження в управлінні розвитком орендних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В силу різноманітності економічних явищ і 
процесів, кожен із яких піддається впливу великої кількості чинників, у економічних дослідженнях 
необхідно використовувати багатофакторні (множинні) економіко-статистичні моделі. Це дозволяє 
отримати більш повну уяву про природу і характер досліджуваного явища, оцінити вплив на 
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результативний показник як кожного окремого фактора, так і сукупний вплив всіх факторів, що входять 
в економіко-статистичну модель. 

Для того, щоб економіко-статистична модель мала пізнавальну і практичну цінність, вона 
повинна відповідати певним вимогам, зокрема: 

– ґрунтуватися на основних положеннях економічної теорії; 
– адекватно відображати найбільш важливі фактори, що визначають рівень досліджуваного 

показника; 
– відповідати встановленим критеріям; 
– дозволяти одержувати такі відомості (знання), які до її реалізації були невідомі.   
Використання нового методичного прийому в економічних дослідженнях корисне і ефективне 

лише у тому випадку, коли він методологічно більш досконалий або забезпечує більш високу точність 
розрахунків у порівнянні з існуючими прийомами. Водночас новий прийом дозволяє інколи не тільки 
доповнити традиційні прийоми, а й виробити абсолютно новий напрямок економічного дослідження. 

Одним із найважливіших напрямків використання економіко-статистичних моделей, зокрема 
кореляційно-регресійних моделей – це проведення факторного аналізу, як засобу пошуку резервів 
виробництва. 

В теперішній час для проведення факторного аналізу, використовується переважно метод 
ланцюгових підстановок та його похідні – прийоми абсолютних і відносних різниць, індексний метод. 
Зазначені прийоми відрізняються простотою використання, можливістю встановлення функціональної 
залежності між фактором (факторами) та досліджуваним показником, універсальністю. 

Однак, незважаючи на вищенаведені переваги, прийом ланцюгових підстановок та його 
різновиди мають окремі недоліки [8; 9; 10]. Так, згідно встановленої методики послідовності заміни 
факторів у факторній системі з базисних (планових) величин на звітні (фактичні), в першу чергу заміні 
підлягають кількісні фактори, далі структурні фактори і в останню чергу якісні фактори (до речі така 
послідовність до теперішнього часу науково не обґрунтована). 

Зазначимо, що від послідовності включення факторів в «ланцюжок» врешті-решт залежать 
результати аналізу, а саме, кількісна оцінка впливу кожного фактора на рівень результативного 
показника. 

Однак в економічних дослідженнях нерідко зустрічаються випадки, коли факторна система 
складається із декількох кількісних факторів або з декількох якісних факторів, або з одних лише 
якісних факторів (наприклад продуктивність праці дорівнює добутку фондовіддачі на 
фондоозброєність). В таких випадках послідовність заміни з планового (базисного) значення фактора 
на фактичне (звітне) значення стає проблематичним. 

При використанні методів кореляції і регресії такі проблеми відсутні. Фактор може бути 
включений у модель у будь-якому порядку, при цьому ступінь впливу його на результативний показник 
залишається незмінним. 

Тому, не заперечуючи доцільність використання традиційних методів факторного аналізу, варто 
також розширити методичний апарат і за рахунок методів кореляції і регресії, пам’ятаючи при цьому, 
що факторний аналіз становить основу економічного аналізу. 

Науково обґрунтований відбір системи факторів, що визначають рівень досліджуваного 
показника, є вкрай важливим етапом побудови кореляційно-регресійного рівняння. Вибір системи 
факторів, що включаються у модель, повинен ґрунтуватися на якісному, ретельному аналізі природи 
досліджуваного явища, характері найважливіших причинно-наслідкових зв’язках, рушійних силах 
розвитку досліджуваного об’єкта. 

Рівень більшості економічних показників обумовлений дією значної кількості різноманітних факторів. 
Дослідник рідко може назвати усі фактори, які у тій чи іншій мірі впливають на досліджуваний показник. 
Однак, включення їх у модель або неможливе або небажане: одні невимірні, по другим неможливо 
отримати інформацію, треті, як завчасно відомо, несуттєво впливають на досліджуваний показник. 
Нарешті, включення значного числа факторів робить модель громіздкою, незручною в дослідженні і у 
практиці управління. До того ж, як свідчить досвід, надмірне розширення складу факторів не завжди 
покращує кількісні характеристики рівняння. У модель слід включати, головним чином, найсуттєвіші 
фактори, які визначені на основі теоретичних положень або наукових гіпотез. 

До включених у модель факторів висуваються певні вимоги. По-перше, фактори, що входять в 
склад моделі, повинні бути в причинно-наслідкових зв’язках з досліджуваним показником. Такі зв’язки 
встановлюються на основі результатів вивчення сутності, економічної природи і внутрішньої логіки 
досліджуваного явища (процесу, об’єкта). По-друге, усі включені в модель фактори повинні бути 
кількісно вимірювані, оскільки процедура реалізації моделей передбачає дії тільки з кількісними 
ознаками. Змінні можуть бути виражені у різних одиницях виміру: натуральних, вартісних, трудових; 
абсолютних і відносних. По-третє, серед факторів, відібраних у склад економіко-статистичної моделі, 
не повинно бути таких, що знаходяться у тісному взаємозв’язку (мультиколеніарність). 

З огляду на вищевикладене, рекомендується таке багатофакторне кореляційно-регресійне 
рівняння для дослідження величини орендної плати: 
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у = 0a
+ 1a × 1x + 2a × 2x + 3a

× 3x
+ 4a × 4x ,                                        (1) 

де у – величина орендної плати за 1 га площі, грн.; 

1x  – нормативна грошова оцінка, грн./га; 

2x  – термін оренди (за договором оренди), роки; 

3x
– площа землі, зданої в оренду, тис. га; 

4x – середній розмір відсотку орендної плати, яка виплачена у Вінницькій області за рік, %. 
 
Крім включених у модель (1) факторів, на рівень розміру орендної плати впливають й інші 

чинники, зокрема, досконалість законодавчої бази, якість землі, місце розташування земельної 
ділянки, природно-кліматичні умови і зони (регіону) тощо. Оскільки у перерахованих факторів 
здебільшого відсутня кількісна оцінка виміру, тому вони, як це було зазначено вище, не можуть бути 
включені в кореляційно-регресійну модель. 

Абстрактна модель (1) після реалізації за даними Вінницької області набула такого конкретного 
вигляду: 

у = – 759,0877 + 0,0363× 1x  –10,6575× 2x + 0,0005× 3x
+ 90,2142× 4x             (2) 

 
Використанню будь-якої моделі в конкретних дослідженнях передує перевірка її на логічну та 

статистичну адекватність і статистичну надійність (істотність) [11].  
Логічна адекватність означає відповідність побудованої моделі сутності, економічній природі 

досліджуваного показника. Для багатофакторних моделей про логічну адекватність можна судити по 
тому, наскільки знаки при невідомих відповідають науково обґрунтованим взаємозв’язкам кожного 

фактора ( ix
) з досліджуваним показником (у). 

Між факторами 1x , 3x
, 4x  та розміром орендної плати дійсно повинен бути прямий зв'язок, 

оскільки зростання (зниження) значення наведених факторів призведе відповідно і до зростання 

(зниження) орендної плати. Що ж стосується зворотного зв’язку між фактором 2x  – термін оренди, то 
дійсно, зростання його призводить до зменшення орендної плати. 

Про статистичну адекватність рівняння та статистичну надійність можна стверджувати при 
порівнянні розрахованих та нормативних значень окремих статистичних характеристик (критеріїв), які 
наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Статистичні характеристики рівняння 

 
Назва статистичних характеристик Умовне позначення Величина 

1. Множинний лінійний коефіцієнт кореляції R 0,9994 

2. t-критерій (критерій Ст’юдента) – розрахунковий 
– табличний  (Р=0,99) 

Rt  

Т
t  

1244,23 
3,71 

3. Середнє абсолютне відхилення 
абс
у∆

 
62,43 

4. Середня помилка апроксимації, % ε  
2,82 

5. F-критерій Фішера – розрахунковий  
– табличний  (Р=0,99) 

pF
 

Т
F  

293,43 
7,46 

6. d-статистика (критерій Дарвіна-Ватсона) 
 – розрахункова 
– таблична  (Р=0,95)  

pd
 

Т
d  

 
2,82 
1,97 

7. Коефіцієнт детермінації D 0,9988 

 
Про статистичну адекватність рівняння досліджуваним процесам можна судити по значеннях 

множинного лінійного коефіцієнта кореляції (R), який характеризує тісноту зв’язку факторів, що 

включені в модель, з результативним показником, та середньої помилки апроксимації (ε ), яка 
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відображає середнє відносне відхилення між фактичними значеннями досліджуваного показника (у) та 
розрахунковими на основі побудованого рівняння (ŷ). 

Тіснота зв’язку вважається достатньо сильною, якщо R > 0,7. У нашому випадку R наближується 

до одиниці. Максимально допустиме значення середньої помилки апроксимації (ε  ≥ 10,0 %). Для 
нашої моделі вона становить 2,82. Отож, можна стверджувати про статистичну адекватність 
побудованого рівняння. Ознакою статистичної надійності (істотності) характеристик рівняння і власне 
самого рівняння є перевищення розрахункового значення певного критерію у порівнянні з табличним. 
Ця вимога, як свідчить показники за номерами 2, 6, 7 табл. 1, дотримується.  

Нарешті остання вимога до побудованого рівняння – це відсутність мультиколеніарності. Про 
наявність (відсутність) мультиколеніарності свідчить значення парних лінійних коефіцієнтів кореляції 
між факторами, що включені в склад кореляційної моделі (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінка тісноти взаємозв’язку між окремими факторами моделі (2) за парним лінійним 

коефіцієнтом кореляції ( xx
r

ji ) 
 

 1x  2x  3x
 4x  

1x  
- 0,690 0,581 0,649 

2x  
 - 0,684 0,762 

3x
 

  - 0,460 

4x  
   - 

 
Мультиколеніарність проявляється у тому випадку, коли парний лінійний коефіцієнт кореляції 

між двома факторами xx
r

ji >0,8. 
Аналіз даних табл. 2 свідчить, що такий рівень тісноти взаємозв’язків між окремими факторами 

не спостерігається. Таким чином, з повною впевненістю можна стверджувати, що побудована модель 
(2) відповідає всім вимогам, а отже, може бути використана для подальших досліджень: аналізу і 
прогнозування. Для проведення аналізу застосовується система параметрів рівняння – основних і 
похідних (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні і похідні параметри побудованого рівняння 

 

Назва параметрів Умовне 
позначення 1x  2x  3x

 4x  
Коефіцієнт регресії 

ia
 

0,0363 -10,6575 0,0005 90,2142 

Коефіцієнт 
еластичності, % iE

 
1,72 -0,29 1,97 - 

 

Коефіцієнт регресії (коефіцієнти при невідомих ix
), ia

 y лінійних рівняннях показують, на 

скільки одиниць зміниться результативний показник (у) зі зміною певного фактора ( ix
) на одну 

одиницю за фіксованого значення решти факторів. Так, за інших рівних умов зі зміною нормативної 
грошової оцінки на 1 грн. орендна плата змінилася у досліджуваному періоді приблизно на 0,04 грн.; 
збільшення терміну оренди на один рік призвело до зниження орендної плати приблизно 10,66 грн.; 
збільшення площі землі зданої в оренду на 1 га, підвищило орендну плату на 0,0005 грн.; нарешті, 
збільшення середнього розміру відсотка орендної плати на 1 % призвело до зростання орендної 
приблизно на 90,21 грн. 

Враховуючи, що показники рівняння (2) оцінені в різних одиницях виміру, то для усунення 
рівномірності в економічному аналізі використовується також коефіцієнт еластичності (Е). Останній 

показує наскільки процентів зміниться результативний показник (у) зі зміною певного фактора ( ix
) на 

один процент за фіксованого значення інших факторів. 
Для лінійних рівнянь коефіцієнт еластичності розраховується за  формулою: 

                                                                a
y
xE iii = ,                                                                         (3) 
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де Е – коефіцієнт еластичності для і-го фактора;  
ai – коефіцієнт регресії для і-го фактора; 

xi  – середнє значення і-го фактора; 

y  – середнє значення результативного показника. 
 
Отож, як видно з даних табл. 3, за фіксованих інших факторів, з підвищенням нормативної 

грошової оцінки на 1 % орендна плата відповідно збільшиться у середньому на 1,72 %; зі зміною 
середнього терміну оренди на 1 % орендна плата відповідно зміниться на 0,29 %; за умови зміни 

площі землі, зданої в оренду, на 1 %, орендна плата зміниться на 1,97 %. Що стосується фактора 4x  
(середній розмір відсотка орендної плати), то значення коефіцієнта еластичності для нього 
позбавлене будь-якого економічного змісту, оскільки він вимірюється у відсотках. В результаті цього 
неможливо дати чіткого економічного тлумачення (інтерпретації) цій величині. 

Значення коефіцієнта детермінації D=
2R =0,9988 свідчить, що рівень досліджуваного показника 

(величина орендної плати) на 99,88 % залежить від включених в рівняння факторів і лише на 0,12 % - 
це вплив неврахованих факторів. 

Для оцінки зміни орендної плати за досліджуваний період у цілому, у тому числі за рахунок 
зміни окремих факторів рівняння (2), можна скористатися формулою: 

 

                                             
( ) ( )iіiiіх

xаxxау
nі

∆=−=∆
0 ,                                                              (4) 

де n та 0 – порядкові індекси, що відносять величини, відповідно, до кінця та початку 
досліджуваного періоду (2011 та 2005 р.). 

Залежність (4) дозволяє оцінити ефект від дії і-го фактора при порівнянні його значення за 
кінцевий (2011 р.) та базисний (2005 р.) роки. 

Варто наголосити, що наведені нижче розрахунки базуються на показниках, значення яких є 

результатом вирівнювання за лінійним трендом
taay 10 +=

. 
За досліджуваний період розмір орендної плати змінився на 

34,2510 =−=∆ ууу
п  грн./га, 

у т. ч. за рахунок змін: 
а) нормативної грошової оцінки: 

( ) 93,8459,23390363,0111
=⋅=∆=∆ xау

х грн./га; 
б) середнього періоду оренди: 

( ) 86,2852,26575,10222
−=⋅−=∆=∆ xау

х  грн./га; 
в) площі землі, зданої в оренду: 

( ) 84,4795,956790005,0333
=⋅=∆=∆ xау

х  грн./га; 
г) середнього розміру відсотка орендної плати: 

( ) 05,1470,472142,90444
=⋅=∆=∆ xау

х  грн./га 
Сукупний вплив усіх факторів: 

∆у = ∆у 1х +∆у 2х +∆у 3х +∆у 4х = 
= 84,93 + (–28,86) + 47,84 + 147,05 = 252,96 грн/га. 

Між загальним відхиленням (251,34 грн./га) та сукупним впливом усіх факторів має місце 

похибка 1,62 грн./га, що зумовлена округленням даних, зокрема коефіцієнтів регресії ( ia
), а також 

дією неврахованих факторів. 
Економіко-статистична модель, якщо вона побудована на основі динамічних рядів, повинна 

мати не тільки аналітичну цінність, а і прогностичне значення. В іншому випадку вона позбавлена 
будь-якого практичного сенсу. Для прогнозування величини орендної плати використані різні методи і 
підходи, зокрема, побудова прогнозу на основі багатофакторного рівняння (2), застосування часового 
тренда,різна величина «передісторії». 
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Використанню багатофакторної моделі (2) для прогнозу величини орендної плати повинно 

передувати прогнозування всіх без винятку факторів ( ix
). З цією метою використаний лінійний 

часовий тренд: 

                                                           
taay 10 +=

                                                                           (5) 
де у – досліджуваний показник (у нашому випадку – «фактор»); 
t – це послідовний натуральний ряд чисел, який відповідає кожному рівню динамічного ряду. 
 
Прогнозне значення показника за лінійним часовим трендом розраховується за формулою: 

                                                            Tntaay ++= 10
€€

,                                                                     (6) 

де y€€– прогнозне значення показника на Т-ий період; 
Т – величина горизонту прогнозування (період часу, на який складається прогноз), Т  = 1; 2; 3; 4; 

5 і т. д. 
Шляхом підстановки у базову багатофакторну модель (2) прогнозованих значень факторів, 

визначаються прогнозні величини досліджуваного показника (орендна плата). 
Наступним методом побудови прогнозу є використання часового тренда безпосередньо для 

досліджуваного показника (величини орендної плати). При цьому інформаційна база охоплює на весь 
період «передісторії», а частину його: 2008-2011 рр. це пояснюється тим, що з 2008 р. мало місце 
прискорене зростання величини орендної плати, про що свідчать базисні показники динаміки (табл. 4). 

Таблиця 4 
Базисні показники динаміки орендної плати за землю  

по Вінницькій області за 2004-2011 рр. 
 

Рік 
Показник* 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

y 136,18 141,01 145,49 148,98 215,51 280,00 342,66 356,86 

абс
у∆

 
- 4,83 9,31 12,80 79,33 143,82 206,48 220,68 

Кр, % 100,0 103,50 106,80 109,40 158,30 205,60 251,60 262,10 

*Примітка: у – величина орендної плати; абс
у∆

 – базисний абсолютний приріст ( 0yyy
iабс
−=∆

); Тр – 

базисний темп зростання (
100):( 0 ⋅= yyT ip ). 

 
Провести аналогічну процедуру скорочення рівнів динамічного ряду для багатофакторної 

моделі (2) неможливо, оскільки існують певне співвідношення між кількістю факторів і довжиною 
динамічного ряду. 

В табл. 5 наведені результати прогнозування рівня орендної плати за різними методами і 
величиною «передісторії» на 2012-2015 рр. Для повної п’ятилітки за 2011 р. подані фактичні дані. 

Таблиця 5 
Альтернативні варіанти прогнозу величини орендної плати за землю  

по Вінницькій області на 2012-2015 рр.  
 

Величина «передісторії» (2008-2011 рр.) Величина «передісторії»  
(2004-2011 рр.) 

На основі рівняння тренда На основі лінійного рівняння Роки 

Лінійного
taay 10 +=

 логарифмічного
taay ln10 +=

 y = ƒ( 1х , 2х , 3х ) 
2011 356,86 356,86 356,86 

2012 378,80 399,76 401,53 

2013 388,79 428,51 443,11 

2014 393,16 454,42 484,57 

2015 393,27 478,13 526,63 
 
Наведені в табл. 5 альтернативні варіанти прогнозу величини орендної плати на 2012-2015 рр. 

мають певний сенс, оскільки дозволяють органам управління шляхом додаткових експертних оцінок 
відібрати найбільш прийнятний варіант. 
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Висновки з проведеного дослідження. Аналітико-прогностичне забезпечення управлінських 
рішень займає у наш час центральне місце в оперативному поточному і особливо стратегічному 
управлінні. Тому життя актуалізує потребу у розширенні методичного апарату економічних 
досліджень. Наведений інструментарій дослідження засвідчив свої реальні можливості щодо 
проведення поглибленого факторного аналізу і, що вкрай важливо, складання прогнозів, без яких, як 
свідчить світовий досвід, неможливо скласти обґрунтований стратегічний план. 

Кожен спеціаліст для прийняття стратегічних управлінських рішень намагається отримати 
найбільш прийнятний, найкращий прогноз, вважаючи таким достовірний прогноз. Однак, Дж. Мартіно 
на реальних прикладах показав, що не достовірність є критерієм якості прогнозу, тим більше про 
достовірність можна судити лише після закінчення терміну, а його корисність у прийнятті рішень, як 
основи  процесу управління [12]. 

Складання прогнозу не може бути самоціллю. Незалежно від наукового рівня, достовірності, 
точності і надійності, прогноз не має ніякої цінності, значення, якщо результати його не 
використовуються в процесі прийняття управлінських рішень. 
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Анотація 
Визначено фактори, що обумовлюють величину досліджуваного показника. Побудовано 

кореляційно-регресійну модель залежності величини орендної плати від факторів, що визначають її 
рівень. Побудовано прогноз величини орендної плати на 2012-2015 рр. 

Ключові слова: факторний аналіз, методи кореляції та регресії, коефіцієнт кореляції, 
середня помилка апроксимації, коефіцієнт еластичності, прогноз. 

 
Аннотация 

Определенно факторы, которые обусловливают величину исследуемого показателя. 
Построено корреляционно регрессионную модель зависимости величины арендной платы от 
факторов, которые определяют ее уровень. Построен прогноз величины арендной платы на 2012-
2015 гг.  

Ключевые слова: факторный анализ, методы корреляции и регрессии, коэффициент 
корреляции, средняя ошибка аппроксимации, коэффициент эластичности, прогноз. 

 
Annotation 

Certainly factors which stipulate the size of the probed index. It is built cross-correlation regressive 
model of dependence of size of rent from factors which determine its level. The prognosis of size of rent is 
built on 2012-2015. 

Key words:  factor analysis, methods of correlation and regression, coefficient of correlation, middle 
error of approximation, coefficient of elasticity, prognosis. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні залишається невирішеним надзвичайно актуальне 

питання ефективного формування податкової системи. До проблеми оподаткування необхідно підійти 
комплексно, з урахуванням як критично засвоєного зарубіжного досвіду, так і вітчизняних 
особливостей та чітко визначених перспектив і напрямків розвитку. Відсутність бачення перспектив, 
невизначеність пріоритетів, цілей і механізмів їх реалізації, за відсутності розвинених інститутів 
демократичної, правової держави і громадянського суспільства, тобто шлях спонтанного розвитку, 
унеможливлює побудову в країні соціально-орієнтованої економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням удосконалення чинної 
податкової системи України присвячено чимало наукових праць. Загальнометодологічні проблеми 
розвитку податкової системи досліджував Довгалюк В. І.. Мярковський А. І. проаналізував актуальні 
питання бюджетно-податкової реформи. Захарін С. В. дослідив можливості використання податків в 
якості стимулятора інвестиційної та інноваційної активності. Іноземний досвід розвитку податкових 
систем узагальнено у працях Юргелевича С. В., Карліна М. І. та Ткаченко Н. М. Однак 
малодослідженими залишаються окремі проблеми удосконалення чинного механізму функціонування 
податкової системи з урахуванням негативних наслідків загострення економічної кризи. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану функціонування, виявлення 
недоліків, визначення перспективних напрямків вдосконалення функціонального розвитку податкової 
системи України з урахуванням необхідності створення сприятливих податкових умов для 
прискореного економічного зростання аграрних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування податкової системи України не 
вирішило розв’язання двох груп проблем: вдосконалення інституціональних умов оподаткування і 
власне податкової системи: її складу, структури та окремих елементів [1, с. 5-7]. 

Побудова в Україні правової держави неможлива без створення системи достатніх 
інституціональних обмежень фіскальної політики. Метою її створення є стримування зростання 
державних видатків за межі суспільно необхідних функцій держави і, відповідно, податкового тягаря – 
за оптимальні межі. 

Відправною точкою реформування податкової системи України є визнання того факту, що в 
основному вона вже склалася, і попри всі свої недоліки не повинна розглядатися як така, що має 
підлягати докорінному реформуванню. Це означає перш за все необхідність відображення на 
законодавчому рівні вимоги забезпечення незмінності складу її ядра. Це дало б можливість 
переключити увагу на пошуки шляхів удосконалення чинної податкової системи. Щодо другорядних у 
фіскальному відношенні податків, то склад їх може переглядатися на основі порівняння їхньої 
ефективності (зіставлення надходжень від цих податків з витратами на їх стягнення). 

Однією з найбільших вад української податкової системи є чинна система податкових пільг та 
іншого роду преференцій, яка, по-перше, зумовлює нерівномірний розподіл податкового тягаря, отже, 
несправедливий характер оподаткування, по-друге, обмежує можливості зниження податкових ставок 
для всіх суб’єктів господарювання, її радикальний перегляд є одним із основних завдань податкового 
оновлення [2, с. 67-68]. Водночас, приступаючи до перегляду податкових пільг, необхідно враховувати 
те, що жодній країні ще не вдалося створити абсолютно нейтральної податкової системи, яка б 
скасовувала всі види пільг. Останні практично неможливо скасувати тому, що вони є одним із 
інструментів державного регулювання економіки. 

Як свідчить світова практика оподаткування, в податковому регулюванні іноземних країн одним 
із пріоритетних напрямків виступає застосування комплексу податкових засобів стимулювання 
інвестицій [3, с. 135-141]. При цьому найбільш розгалуженою є система інструментів, що 
застосовується в прямому оподаткуванні. 

Для створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні виключно важливим є 
узагальнення та врахування іноземного досвіду податкової підтримки інвестицій, оцінка тенденцій 
податкового регулювання. 

Інвестиційні пільги, що застосовуються при справлянні податку на прибуток (дохід), у всіх 
країнах Заходу схожі: прискорена амортизація, інвестиційний податковий кредит, інвестиційна 
податкова знижка, податкові канікули та неоподатковувані резерви інвестиційного призначення. 
Вказані форми пільг дають аналогічні результати при їх застосуванні – збільшення прибутку 
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підприємства після сплати податку (чистого прибутку). Відмінності між ними полягають не тільки у часі 
розподілу економії податків для фірми, що їх використовує, але й у механізмі їх впливу на економіку 
підприємства. Розглянемо особливості застосування кожної з цих інвестиційних пільг у різних країнах. 

Економічний сенс прискореної амортизації полягає у тому, щоб у перші роки експлуатації 
об’єкта амортизації забезпечити списання більшої частини його вартості і, таким чином, зменшити 
базу оподаткування більшою мірою, ніж при використанні звичайних методів амортизації. 

Наступними пільгами, що спрямовані на підтримку інвестиційної діяльності є податкова знижка 
та податковий кредит. 

Інвестиційна податкова знижка передбачає право підприємств зменшувати прибуток до 
оподаткування на певний відсоток зазначених витрат. Тобто надається термінова податкова знижка 
(пільга) підприємствам, що здійснили інвестиції капітального характеру та витрати на НДДКР через пряме 
зменшення оподатковуваного прибутку на повний чи частковий обсяг зазначених витрат підприємств. 

Інвестиційний податковий кредит – це відстрочка плати податку на прибуток, що надається 
суб’єкту підприємницької діяльності на визначений строк із метою збільшення його фінансових 
ресурсів для здійснення інноваційних програм із наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді 
додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, отриманого внаслідок реалізації 
інноваційних програм. 

Іншою податковою пільгою, що сприяє збільшенню ефективності інвестиційної діяльності, є 
податкові канікули. Зміст цієї пільги полягає у тому, що суб’єкт господарювання звільняється на 
визначений час (як правило, до п’яти років або на термін відшкодування підприємством витрат на 
капітальні інвестиції) та при додержанні певних умов від сплати податку на прибуток (дохід). Це 
дозволяє тимчасово зменшити податкове навантаження на таких платників, що дає їм змогу 
вивільнити певну суму коштів для розвитку підприємницької діяльності, в тому числі й для 
фінансування інвестицій. 

Ще одним досить поширеним в європейських країнах інструментом податкового регулювання є 
створення неоподатковуваних фінансових резервів. Зміст цієї пільги полягає в тому, що частина 
прибутку до оподаткування резервується для здійснення певних витрат. 

Серед інших інструментів податкового регулювання інвестицій в закордонній практиці слід 
виділити також введення знижених (або нульових) ставок оподаткування прибутку, що інвестується в 
активну частину основного капіталу. Так, знижена до 25 відсотків ставка застосовується в Люксембурзі 
для оподаткування прибутків нового бізнесу та нової діяльності протягом 8 років, причому розмір 
ставки визначається обсягами інвестицій в основні фонди. Зменшені ставки податку на прибуток 
застосовуються також у Франції, Італії та деяких інших державах. 

Таким чином, аналіз податкового регулювання в європейських країнах свідчить про те, що в ЄС 
застосовується система пільг, які в основному носять інвестиційно-економічний характер. Пільги, що 
застосовуються з податку на прибуток в країнах ЄС показані в табл. 1. 

Таблиця 1 
Пільги з податку на прибуток, що застосовуються в країнах ЄС 

 

Країна 
Диференційова

ні ставки 
оподаткування 

Неоподатко
вувані 
резерви 

Прискоре
на 

амортиза
ція 

Інвестицій-
на 

податкова 
знижка 

Інвестицій-
ний 

податковий 
кредит 

Податко
ві 

канікули 

Спрощений 
режим 

оподаткуван-
ня 

Австрія - + + - - - - 

Бельгія + + + + - - + 

Великобританія + + + + - - + 

Греція + + + - - - + 

Данія + + + + - - + 

Ірландія + + + - + - + 

Італія + + + + - + - 

Іспанія + + + + + - + 

Люксембург + + + - + - - 

Нідерланди + + + + - - + 

Німеччина - + + - - - - 

Португалія + + + + + + - 

Фінляндія - + + - - - + 

Франція + + + - + + - 

Швеція + + + - - - - 
Джерело : напрацювання автора 
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Таким чином, у світовій практиці податкового стимулювання інвестиційної діяльності 
використовуються різноманітні інструменти податкового регулювання, вибір яких обумовлений 
специфікою розвитку національної економіки та завданнями податкової політики конкретної країни. 

Подальше удосконалення податку на прибуток слід підпорядковувати передусім меті 
стимулювання інвестиційної активності аграрних підприємств, науково-технічного прогресу [4, с. 23-
25]. Є два шляхи реалізації цієї мети: зниження ставки податку і запровадження інвестиційних 
податкових пільг. У процесі удосконалення податку на прибуток аграрних підприємств, необхідно 
вирішити також проблему необґрунтованого перенесення підприємствами, що не можуть ефективно 
господарювати в ринкових умовах, своїх балансових збитків на наступні податкові періоди, що стало 
одним з основних каналів уникнення податку на прибуток. З цією метою варто було б надавати право 
переносити балансові збитки на наступні податкові періоди лише новоствореним підприємствам, а 
також підприємствам, що здійснюють інновації. 

Сучасній практиці оподаткування сільськогосподарських товаровиробників притаманне 
функціонування особливих податкових інструментів та наявність спеціальних режимів оподаткування, 
що дозволяють спростити податкові процедури та стимулювати розвиток сільськогосподарської 
діяльності [5, с. 4]. 

Найбільш дієвим та вагомим важелем непрямої податкової підтримки сільськогосподарських 
виробників є функціонування спеціального режиму та механізму справляння податку на додану 
вартість (ПДВ). Суть його полягає в акумуляції сум ПДВ при здійсненні операцій з продажу власної 
виробленої сільськогосподарської продукції. Даний режим акумуляції є неоднозначним, має як 
позитивні, так і негативні сторони. До числа останніх слід віднести неврахування природи ПДВ через 
позбавлення виробників можливості отримання бюджетного відшкодування, внаслідок чого вони 
ставляться в нерівні умови господарювання; циклічність та нерівномірність у накопиченні сум ПДВ, 
певний дестимулюючий вплив на інвестиційну діяльність; використання даного режиму в схемах 
оптимізації податкового навантаження, що призводить до бюджетних витрат. Спеціальний режим 
оподаткування податком на додану вартість потребує розв’язання двох найболючіших проблем: 
проблеми від’ємної різниці між сумою податкових зобов’язань платника і сумою податкового кредиту 
та проблеми перегляду системи податкових пільг. 

Аналіз чинників, що впливають на загострення проблеми відшкодування ПДВ в Україні, в тому 
числі і в аграрній сфері економіки, дає змогу з’ясувати і шляхи її вирішення [6, с. 13-14]. Вони пов’язані 
передусім з підвищенням рівня платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та категоричною 
відмовою від списання державою податкової заборгованості підприємств перед бюджетом. Ці 
проблеми не можна розв’язати лише засобами податкової політики, які розглядаються як один з 
інструментів їх вирішення. Серед цих інструментів – повернення до касового методу визначення дати 
виникнення податкових зобов’язань з ПДВ і податкового кредиту, який сприятиме пов’язуванню 
відшкодування з дотриманням суб’єктами господарювання платіжної дисципліни. 

Серед шляхів зменшення гостроти проблеми бюджетного відшкодування ПДВ аграрним 
підприємствам-експортерам та підвищення фіскальної ефективності податку є зміна підходів до 
політики податкового стимулювання експортера. Обкладання нульовою ставкою ПДВ експорту всієї 
продукції недоцільне тому, що сприяє консервації його наявної структури, а відтак і екстенсивної 
моделі економічного зростання, крім того, негативно впливає на фіскальну ефективність податку. 

Тому, нагальним є перехід до політики диференційованого стимулювання експорту, яка б 
сприяла прогресивним змінам у його структурі та структурі національного виробництва в цілому. З 
цією метою доцільно було б зберегти нульову ставку ПДВ для експорту товарів з високою часткою 
доданої вартості й звільнити від сплати податку на експорт іншої продукції, що означатиме віднесення 
податку, сплаченого в ціні матеріальних ресурсів на витрати виробництва і дасть змогу відмовитися 
від відшкодування ПДВ експортерам продукції з низькою часткою доданої вартості. 

Крім того, необхідно встановити такий порядок справляння ПДВ при фактичному здійсненні 
прямих іноземних інвестицій, за якого право на відшкодування ПДВ виникає з моменту реєстрації 
суб’єкта як платника податку. Водночас слід встановити відповідальність за несвоєчасне 
відшкодування податку на додану вартість з боку держави у вигляді штрафних санкцій (пені). 

Таким чином, необхідно відійти від вибіркового принципу відшкодування податку на додану 
вартість експортерам, чітко дотримуватись норми закону, запроваджувати електронну звітність. 
Електронна форма прискорить процедуру адміністрування ПДВ, а також зменшить паперовий 
документообіг, мінімізує втручання податкових органів у діяльність суб’єктів господарювання. 

Кризовий фінансовий стан сільськогосподарських підприємств обумовив розробку нового 
механізму оподаткування, який враховував би специфіку аграрного сектору. Державою було 
запроваджено спеціальний режим побудований на основі єдиного (інтегрованого) податку – 
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) [7, с. 116-117]. Спрощена система оподаткування 
забезпечила зниження податкового тиску, спрощення механізму обчислення податку, оптимізацію 
строків його сплати, посприявши при цьому, розвитку та розширенню малого підприємництва. Проте, 
поряд із позитивними здобутками її застосування, постало багато проблем. Причиною цьому є 
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ігнорування основного критерію, якого дотримуються в усіх розвинених країнах: ув’язки суми 
податкового зобов’язання підприємця із фінансовими результатами його діяльності та певні недоліки у 
методологічних підходах до формування нової системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників, які проявляються: 

− по-перше, сплата ФСП не залежить від фінансового стану господарств і має здійснюватись 
навіть у випадку одержання збитків;  

− по-друге, перестає діяти ефект «податкового коректора», що стримує залучення позичкового 
капіталу у сільськогосподарське виробництво, тобто економія на податках дедалі більше поглинається 
процентними платежами. Тому, слід узгодити механізм здешевлення кредитів, які надаються 
сільськогосподарським товаровиробникам з ефектом «податкового корректора». 

Внаслідок нечіткого законодавчого регулювання, створюються умови для уникнення 
оподаткування, а також використання суб’єктів спрощеного оподаткування у схемах мінімізації 
податкових зобов’язань підприємств, що працюють на загальній системі оподаткування. Отже, 
застосування спрощеної системи тісно пов’язане з проблемою ухилення від сплати податків. Системні 
порушення податкового законодавства здійснюються підприємцями стосовно оформлення трудових 
відносин із найманими працівниками, виконання вимог трудового законодавства щодо соціальних 
гарантій, заниження обсягів виручки від реалізації та інші. 

Тому, на нашу думку, удосконалення системи оподаткування підприємців - фізичних осіб, 
повинно відбуватися шляхом впровадження оподаткування чистого доходу за прогресивною шкалою з 
метою збільшення надходжень до бюджету і забезпечення вертикальної рівності. 

В зв’язку з цим, потрібно вдосконалювати також і механізм визначення чистого доходу платника. 
Важливим етапом цього процесу є обчислення витрат підприємця. Перспективним напрямом 
обчислення витрат з метою вирахування чистого доходу, міг би стати вдосконалений нормативний 
метод, за яким чистий дохід визначається за нормами від валового доходу. Підприємець в даному 
випадку звільняється від необхідності підтвердження витрат. Але необхідно переглянути чинні норми 
витрат, рівень яких є занизьким (особливо для таких популярних видів діяльності, як торгівля, надання 
побутових та транспортних послуг). 

Таким чином, за умови вірного вибору елементів податкового регулювання відбуватиметься 
вплив як на процес вилучення частини доходів фізичних осіб – підприємців до місцевого бюджету, так 
і на рівень їхнього податкового навантаження. 

При поданні до органу державної податкової служби розрахунку по фіксованому 
сільськогосподарському податку чинним законодавством не передбачено, до якого звітного 
податкового періоду слід включати отримані авансові платежі в поточному році за реалізовану 
сільськогосподарську продукцію власного виробництва в майбутньому році.  

Отже, з метою уникнення конфлікту інтересів необхідно внести зміни до форми Податкової 
декларації з фіксованого сільськогосподарського податку затвердженої згідно Наказу «Про 
затвердження форми податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку» від 
24.12.2010 року № 1016, що стосуються відображення в ній виручки від реалізації 
сільськогосподарської продукції за допомогою касового методу або за датою фактичного 
відвантаження такої продукції [8]. 

Крім того, справляння ФСП у нинішній формі є відірваним від господарської діяльності окремих 
сільськогосподарських підприємств для здійснення якої не потрібні сільськогосподарські угіддя, що є 
об’єктом оподаткування. Застосування даного режиму для зазначених сільськогосподарських 
підприємств є неприпустимим, оскільки вони мають можливість, по-перше, самостійно регулювати 
рівень оподаткування своїх доходів шляхом зміни величини сільськогосподарських угідь, а по-друге, 
рівень їх доходів дозволяє залучати їх частину до фінансування розвитку місцевої інфраструктури. 

Отже, важливим аспектом вдосконалення інструментарію прямого оподаткування є 
встановлення об’єктивних критеріїв обмеження можливості застосування спецрежиму прямого 
оподаткування на базі грошової оцінки сільгоспугідь суб’єктам у яких такі угіддя не є основним 
засобом виробництва. 

Нині для аграрного сектора України актуальним є питання побудови ефективнішої податкової 
системи [9, с. 52-55]. Для сільськогосподарських товаровиробників формування сприятливої 
податкової політики має здійснюватись з урахуванням особливостей галузі та підтримки соціальних 
стандартів для працівників сільськогосподарських підприємств. 

Вектор удосконалення податкової системи має бути спрямований у бік переходу від фіскальної 
до стимулюючої функції податків та залежати як від якості податкового законодавства, так і від 
макроекономічного стану економіки країни, зумовленого грошово-кредитною та фінансовою системою, 
соціальною політикою. 

Основними напрямами реформування податкової системи в Україні є: 
− зниження загального рівня податкового навантаження; 
− забезпечення і реалізація інвестиційної та соціальної спрямованості податкової системи; 
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− поліпшення адміністрування податків та податкової дисципліни. 
Головним стимулом для активізації розвитку підприємництва у сільській місцевості та 

поштовхом для інвестиційного процесу може бути реальне зниження податкового тиску. 
З теоретичної точки зору під базою оподаткування розуміють законодавчо закріплену частину 

доходів або майна платників податків (за вирахуванням пільг), яка враховується при розрахунку суми 
податку. 

Для аграрного сектора основною базою для оподаткування мають стати земля і прибуток. Це 
підтверджується світовим досвідом: близько 80 % усіх надходжень від прямих податків 
сільськогосподарських товаровиробників забезпечують два податки: земельний і прибутковий (на 
доходи фізичних і юридичних осіб). Крім того, у більшості країн світу прибутковий податок 
диференційовано. Сільськогосподарські товаровиробники користуються й такими пільгами, як нижчі 
ставки податку; запровадження неоподаткованого мінімуму; повне звільнення від сплати податків, 
якщо рівень доходів є нижчим за мінімальний оподаткований рівень. 

У процесі встановлення та сплати податків має забезпечуватись збалансованість 
загальнодержавних та місцевих інтересів, що є необхідним для виконання законодавчо визначених 
функцій як державою в цілому, так і кожною адміністративно-територіальною одиницею. 

Зниження рівня оподаткування та зростання ліквідності підприємств за рахунок надання 
податкових преференцій, не вирішуватиме проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції 
на внутрішньому і зовнішньому ринках, що є визначальним чинником розвитку на довгострокову 
перспективу. Забезпечення стратегічної ефективності податкових реформ потребує зосередження 
уваги на регуляторній функції податків, запровадження стимулів інвестиційної та інноваційної 
діяльності підприємств. 

При визначенні структури податків, необхідно враховувати завдання, поставлені перед 
податковою системою, а саме: створення оптимальних умов для розвитку суб’єктів економічної 
діяльності; мінімізація загрози соціальної дестабілізації через згортання соціальних програм; 
скорочення тіньового сектора економіки країни. 

Для сільськогосподарських товаровиробників законодавчу податкову базу слід спростити за 
рахунок встановлення стабільних й обґрунтованих ставок податків. 

З метою уникнення втрат бюджету від списання податкового боргу сільськогосподарських 
підприємств, що понесли збитки в результаті форс-мажорних обставин (пункт 2.4., стаття 101 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI «Списання безнадійного податкового 
боргу») [10], встановити наступний порядок визначення сум безнадійного податкового боргу, що 
підлягає списанню:  

− не підлягають списанню суми боргу по ПДВ, податку на прибуток з обсягів 
несільськогосподарської діяльності;  

− обсяг фіксованого сільськогосподарського податку визначається за розміром площ, на яких 
загинув урожай в результаті форс-мажорних обставин;  

− суми прибуткового податку, відрахувань до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, 
а в інші фонди - від суми заробітної плати в собівартості втраченого врожаю. 

Чинна податкова система передбачає активну регуляторну роль держави [11, с. 83-84]. 
Необхідно змінити економічну природу та сутність оподаткування, з тим, щоб забезпечувався принцип 
невтручання держави в економічну діяльність суб’єктів підприємництва.  

Необхідно звільнити від оподаткування частину прибутку підприємств, спрямовану на оплату 
інформаційно-консалтингових послуг у сільській місцевості, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів 
для села, витрат на соціальне забезпечення (пенсійне, медичне страхування, оздоровлення тощо). 

Варто зазначити, що у країнах ЄС порядок оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників є пільговим, насамперед в частині застосування спрощених режимів 
адміністрування податків. Спеціальні режими оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 
набули поширення також у Росії, Білорусії та Казахстані. 

Важливим питанням є оподаткування землі в Україні, яке досі не стало системою, яка б логічно 
пов’язувала встановлення бази оподаткування (ідентифікацію та оцінку об’єктів нерухомості), 
ефективного бюджетного процесу (встановлення ставок оподаткування, розрахунку очікуваних 
надходжень та їх використання) та адміністрування (забезпечення сплачуваності платежів за землю). 

Є нагальна необхідність уточнення методики нормативної оцінки сільськогосподарських земель 
з метою оптимізації оподаткування землі та впровадження у практику масової оцінки таких підходів, 
що забезпечили б порівнянність її результатів з результатами індивідуальної оцінки, яка відображає 
ринкову вартість земельних ділянок, дасть змогу встановити реальну базу оподаткування 
нерухомості, або, як її ще називають, «справедливу вартість оподаткування». 

За умов зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, також слід 
змінити підходи до оподаткування продажу землі, отриманої в результаті розпаювання. Доречно, щоб 
власник земельного паю самостійно платив податок при первинному продажу землі. Також цей 
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податок має бути диференційованим (відсоток на податок для власників земельних паїв має залежати 
від ціни продажу землі). 

Існує нагальна необхідність оптимізувати систему перевірок, зокрема шляхом створення 
надійної бази контролю, базуючись на системі моніторингу ризиків. 

В сфері взаємовідносин з цільовими соціальними фондами потребують вдосконалення 
механізми залучення сільськогосподарських підприємств до сплати внесків у соціальні фонди, які з 
2004 року виключені зі складу податкової системи і за своєю природою не відносяться до податків. 

Розглянемо напрямки розвитку системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 
[12]. 

Всіляка підтримка вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника є одним із 
пріоритетних завдань державної політики, що забезпечується, зокрема, застосуванням спеціальної 
системи оподаткування. З огляду на це, необхідно: 

1. У сфері прямого оподаткування: 
− пропонуємо зберегти на період світової фінансової кризи, що назріває, дію фіксованого 

сільськогосподарського податку. 
Після завершення терміну дії ФСП пропонується два варіанти: 
Перший варіант: запровадження нового (на заміну ФСП) спеціального режиму оподаткування 

доходів, сільськогосподарського податку, що включатиме в себе податки на землю та прибуток (перша 
частина податку відображатиме платність землекористування, диференційованим за бонітетною оцінкою 
угідь; другий, базуватиметься на визначенні нормативного прибутку, розрахованого за усередненими 
оцінками дохідності для певного регіону і виступатиме інструментом вилучення диференціальної ренти). 

Другий варіант передбачає функціонування податку на прибуток, на землю, інших прямих податків і 
розроблення механізму їхньої взаємодії. Даний варіант передбачає застосування класичного земельного 
податку та оподаткування фактичного (а не нормативного) прибутку від здійснення сільськогосподарської 
діяльності за пониженою ставкою та прибутку від іншої діяльності за стандартною ставкою. 

2. У сфері непрямого оподаткування: 
Як вже зазначалось вище, «Державна цільова програма розвитку українського села на період 2015 

року» передбачає поступову трансформацію непрямої державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників з урахуванням вимог СОТ. З огляду на це, пропонується на період дестабілізації 
економічної обстановки у світі зберегти існуючий режим акумуляції коштів ПДВ. Така позиція дозволить 
максимально зберегти непряму підтримку на певний час, механізм якої практично виключає 
адміністративне втручання розподілу дотацій селянам. Водночас слід зауважити, що в умовах тенденції 
зростання цін на сільськогосподарську продукцію та харчові продукти сума, яку акумулюють 
сільськогосподарські підприємства на своїх спеціальних рахунках, постійно зростатиме і може досягти 
рівня, який перевищить дозволений відповідно до вимог СОТ (це складає близько 4,5 млрд. грн.). 

Після закінчення терміну дії режиму акумуляції сум ПДВ для сільськогосподарських підприємств 
слід передбачити наступні режими справляння даного податку: 

− загальний порядок адміністрування ПДВ, при цьому передбачається розробити спеціальний 
механізм, що враховуватиме специфіку галузі: системний характер перевищення вхідного ПДВ над його 
надходженнями у складі реалізованої продукції в певні періоди операційного циклу. Удосконалення 
механізму справляння ПДВ у сфері сільського господарства, насамперед, передбачає упорядкування 
бюджетного відшкодування по даному податку щодо особливої категорії його платників, якими є 
сільськогосподарські підприємства, для нівелювання негативних вад ПДВ необхідним є встановлення 
об’єктивних термінів відшкодування дебетового сальдо з ПДВ. Найбільш прийнятний варіант – 
формування відповідної бюджетної цільової програми (вона підпадатиме під заходи «зеленої скриньки»); 

− спрощений режим адміністрування ПДВ у сфері сільського господарства, який передбачає 
відсутність розрахунків з бюджетом по ПДВ при реалізації сільськогосподарської продукції, продуктів її 
первинної переробки та надання супутніх послуг для суб’єктів малого підприємництва. 

Як варіант, можна розглянути також досвід Росії, де Податковий кодекс передбачає для окремих груп 
товарів сільськогосподарської продукції ставку ПДВ 10 % при загальній ставці 18 %. При цьому імпортна 
продукція також оподатковується за пільговою ставкою. Досвід є цікавим з огляду на те, що не тільки 
сільськогосподарська продукція, а й продукція перероблення визначених (соціальних) груп харчових 
продуктів оподатковується за ставкою 10%. При цьому слід врахувати мету, яку ставила перед собою Росія, 
а саме: насичення внутрішнього ринку харчовими продуктами як вітчизняного, так і імпортного походження. 
Також при цьому слід враховувати низький рівень вартості ресурсів, а також можливості бюджету. 

Природа ПДВ, а особливо механізм його справляння, має складний характер, що призводить до 
зловживань, як зі сторони платників цього податку, так і зі сторони держави, котра не завжди 
відшкодовує, або своєчасно відшкодовує ПДВ. Крім того, існує певний фактор соціальної 
несправедливості, що стосується пересічного покупця (фізичної особи), яка скажімо купуючи готову 
продукцію - продукти харчування, автоматично стає платником ПДВ, суму якого лічені особи 
компенсовують, оскільки процедура досить складна і часоємна. Навіть якщо максимально 
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вдосконалити механізм справляння даного податку, виключивши можливості зловживань, все одно 
залишаться певні недоліки, які неможливо виправити. Тому, на нашу думку, в середньостроковій 
перспективі, необхідно замінити ПДВ на соціальний податок з продажу (реалізації). В умовах України 
ставка такого податку може бути на рівні 6–7 %. Даний податок сприятиме посиленню соціального 
захисту населення та зниженню рівня інфляції. 

Напрямками вдосконалення механізму земельного оподаткування мають стати [13, с. 137]: 
− запровадження двох складників податку за угіддя на визначених засадах; 
− переорієнтація механізму податку на територіальні засади справляння, включення його до 

складу місцевих податків; 
− уточнення методики визначення бази податку з метою забезпечення оподаткування реального 

рівня рентних доходів сільськогосподарських виробників; 
− передбачення практики періодичного (раз у 3-5 років) уточнення бази податку 

(диференціального доходу) з використанням кількох варіантів розрахунків; 
− обґрунтування оптимального розміру ставок податку для посилення його ролі в системі 

оподаткування суб’єктів аграрного виробництва та належного наповнення місцевих бюджетів. 
На законодавчому рівні необхідно розробити Закон України «Про оподаткування об’єктів 

нерухомості», Закони України «Про оцінку об’єктів нерухомості з метою оподаткування», про внесення змін 
до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та оцінювальну діяльність в Україні», «Про оцінку 
земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмеження», методик 
національних стандартів та порядків оцінки землі і нерухомості. Уточнення методики нормативної оцінки 
сільськогосподарських земель з метою оптимізації оподаткування землі (розроблення пропозицій щодо 
розширення методичних основ нормативної оцінки сільськогосподарських угідь шляхом впровадження 
методів масової оцінки для визначення ринкової вартості оподаткування); впровадження у практику 
масової оцінки підходів, що забезпечили б порівнянність її результатів з результатами індивідуальної 
оцінки, яка відображає ринкову вартість земельних ділянок. 

Висновки з проведеного дослідження. Формування ефективної податкової політики для 
функціонування сільськогосподарських підприємств рекомендуємо здійснювати в наступній 
послідовності виконання: 

1) оцінка стану фінансово-господарської діяльності підприємства; 
2) визначення напрямків розвитку виробництва на перспективу та джерел фінансування; 
3) розрахунок податків, враховуючи оцінку стану діяльності підприємства; 
4) розрахунок податків із врахуванням перспективних напрямків розвитку сільськогосподарських 

підприємств; 
5) вибір оптимальної організаційної форми господарювання з метою мінімізації податкових 

платежів; 
6) аналіз можливості зменшення бази оподаткування за рахунок використання прямих і 

непрямих податкових пільг відповідно до чинного законодавства; 
7) розробка обґрунтованої і законодавчо врегульованої методики визначення об’єкта і бази 

оподаткування для теперішньої діяльності; 
8) розробка методики визначення об’єктів і бази оподаткування із врахуванням перспективного 

плану розвитку діяльності підприємства; 
9) оцінка ефективності податкової політики і впливу на прибутковість аграрного бізнесу. 
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Анотація 

Виявлено недоліки функціонування та обґрунтовано перспективні напрямки вдосконалення 
податкової системи України. Визначено комплекс податкових засобів стимулювання інвестиційної 
активності та основні напрямки формування ефективної податкової політики аграрних 
підприємств. 
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ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ РИЗИКУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
МИТНИХ ОРГАНІВ  

 
Постановка проблеми. Реалії функціонування митних органів України свідчать про наявність 

певних проблем щодо належного виконання покладених на них функцій. Водночас, світові інтеграційні 
процеси потребують нового наукового переосмислення та розробки шляхів удосконалення діяльності 
митних органів. Всі визначені напрямки реформування митного законодавства з метою приведення у 
відповідність європейськими стандартами зумовлюють підвищення ефективності діяльності митної 
служби України, проте на них постійно накладаються політичні, економічні, соціальні та лобістські 
фактори, які гальмують розвиток системи митних органів. З огляду на це, найгостріша потреба на 
сучасному етапі полягає у формуванні нових підходів щодо реформування митної служби. 
Результатом цих заходів має стати досягнення такого рівня митного адміністрування, яке б 
забезпечувало його високу ефективність при зовнішній простоті і швидкості оформлення [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню найважливіших проблем підвищення 
ефективності діяльності Державної митної служби України приділяється постійна увага з боку науковців та 
практиків. Зокрема, проблематика діяльності митних органів, включаючи дослідження особливостей та 
перспектив її удосконалення й розвитку, аналізується в наукових працях таких відомих українських та 
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зарубіжних науковців і практиків митної справи, як І. Бережнюк, А. Войцещук, Х. Вольфганг, О. Гребельник, 
Є. Додін, Ю. Дьомін, С. Ківалов, П. Пісний, П. Пашко, Л. Пісьмаченко, С. Терещенко та ін.  

Разом з тим, фрагментарно вивчена природа ризику і специфіка його проявів в діяльності митних 
органів. Особливої уваги потребують дослідження щодо формування інструментарію системи управління 
ризиками в митній справі. Недостатня розробленість теоретичних, методичних та прикладних основ 
управління ризиками в митній сфері визначили вибір теми, мети і завдань дослідження. 

Постановка завдання. Метою написання статті є аналіз функцій ризику в державній митній 
справі, їх узагальнення та систематизація. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки акценти в здійсненні державної 
митної справи у світі зміщуються до застосування таких принципів: завчасний електронний обмін 
даними, послідовне застосування методів управління ризиками, використання нових технологій 
неруйнівного контролю під час огляду товарів і тісне співробітництво митних органів між собою та з 
підприємствами (закріплені Рамковими стандартами Всесвітньої митної організації у 2005 p.) [2]. 

Варто відмітити, що процес реформування Держмитслужби здійснюється відповідно до 
Стратегії розвитку «Чистий бізнес - чесні податки». Відповідно до цієї стратегії, з метою усунення 
людського фактору в роботі митних органів, Державна митна служба запроваджує спеціальну 
автоматизовану систему. Ця система передбачатиме правильне оподаткування товарів, 
унеможливлення ввезення товарів без митного контролю, недопущення випадків декларування не 
своїм найменуванням, маніпуляцій з кодами, вартістю, країною походження, іншими показниками, які 
впливають на повноту оподаткування, чітку регламентацію дій інспектора митниці. За словами голови 
Держмитслужби України І. Калєтніка, «…автоматизована система представлятиме програмний 
продукт, інтегрований в інформаційний комплекс, з яким працює митник, побудований на основі 
аналізу ризиків. І у інспектора митниці не буде можливості прийняти рішення на власний розсуд, 
оскільки він навіть суто технічно не зможе це зробити» [1].  

Впровадження системи управління та аналізу ризиків вимагає всебічного та ґрунтовного 
дослідження її елементів, а саме: ризик, профіль ризику, індикатор ризику, область ризику, селекція 
ризиків та ін. Слід зазначити, що Наказом міністерства фінансів України від 24.05.2012 р. «Про 
затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з 
управління ризиками в митній службі України» чітко регламентується порядок здійснення та оцінки 
ризиків, наведено поняття індикаторів, профілів, областей ризику та ін [3]. Проте, перш ніж 
аналізувати елементи системи управління та аналізу ризиків, необхідно впорядкувати категорійний 
апарат. В першу чергу це стосується категорії «ризик» та її змістовного наповнення з позиції 
використання в практичній діяльності митних органів.  

Слід зазначити, що однозначне трактування сутності категорії «ризик» відсутнє, оскільки це 
складне явище, що має багатоаспектні, а інколи протилежні реальні основи: філологи визначають 
ризик як можливість чогось небажаного (наприклад втрата); економісти – як можливість відхилення 
фактичного результату від за планового; статистики уточнюють: ймовірність настання визначеної 
небажаної події. Отже, ризик – це невизначеність щодо можливих втрат, тобто непередбачуваного 
(ненавмисного) скорочення вартості внаслідок реалізації загрози, що їх спричинила.  

Проте, традиційні підходи до тлумачення категорії «ризик» не відображають практику його 
застосування митними органами. В новій редакції Митного кодексу під ризиком розуміється 
«ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи», а 
управління ризиками – це робота митних органів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, 
розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності 
та контролю застосування цих заходів [4]. Тобто, митні органи використовують показник ризику як 
інструмент прийняття рішення щодо визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які 
підлягатимуть митному контролю у певних формах та обсягах. Цей показник є основним інструментом 
митних органів, який визначає обсяг митного контролю та застосовується для того, щоб, з одного боку, 
забезпечити вибірковість митного контролю, а з іншого – підвищити його ефективність шляхом 
зосередження на ризикованих експортно-імпортних операціях. 

Розуміння сутності ризику безпосередньо пов’язана з виявленням функцій, які він виконує при 
здійсненні господарської діяльності. Неоднакове тлумачення категорії «ризик» відповідно до 
традиційного підходу та категорії «митний ризик», зумовлене саме їхніми функціональними ознаками, 
оскільки функція ризику – це зовнішній прояв дії ризику на параметри соціально-економічної системи і 
її окремі складові. Зокрема, в табл. 1. узагальнено підходи до функцій ризику як економічної категорії.  

Як зазначалось, ризик в державній митній справі використовується як інструмент прийняття 
рішення щодо обсягів митного контролю, що зумовлює формування його специфічних функцій. 
Зокрема, С. Терещенко, розглядаючи основи ризик-менеджменту, запропонував такі його функції 
(табл. 2) [7]. 

Зазначені функції та завдання системи управління ризиками в митній справі стосуються митних 
органів, тобто суб’єктів управління, при цьому практична реалізація управління ризиками здійснюється 
сукупністю прийомів та засобів впливу на об’єкти управління. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 291 

Таблиця 1 
Функції ризику 

 
Функція Аспект прояву Види функцій 

Конструктивний  Інноваційна, діагностична, 
контрольна, компенсаційна Регулятивна 

Деструктивний Попереджувальна, репресивна 

Історико-генетичний Стабілізуюча, зберігача 
Захисна 

Соціально-правовий Соціально-економічна, правова 
Джерело : узагальнено на основі [5; 6] 
 

Таблиця 2 
Функції ризик-менеджменту в державній митній справі 

 
Функція Зміст функції 

Контрольна 
Покликана спрямувати зусилля митних органів на перевірку законності та достовірності 
відомостей щодо товарів, транспортних засобів, документів у контексті здійснення митної 
справи. 

Фіскальна 

Покликана забезпечити повноту надходжень до державного бюджету та реалізується шляхом 
здійснення митними органами перевірки та контролю достовірності заявлених до сплати сум 
податків та зборів, чисельних значень фактурної та митної вартості товарів, коду товару, 
країни походження товару. 

Організуюча 
Має забезпечити доцільність кількості рівнів управління, визначити їх завдання, 
підпорядкованість, права, обов’язки та місце управлінців в системі управління ризиками у 
загальній системі митного контролю. 

Забезпечувальна 

Має сформувати прозору, передбачувану, ефективну, спрощену систему контролю руху 
товарів і транспортних засобів шляхом впровадження методик та правил роботи системи 
управління ризиками, визначити порядок застосування форм митного контролю на підставі 
оцінки економічної доцільності їх впровадження. 

Правоохоронна Має забезпечити здіснення адміністративного та судового впливу на виявлені під час 
здійснення митного контролю ризики. 

 
Проте, на нашу думку, ризик в державній митній службі виконує ще одну досить суттєву функцію 

– індикаторну, яка має визначити, з однієї сторони, форми та обсяги митного контролю достатні для 
забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи, з іншої – 
підвищити ефективність діяльності митних органів щодо пропускної спроможності (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зміст індикаторної функції ризику  

 
Індикаторна функція ризику забезпечує визначення індикаторів ризику, які відповідно до [3] 

являють собою критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість 
здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик. Індикатори ризиків визначаються за 
допомогою конкретно виражених критеріїв вибірковості, таких як конкретний код товару, країна 
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х1 – об’єкт контролю (товар); 
х2 – суб’єкт контролю (учасник ЗЕД); 
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походження, країна відправлення вантажу, вартість, торговельний суб'єкт, тип транспортного засобу, 
мета перебування на митній території тощо [8].  

До найбільш вагомих індикаторів ризиків, що стосуються товарів, належать, в основному, митно-
тарифне регулювання, походження товарів, вартість товарів. Стосовно індикаторів ризиків, які 
належать до діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, тут аналізуються особливості 
зовнішньоекономічної угоди, враховуються дані про попередні порушення митних правил, інформація 
про протиправну діяльність цих суб'єктів, їх засновників, фактичних власників тощо, отримана від 
правоохоронних, податкових або інших компетентних органів України та іноземних держав, а також від 
міжнародних організацій.  

Висновки з проведеного дослідження. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що 
впровадження автоматизованої системи прийняття управлінських рішень в сфері управління ризиками 
має на меті підвищити ефективність діяльності митної служби України. Важливим завданням митної 
служби в цій сфері є гнучке та диференційоване визначення індикаторів ризику на підставі наявного 
практичного досвіду та науково обґрунтованих розрахунків.  

В подальших наукових дослідженнях планується більш ґрунтовно дослідити місце і роль 
індикаторної функції ризику в державній митній справі. 
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Анотація 
В статті досліджено категорію «ризик» та особливості її трактування в державній митній 

справі. Узагальнено функції ризику як економічної категорії та розглянуто сутність ризиків в 
митній сфері. Автором запропоновано використовувати індикаторну функцію ризику в державній 
митній справі.  

Ключові слова: ризик, функції ризику, ризик в державній митній справі, індикаторна функція 
ризику. 

Аннотация 
В статье исследовано категорию «риск» и особенности её трактовки в государственном 

таможенном деле. Обобщенно функции риска как экономической категории и рассмотрено 
сущность рисков в таможенной сфере. Автором предложено использовать индикаторную 
функцию риска в государственном таможенном деле.  

Ключевые слова: риск, функции риска, риск в государственном таможенном деле, 
индикатор функция риска. 

Annotation 
In research category of «risk» and especially his interpretation of the state customs. Generalized risk 

function as an economic category, and the essence of risk in customs. The author suggests to use the 
indicator function of risk in the state customs.  

Key words:  risk, risk function, the risk of the state customs, the indicator function of risk. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації економіки, ринок, на якому 

функціонують виробники, починає виявляти особливості, які раніше не були йому притаманні: 
нестабільність, частота та непередбачуваність змін попиту, виникнення нових потреб, часті коливання 
кон’юнктури. Це ускладнює процеси планування та прогнозування на підприємстві, що, у свою чергу, 
зменшує ймовірність прийняття правильного рішення. Ця невизначеність і нестійкість зовнішнього 
середовища змінює акценти і на перший план виходять проблеми не виробничо-технічного характеру, а 
розподілу і збуту виробленої продукції. Ускладнення процесу реалізації виробленої продукції та зростання 
конкуренції за споживачів підтверджує, що в сучасних умовах результат конкурентної боротьби все більше 
залежить від правильності вибору каналів розподілу, характеру зв’язків між каналами та між учасниками 
всередині каналу, ефективності стратегії і тактики управління розподілом. У цьому зв’язку особливої 
актуальності набувають питання розроблення та впровадження на підприємстві ефективної маркетингової 
політики розподілу, яка дозволить якомога краще використовувати всі можливості ринку для збуту 
продукції і одночасно уникати обмежень, які на ньому виникають.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування концепції розподілу було розпочато в 
50-ті роки ХХ століття. Найбільш детальний розгляд маркетингової політики розподілу здійснили у 
своїх працях такі вчені, як Біловодська О. А. [1], Павленко А. Ф. [5], Петруня Ю. Є. [6], Примак Т. О. [7], 
Крикавський Є. В. [2], Штерн Л. В., Ель-Ансарі А. І., Кофлан Т. Н. [8] та ін. У їхніх працях викладено 
підходи до розуміння сутності та значення політики розподілу для ефективного та безперебійного 
функціонування підприємств; запропоновані способи вирішення проблем, які виникають у процесі 
розроблення та вибору політики розподілу. 

Проте аналіз наукових праць українських і російських, а також зарубіжних учених, дозволяє 
зробити висновок, що не досить розробленою є проблема визначення місця маркетингової політики 
розподілу в системі підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є деталізація, обґрунтування і поглиблення сутності та 
значення маркетингової політики розподілу для підприємств, які функціонують в умовах сучасної 
економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Оптимізація процесу реалізації продукції та 
організація раціональної системи розподілу дозволяє забезпечити своєчасну пропозицію товарів у 
місцях попиту, їхню адаптацію до вимог споживачів. Виходячи з цього, сьогодні важливого значення 
набуває планування, формування і розвиток маркетингової політики розподілу, а також виявлення 
потенціалу збуту, що, як результат, дозволить підприємству одержувати додаткові доходи і прибуток. 

Розгляду поняття «маркетингова політика розподілу» у своїх працях приділяли увагу вітчизняні 
та російські, а також зарубіжні вчені (табл. 1).  

В результаті дослідження визначень поняття «маркетингова політика розподілу», автор 
пропонує виділяти три підходи до його розуміння.  

1. Маркетинговий підхід: головним завданням є наявність маркетингового забезпечення 
процесу розподілу. Вчені виділяють дві складові: фізичний розподіл, тобто безпосереднє переміщення 
товару від виробника до покупця, і маркетингову складову, яка забезпечує досягнення маркетингових 
цілей виробника. 

2. Логістичний підхід, головною характеристикою якого є фізичне переміщення товару, що 
здійснюється згідно з логістичними вимогами щодо товару, місця, часу, умов та ціни переміщення 
товару. Переміщення має на меті виконання маркетингових вимог і економії на масштабах логістичної 
діяльності за рахунок гармонізації трансакційних одиниць упаковки, зберігання, вантажопереробки і 
транспортування продукції. 

3. Розподільчий підхід. Головною задачею маркетингової політики розподілу є розроблення 
комплексу заходів і відповідних операцій, що мають на меті спланувати, організувати, регулювати та 
здійснювати контроль за рухом продукції до споживачів. При цьому сюди відноситься і шлях товару 
від виробника до кінцевого споживача, поділений перепродажами товару на відрізки.  

Отже, маркетингова політика розподілу – це комплекс дорозподільчих, розподільчих та 
післярозподільчих операцій, виконання яких спрямоване на планування, реалізацію та контроль за 
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фізичним переміщенням продукції від місць видобутку та виробництва до місць споживання та 
використання з метою задоволення потреб споживачів, досягнення цілей підприємства та реалізації 
його місії на ринку, що відбувається з дотриманням вимог, які висуваються споживачами щодо якості 
товару, місця, часу, вартості та умов постачання. 

Таблиця 1 
Систематизація поняття «маркетингова політика розподілу» 

 
Автор, джерело Трактування понять  

Розподільчий підхід 

Біловодська О. А. [1] 
комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих на ефективне планування, 
організацію, регулювання та контроль доставки продукції й послуг споживачам з метою 
задоволення їх потреб і отримання прибутку 

Павленко А. Ф., 
Войчак А. В. [6] 

діяльність підприємства з організації, планування, реалізації та контролю за фізичним 
переміщенням виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць 
використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення 
власних цілей 

Петруня Ю. Є. [7] діяльність організації з планування, реалізації та контролю руху своїх товарів до 
кінцевого споживача з метою задоволення його потреб і отримання прибутку 

Маркетинговий підхід 

Примак Т. О. [8] 
комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, тісно пов’язаних між 
собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками 
в післявиробничий період 

Кукура С. П., 
Трушникова І. О. [4] 

курс дій підприємства з розроблення та реалізації комплексу маркетингу, заходів, що 
входять до нього, з метою доведення товару до кінцевого споживача 

Логістичний підхід 

Крикавський Є. В. [3] політика, що забезпечує покупцям можливість купити відповідний продукт у відповідному 
для них місці у відповідний час за відповідних умов та з акцентованою ними ціною 

Маккіннон А. [5] основним завданням фізичного розподілу є забезпечення наявності товарів у потрібному 
місці в потрібний час і в потрібній кількості для задоволення споживчого попиту 

 
Маркетингова політика розподілу пронизує всю діяльність підприємства. Та головним чином 

вона найбільше впливає на сферу постачання та сферу розподілу (рис. 1).  
Обсяги реалізації підприємством продукції впливають на план випуску продукції, від чого, у свою 

чергу, залежить потреба в сировині та матеріальних ресурсах для наступного виробничого циклу. 
Таким чином, процес формування та управління потоками сировини та матеріальних ресурсів 
«охоплюється» маркетинговою політикою розподілу. 

У сфері розподілу проводяться операції, безпосередньо пов’язані з плануванням, організацією, 
регулюванням та контролем за розподілом продукції та її доведенням до кінцевого споживача. Саме у 
цій сфері забезпечується реалізація основної мети маркетингової політики розподілу – задоволення 
потреб споживачів шляхом їхнього забезпечення готовою продукцію відповідної якості та відповідно 
до їхніх запитів. 

Завдання маркетингової політики розподілу за тривалістю, за пріоритетами та за підходами 
наведені нижче. 

За тривалістю: 
1) стратегічні – пов’язані з формуванням та організацією каналів збуту: 
− прогнозування перспективних каналів збуту; 
− вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту; 
− вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення складів; 
2) тактичні завдання маркетингової політики розподілу включають: 
− роботу з наявними клієнтами та залучення нових; 
− пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару; 
− організацію виконання замовлень і поставку товарів (визначення маршрутів збуту, перевірку 

наявності товарних запасів, заходи стимулювання збуту тощо) [6, с. 570].  
За пріоритетами: 
1) логістичні: 
− створення інтегрованої системи регулювання та контролю за товарним рухом і потоками, що 

його супроводжують (фінансовими, інформаційними тощо), яка забезпечувала б своєчасність, високу 
якість постачання і необхідну кількість продукції споживачам; 

− формування системи закупівель сировини, матеріалів тощо;  
− визначення технології фізичного переміщення товарів; 
− координація і організація товароруху (обробка замовлень, упакування, комплектація, 

консервування, складування, створення необхідних товарно-матеріальних запасів та їх підтримання, 
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отримання і відвантаження товарів, транспортування продукції); 
− розроблення способів управління рухом товарів; 
− організація передпродажного і післяпродажного обслуговування; 
− виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни та ін.; 
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Маркетингова політика розподілу 

Рис. 1. Місце маркетингової політики розподілу на підприємстві 
Джерело : розробка автора 

 
2) дистрибутивні: 
− дослідження, формування, обґрунтування й ефективне функціонування каналів розподілу і 

товароруху; 
− встановлення збалансованості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва; 
− вибір методів, каналів і структури розподілу, формування систем товароруху; 
− аналіз форм і методів роботи посередників у каналах; 
− вибір і ведення політики розподілення в умовах конкуренції; 
− визначення стратегії переміщення товарів; 
− планування процесу реалізації продукції та ін.; 
3) збутові: 
− організація діяльності в каналі збуту; 
− узгодження політики продажу товарів кінцевим споживачам з політикою їх виробництва; 
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− організація роботи з кінцевими споживачами та ін. [1, с. 14-15]. 
За підходами: 
1) маркетингові: 
− встановлення контактів зі споживачами; 
− визначення їхніх потреб; 
− вивчення, формування та стимулювання попиту; 
− формування та розвиток відносин з покупцями; 
2) розподільчі: відповідають збутовим завданням, виділеним за пріоритетами; 
3) управлінські:  
− планування та розроблення маркетингової політики розподілу, а в її межах стратегії 

розподілу; 
− управління маркетинговою політикою розподілу; 
− контроль за реалізацією маркетингової політики розподілу; 
− прийняття рішень щодо обсягів збуту, кількості та видів каналів розподілу, кількості 

посередників, цінової політики розподілу та виконання інших завдань, що відповідають 
диструбитивним (за критерієм «пріоритети»); 

Таким чином, реалізація визначених завдань дозволяє вирішувати такі проблеми: 
1) проектування та реалізація фізичного розподілу продукції; 
2) обґрунтування та формування каналів розподілу; 
3) організація та координація роботи у каналі збуту та з кінцевими споживачами продукції [1, 

с. 15]; 
4) забезпечення ефектності процесу розподілу шляхом скорочення часу на перебування 

товарів у дорозі і мінімізації витрат обігу.  
 
Планування та розроблення заходів політики розподілу передбачає проходження ряду етапів, 

які подані на рис. 2. Алгоритм формування системи розподілу, розроблений на основі алгоритму, 
запропонованого Л. В. Штерном, А. І. Ель-Ансарі і Е. Т. Кофлан [2, с. 111-114; 9, с. 218-250].  

Процес формування системи розподілу складається з 23 кроків. На першому кроці 
визначаються цілі, для досягнення яких розробляється маркетингова політика розподілу. Потім 
проводиться маркетинговий аналіз ринку збуту, у ході якого визначаються продуктові та географічні 
межі ринку, на якому планує працювати підприємство, а також оцінюється його перспективність 
шляхом аналізу макросфери ринки та його кон’юнктури (відбувається дослідження та аналіз, а також 
збір наявної інформації про канали розподілу, діючі системи розподілу, а також найбільш «популярні» 
стратегії розподілу), на основі чого розробляється попередня стратегія розподілу, яка стає базою для 
формування «ідеальної» системи розподілу.  

Наступним кроком відбувається дослідження зовнішніх факторів, що впливають на стратегію 
розподілу. Цей етап передбачає повне усвідомлення існуючих умов, в яких працює підприємство, та 
завдань, що перед ним стоять, шляхом проведення семінарів і опитувань, аналізу маркетингових 
каналів конкурентів, вивчення маркетингових стратегій і програм, які вони застосовують, дослідження 
споживачів (вивчення переваг споживачів, побажань ключових покупців), галузевих аналогів, досвіду 
компаній, відомих ефективністю систем розподілу, у тому числі й з інших галузей. Потім приймаються 
«блискавичні» рішення про відповідність стратегії розподілу факторам зовнішнього впливу або про 
необхідність внесення в неї змін. 

Далі створюється система перевірки. Метою її створення є виявлення адміністративних, 
ресурсних, фінансових та інших обмежень, які необхідно врахувати при прийнятті стратегічних рішень 
щодо формування системи розподілу. Також відбувається аналіз невідповідностей стратегії розподілу 
можливостям підприємства і специфіці його діяльності та опис можливих варіантів усунення цих 
невідповідностей, що дозволяє внести відповідні коригування до «ідеальної» системи розподілу, що 
дає можливість максимально наблизити «ідеальну» систему розподілу до реальних умов. 
Результатом цих етапів є формування чіткого уявлення про три системи розподілу: існуючу (якщо 
вона вже створена на підприємстві), «ідеальну» та регульовану («реальну»), яка створюється шляхом 
пристосування «ідеальної» системи до визначених завдань і обмежень. Після чого стає можливим 
розроблення остаточних стратегічних рішень та формування «реальної» системи розподілу, яка б 
найбільше відповідала потребам підприємства в конкретних умовах.  

У межах процесу створення «реальної» системи розподілу приймаються рішення щодо 
формування оптимальних каналів розподілу (узгодження кількості каналів, їхньої ширини та 
інтенсивності, підбір конкретних учасників каналів розподілу). Далі проводиться організація збуту 
товарів, що включає в себе документальне оформлення операцій.  

Останні три етапи стосуються оптимізації процесу управління системою розподілу. 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 297 

так 

7.3.1. Якісний аналіз споживачів 

7.3.2. Кількісний аналіз споживачів 

7.4. Аналіз системи 
розподілу підприємств-
аналогів галузі і/або 

застосування бенчмаркінгу 

12. Перевірка на відповідність 
специфіці діяльності підприємства 

10. Створення системи, що управляється керівництвом, для 
перевірки та управління процесу розподілу 

11. Перевірка на відповідність 
можливостям підприємства 

20. Оптимізація системи 
управління каналами розподілу 19. Організація збуту товарів 

(документальне оформлення операцій) 

7.1. Проведення 
семінарів і 
опитувань 

1. Визначення цілей МПР 

7.2.1. Оцінка перспективи 
діючих каналів розподілу 

7.2. Аналіз каналів конкурентів 

2. Маркетинговий аналіз ринку збуту 

2.2 Аналіз маркетингового зовнішнього 
середовища ринку збуту 

2.3. Оцінка кон’юнктури 
ринку збуту 

2.1. Визначення меж 
ринку 

7. Урахування зовнішніх факторів впливу 

15. Визначення кінцевої стратегії розподілу 

16. Вибір «реальної» системи розподілу 

17. Формування оптимальних каналів розподілу 

4. Аналіз найбільш використовуваних 
стратегій розподілу 

3. Вивчення інформації та дослідження 
існуючих систем розподілу та каналів 

 

7.3. Аналіз споживачів  

18.2. Визначення рівнів 
каналів розподілу 

18.1. Визначення 
кількості каналів 

розподілу 

18.4. Визначення 
інтенсивності каналів 

розподілу 

18.3. Визначення 
ширини каналів 

 
18.2.1. Вибір конкретних 

учасників каналів розподілу 

 

5. Розроблення попередньої стратегії 
розподілу 

8. Чи відповідає 
зовнішнім 
факторам? 

Корегування  9. Внесення відповідних 
змін до стратегії розподілу 

так 

Корегування  14. Внесення відповідних змін 
до стратегії розподілу 

22. Визначення методів 
управління каналами 

21. Визначення системи 
керівництва каналом 

розподілу 

23. Реалізація стратегії розподілу 

6. Формування «ідеальної» 
системи розподілу 

13. Чи відповідає 
умовам 

перевірки? 

Рис. 2. Удосконалена схема планування та розроблення заходів маркетингової політики 
розподілу 

Джерело : запропоновано автором на основі [2; 9] 
 
Отже, маркетингова політика розподілу передбачає виконання заходів і операцій з фізичного 

переміщення продукції, прийняття рішень щодо каналів розподілу, а також вибір та розроблення 
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стратегії розподілу, яка дозволяє детально проробити порядок дій, пов’язаних з організацією на 
підприємстві оптимального розподілу. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, маркетингова політика розподілу допомагає 
підприємству досягнути таких цілей: 

− задоволення платоспроможного попиту споживачів, як результат – встановлення 
довготривалих відносин зі споживачами та формування власної клієнтської бази; 

− розширення меж ринку збуту, вихід на нові ринки, як результат – збільшення кількості 
лояльних споживачів та зростання обсягів реалізації; 

− оптимальне завантаження виробничих потужностей; 
− досягнення місії діяльності підприємства та підвищення його внутрішньої фінансової і 

комунікаційної стійкості; 
− забезпечення виживання підприємства в довготривалій перспективі, як результат – зростання 

конкурентоспроможності і конкурентостійкості підприємства та його продукції; 
− створення позитивного іміджу підприємства на ринку та зростання його суспільного визнання, 

як результат – формування гудвілу підприємства; 
− гарантія найефективнішого управління товарними запасами підприємства; 
− організація раціонального виконання замовлень, постачання та відвантаження готової 

продукції, як результат – зменшення економічних витрат і часу. 
У подальших дослідженнях буде розглянуто особливості організації та вибору маркетингових 

каналів розподілу як складових елементів маркетингової політики підприємства. 
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Анотація 

У статті проведено аналіз поняття «маркетингова політика розподілу». Визначено місце 
маркетингової політики розподілу в господарській системі підприємства; розглянуто її завдання та 
функції. Удосконалено схему планування та розроблення заходів політики розподілу на підприємстві. 

Ключові слова: розподіл, маркетингова політика розподілу, система розподілу, підхід, сфера 
розподілу. 

Аннотация 
В статье проведен анализ понятия «маркетинговая политика распределения». Определено 

место маркетинговой политики распределения в хозяйственной системе предприятия; 
рассмотрены её задачи и функции. Усовершенствована схема планирования и разработки 
мероприятий политики распределения на предприятии. 

Ключевые слова: распределение, маркетинговая политика распределения, система 
распределения, подход, сфера распределения. 

Annotation 
Concept analysis «marketing distribution policy» is carried out. Place of marketing distribution policy in 

economic system of enterprise is defined; its objectives and functions are considered. Scheme of distribution 
policy planning and development at enterprise is improved. 

Key words: distribution, marketing distribution policies, distribution system, approach, sphere of 
distribution. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 299 

УДК 658.87.01:005.418 
Колос І.В., 

 аспірант кафедри прикладної економіки, 
Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 
 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми. Входження України до світового торговельно-економічного простору 

обумовило необхідність використання сучасних технологій менеджменту, однією з яких є реінжиніринг 
бізнес-процесів. Економічна ситуація України потребує кардинальних змін у торговельній сфері, 
збалансованості дій підприємницьких структур і держави. Підприємствам необхідно адаптуватись до 
постійно змінного середовища, впроваджувати нові технології управління існуючим потенціалом для 
створення гнучкої конкурентноздатної організації.  

Діяльність підприємств складається з величезної кількості бізнес-процесів, що повторюються, 
кожен з яких є послідовністю дій та рішень, націлених на досягнення певної мети. Прийом замовлення 
клієнта, постачання товару клієнтові, нарахування заробітної плати співробітникам – все це бізнес-
процеси. Змінюючи певні бізнес-процеси можна вирішити організаційні та технологічні проблеми, 
прискорити просування нових технологій та підвищити якість товарів або послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реінжиніринг є об’єктом вивчення провідних 
вчених-економістів. Концепція реінжинірингу висвітлюється в наукових працях: І. Ансоффа, 
П. Друкера, Ф. Котлера, А. Наумова, Е. Ойхмана, М. Робсона, Г. Саймона, Л. М. Таранюк, М. Хаммера, 
Д. Чампі та ін. Зокрема, Л. М. Таранюк висвітлює методологічні підходи до визначення понятійного 
апарату [7], М. Хаммер розглядає реінжиніринг з точки зору руйнування існуючого бізнесу та побудови 
нового [8], а Е. Ойхман приділяє найбільшу увагу інформатизації бізнес-процесів [4]. Проте поза 
увагою дослідників залишаються питання реінжинірингу торговельних підприємств, що зумовлює 
необхідність таких досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичного аспекту використання 
реінжинірингу бізнес-процесів як засобу управління торговельними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку 
України, в умовах реформування економіки та перманентної економічної кризи саме реінжиніринг стає 
одним з найважливіших важелів успішної перебудови компаній, дозволяючи їм, при грамотному 
впровадженні, значно покращити показники економічної діяльності, збільшити ринкову частку, 
підвищити їх ринкову вартість тощо. 

Реінжиніринг, як засіб управління, застосовується в різних напрямах діяльності підприємств, 
зокрема в межах процесного підходу, менеджменту, організаційної структури тощо. Проте всі 
дослідження фактично є розробкою лише теоретичної бази, а не розробкою методики практичної 
реалізації конкретних принципів реінжинірингу в сфері торгівлі.  

Під час проведення BPR важливо використовувати комплексний підхід до управління крізь 
призму бізнес-процесів, адже вони є одним з головних елементів діяльності підприємств. Реінжиніринг 
бізнес-процесів (Business Process Reengineering – BPR) – це дієвий засіб управління, що дозволяє 
зробити «прорив», значно підвищивши ефективність діяльності підприємства, на відміну від 
поступового покращення бізнес-процесів [3, с. 240].  

Реінжиніринг бізнес-процесів спрямований на виділення та суттєве вдосконалення тих ключових 
ланок бізнесу, які можуть забезпечити організації конкурентні переваги [6, с. 181]. Це може бути 
виражено в оптимізації HR менеджменту, що ефективно спрямовуватиме діяльність людей на 
досягнення першочергових цілей; політики маркетингу – підвищення конкурентоспроможності 
підприємств через адаптовану цінову політику, активне стимулювання збуту. При цьому повинна 
відбуватись відповідна перебудова інших ланок системи управління.  

Отже, BPR – це кардинальне переосмислення та перепроектування бізнес-процесів для 
досягнення істотних покращень ключових показників результативності, таких як витрати, якість, 
продуктивність праці та оперативність [8, с. 52].  

Основною метою BPR є найбільш повне врахування функцій та завдань торговельних 
підприємств, різке прискорення реакції підприємства на зміни у потребах споживачів при істотному 
зниженні витрат. У цьому контексті варто зазначити, що торговельне підприємство – це самостійний 
майновий комплекс, що включає будинки, споруди, товарні знаки, устаткування тощо. Воно є 
суб’єктом господарювання з правом юридичної особи, здійснює операції з закупівлі та реалізації 
товарів з метою задоволення ринкових потреб й отримання прибутку [5, с. 21-23]. Зміст BPR полягає у 
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процесному підході до управління підприємствами, який поєднує багато наукових дисциплін у напрямі 
сучасного менеджменту.  

Перехід до такого засобу зумовлений необхідністю економії ресурсів і прагненням звільнити 
творчий потенціал працівників, адже саме він є головною рушійною силою технічного прогресу. Для 
українських торговельних підприємств BPR може стати ключовим чинником виходу з кризи, 
підвищення конкурентоспроможності, економічної ефективності та виходу на міжнародний ринок. 
Однак, існує ціла низка проблем провадження BPR на українських підприємствах: нестача 
кваліфікованих спеціалістів з реінжинірингу, опір працівників змінам, нестача коштів тощо. 

Реінжиніринг необхідний українським підприємницьким структурам, оскільки їм необхідні істотні 
зміни. Причому для більшості підприємств необхідно використовувати кризовий реінжиніринг, тобто 
такий, що передбачає комплекс категоричних заходів для ліквідації проблем організації. 

Безперервні та доволі суттєві зміни у технологіях, ринках збуту та потребах споживачів стали 
постійними. З розвитком сучасних технологій зникла стабільність, а зі зростанням конкуренції – роль 
споживача. Прагнучи зберегти свою конкурентноздатність, підприємства змушені безперервно 
перебудовувати корпоративну стратегію та тактику. Суперництво на ринку призвело до подрібнення 
ринку на відносно невеликі частини, де вже споживач диктує свої умови виробникам та реалізаторам. 
Адаптивність до змін у бізнес-процесах стає невід’ємною часткою роботи сучасного підприємства. 

Під час проведення BPR підприємство цікавить не статичний, а динамічний результат. Бізнес-
процеси, що мають на виході товар чи послугу, дозволяють його отримати. У свою чергу, динаміку 
створюють люди, приймаючи різноманітні рішення у ситуації, що змінилась – за необхідністю, 
впроваджуючи та коригуючи процеси. Без людей будь-яка управлінська схема нежиттєздатна.  

Основні методи реінжинірингу бізнес-процесів полягають у наступному: різке зниження витрат 
часу за рахунок консолідації бізнес-процесів, зниження чисельності персоналу й інших витрат на 
виконання виробничих функцій; робота з клієнтами 24 години на добу/7 днів на тиждень [3, с. 243]; 
усунення функціональних розривів; розширення можливостей та повноважень працівника, підвищення 
професіоналізму та гнучкості персоналу (наприклад, за рахунок проведення тренінгів, семінарів, 
моделювання бізнес-ігор); зменшення кількості входів у процес; прискорення просування новітніх 
технологій; широке застосування інформаційних технологій.  

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу. Його соціальна значимість 
визначається всебічним використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх 
технологій та розробок, вирішенням складних комплексних проблем. До основних видів діяльності 
підприємств, що є об’єктами реінжинірингу бізнес-процесів можна включити наступні: основний вид 
діяльності підприємства, прийняття рішень на різних рівнях; організація документообігу; 
обслуговування вхідних інформаційний потоків різноманітних видів; стратегічне та тактичне 
планування основного виду діяльності; комунікації, планування та контроль за виконанням планових 
завдань; технічна підтримка бізнес-процесів. 

Зі здійсненням перепроектування зазначених видів діяльності можна досягнути значного 
пришвидшення та здешевлення виконання бізнес-процесів підприємства. Належне застосування 
концепції BPR на підприємстві має наступні переваги: призводить до того, що процес повинен мати 
декілька існуючих шляхів виконання, залежно від ринкової кон’юнктури. Іншими словами, кожен з 
варіантів перепроектованих процесів зорієнтований на відповідну йому ситуацію; робота проводиться 
у доцільних місцях. При традиційній організації робота проводиться відповідними функціональними 
підрозділами: економічний відділ, відділ замовлень, логістичний відділ тощо, котрі діють за ланцюгом, 
залежачи один від одного. Із застосуванням BPR підрозділи переходять до більш самостійної 
організації роботи, що виключає певні ланки з ланцюгу; орієнтація на бізнес-процесах дозволяє 
підприємству скоротити кількість вертикальних рівнів управління та розширити горизонтальні [1, с. 78]; 
реінжиніринг використовує більш збалансований підхід до контролю за дотриманням працівниками 
встановлених правил. Замість перевірки кожного з виконаних завдань перепроектований процес 
здійснює контроль за комплексними завданнями, що значно скорочує час і вартість процесів; 
зближення керівництва підприємства з безпосередніми виконавцями BPR за рахунок зменшення 
кількості рівнів управління; з використанням BPR превалює змішаний (централізовано-
децентралізований) підхід до управління. За допомогою сучасних інформаційних технологій 
організації можуть діяти повністю автономно на рівні функціональних підрозділів, зберігаючи при 
цьому можливість використання централізованої інформації. 

Однак, як і у будь-якого засобу управління, у BPR є певні недоліки: він передбачає обов’язкове 
адміністративно-командне управління; при проведенні перепроектування розглядається сам бізнес-
процес, а не персонал. Працівник у цьому випадку виступає не більше ніж суб’єктом, якого можна 
звільнити. 

Використання реінжинірингу бізнес-процесів дозволяє підвищити ефективність діяльності 
організації перш за все за допомогою «горизонтального» стиснення. «Горизонтальне» стиснення – 
об’єднання декількох процесів у один. Це стосується простих процесів, виконання яких може 
здійснювати один працівник. Якщо один робітник не в змозі самостійно виконати весь процес, то 
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створюється бригада, що відповідає за конкретний процес. При «горизонтальному» стисненні 
пришвидшення виконання процесів підвищується до 10-12 разів, ніж при традиційній організації 
процесів, коли робітники підпорядковуються різним підрозділам організації [2]. 

У ході реінжинірингу відбувається не тільки «горизонтальне», але і «вертикальне» стиснення 
процесів. Надання працівникам більших повноважень значно підвищує продуктивність праці (там, де 
раніше виконавець для прийняття рішення звертався до керівництва, тепер приймає рішення 
самостійно). Врешті-решт, після впровадження комплексної програми реінжинірингу хаотичність і 
стихійність змінюються структурованим та плановим управлінням. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити такі висновки. 
В Україні застосування BPR може суттєво покращити ринкову діяльність, ліквідувати кризові 

явища. З урахуванням специфіки української економіки, стратегічним завданням підприємств є 
провадження комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-
процесів з одночасним застосуванням новітніх інформаційних технологій. 

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу, оскільки його застосування в 
управлінні підприємством сприяє не тільки підвищенню економічної ефективності, а й визначається 
всебічним використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій та 
розробок, вирішенням складних комплексних проблем. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є подальше вивчення теоретичних 
засад BPR і безпосередній перехід від теорії до поглибленої практичної розробки методології та 
рекомендацій з провадження реінжинірингу. 
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Анотація 

У статті розглянуто сутність та методологічні основи провадження реінжинірингу бізнес-
процесів. Охарактеризовано стан та перспективи розвитку реінжинірингу бізнес-процесів як 
сучасного засобу управління. 

Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів, управління, конкурентоспроможність, 
торговельне підприємство.  

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность и методологические основы проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов. Охарактеризовано состояние и перспективы развития реинжиниринга бизнес-
процессов как современного средства управления. 

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, управление, конкурентоспособность, 
торговое предприятие.  

Annotation 
The article describes the nature and methodological basis of the re-engineering of business 

processes. Describes the state and prospects of development of business process reengineering as a 
modern management tool. 

Key words: business process reengineering, management, competitiveness, commercial enterprise. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ У ВЗАЄМНІЙ ТОРГІВЛІ  
США ТА ЄС 

 
Постановка проблеми. Світова економічна криза кінця першого десятиліття 21 століття 

загострила ряд проблем міжнародної торгівлі, що вилилося у призупинення і зниження тривалої 
позитивної динаміки, у темпах приросту показників світового товарообігу та зовнішньої торгівлі для 
багатьох країн світу. І хоча найбільших втрат зазнали країни із перехідними економіками, США та ЄС як 
найбільші світові торговельні партнери теж продемонстрували падіння темпів приросту ВВП та зменшення 
обсягів торговельних оборотів як між собою, так і з іншими країнами. Не зважаючи на відновлення 
позитивної динаміки приросту ВВП та зовнішньоторговельних оборотів, їх стійкість до нових ризиків, 
особливо фінансового плану, є недостатньою. Нестабільність долара та євро, ріст державного боргу США 
та окремих країн-членів ЄС, послаблення ролі СОТ – є тими чинниками, що визначають параметри 
міжнародної торгівлі в даний час. Виходячи із цього, а  також із значення США та ЄС в торговельному 
балансі один одного, важливо встановити динаміку конкурентних переваг названих партнерів за 
основними товарними групами, що дозволить відстежити найвагоміші тенденції в системі світової торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основу теоретичного дослідження абсолютних 
та порівняльних переваг у зовнішній торгівлі було покладено представниками класичної політекономії 
А. Маршалом, А. Смітом, Д.Рікардо. Розроблені ними положення було доповнено та модифіковано за 
рахунок праць Е.Хекшер, Б.Олін, В. Лєонтьєва та ін. Теоретико-методологічні засади сучасних 
зовнішньо-торгівельних відносин (ЗТВ) між США та ЄС ґрунтуються на синтезі наукових економічних 
вчень класичних та альтернативних теорій торгівлі, із превалюванням неокейнсіанства і монетаризму, 
а також послабленням дії неоліберальних течій. При цьому суттєве корегуюче значення відводиться 
теорії економічних механізмів і, особливо, новій теорії торгівлі, про що свідчать останні дослідження 
даної проблеми в працях Р. Агерна, К. Бергстена; Г. Еріксона; П. Кругмaна, С. Кох-Везера; 
К. Лaнкacтeра, П. Майєра; Дж. Cтiґлiца, Ю. Шишкова та інших. Серед українських вчених ЗТВ між США 
та ЄЄ розглядаються в контексті міжнародної торгівлі, процесів глобалізації чи Світової організації 
торгівлі Г. Аніловською. І. Бураковським, І. Дахно, І. Лук’яненком, Т. Мельник, В. Ніколаєвим, Є. 
Савельєвим, О. Толстенко, Т. Циганковою та ін. Проте, на даний час, трансформація системи 
міжнародної торгівлі призводить до суттєвих змін як в структурі та балансі торгівлі, так і в 
конкурентних перевагах, притаманних ключовим учасникам глобального ринку - США та ЄС, що 
потребує додаткових досліджень порушеної проблеми. 

Постановка завдання. Головним завданням статті є оцінка конкурентних переваг США та ЄС у 
взаємній торгівлі і визначення їх тенденцій з точки зору потенційного створення між ними зони вільної 
торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш поширеним способом визначення 
конкурентних переваг у зовнішній торгівлі є застосування спеціальних індексів, що розраховуються у 
розрізі товарів та секторів економіки певної країни на світовому ринку і ґрунтуються на використанні 
статистичних даних щодо вартості зовнішньої торгівлі за окремими видами продукції. Серед 
показників даної групи найчастіше застосовуються індекс фактичних порівняльних переваг (Reveal 
Comparative Advantage, RCA) та індекс відносних торговельних переваг (Relative Trade Advantage 
Index, RTA).  

Індекс фактичних порівняльних преваг певної країни по конкретній товарній групі, позначений як 
RCAij, розраховується за формулою (1): 

                                                   
( ) ( )[ ]kwiwkjijijij TTTMXRCA //−= ,                  (1) 

де Х – експорт; М – імпорт; i – продукт; j – країна; k – вся продукція; W – світ; Т = (Х+М)/2 [3, 
с.78]. 

Додатне значення цього індексу свідчить про існування порівняльних переваг, від’ємне – про їх 
відсутність. Зростання значення індексу відображає зростання порівняльних переваг. Схоже значення 
має також індекс відносних торговельних переваг RTA, що визначається за формулою (2): 

                                                         ijijij RMPRXARTA −=                              (2) 

де RXAij – індекс відносної експортної конкурентоспроможності i-того товару у j-тій країні; RMPij – 
індекс відносної залежності від імпорту i-того 2товару у j-тій країні [3, с.12 ]. 
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Аналогічно із попереднім індексом, додатне значення індексу відносної залежності вказує на 
наявність відносних переваг. Складовими даного індексу є відносної експортної 
конкурентоспроможності (Relative Export Advantage Index, RXA) та індекс відносної залежності від 
імпорту (Relative Import Penetration Index, RMР), що розраховуються за формулами (3) та (4). 
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де X – експорт; i та k –товари;  j та l – країни [68]. 
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де, М – імпорт; i та k –товари;  j та l – країни [3]. 
Застосування наведених індексів є доцільним за таких обставин: при зіставленні індексів двох 

чи більше країн або у динаміці. Так, починаючи із 1995 року, як для ЄС, так і для США індекс 
фактичних порівняльних переваг знизився для 7 із 10 товарних груп. Індекс порівняльних переваг 
знизився по 4 товарних групах для ЄС та 5 товарних групах – для США (табл. 1). З даних також можна 
зробити висновок про ряд закономірностей: 

- ЄС-27 має фактичні порівняльні переваги, які, до того ж, характеризуються позитивною 
динамікою у торгівлі напоями і тютюновими виробами, зокрема індекс RCA для алкогольних напоїв за 
2011 рік становив 0,885, для тютюнових виробів – 0,402; 

Таблиця 1 
Динаміка фактичних порівняльних переваг (RCA) ЄС-27 та США за основними групами 

товарів 
Рік  

Групи товарів 
Торговий 
партнер 

1995 2000 2005 2009 2010 2011 

2011 р. 
до -

1995р., 
+- 

Середнє 
значення 

RCA 

США -0,027 -0,069 -0,090 -0,083 -0,069 -0,067 -0,040 -0,067 Харчові продукти  та живі 
тварини ЄС 0,314 0,083 -0,052 0,121 0,140 0,165 -0,149 0,129 

США 0,368 0,374 0,430 0,417 0,492 0,558 0,190 0,440 
Напої та тютюнові вироби 

ЄС 0,356 -0,198 -0,874 -0,811 -0,810 -0,803 -1,159 -0,523 

США -0,277 -0,280 -0,183 -0,099 -0,136 -0,139 0,138 -0,186 Сировина, за винятком 
палива ЄС 0,524 0,243 0,309 0,917 0,808 0,721 0,197 0,587 

США -0,417 -0,418 -0,455 -0,458 -0,471 -0,476 -0,060 -0,449 Мінеральне паливо  і 
мастила ЄС -1,094 -1,186 -1,452 -1,112 -1,045 -1,033 0,062 -1,154 

США -0,047 -0,009 -0,136 -0,155 -0,179 -0,184 -0,137 -0,118 
Тваринні і рослинні жири 

ЄС 0,326 0,010 -0,132 -0,030 0,002 -0,160 -0,487 0,003 

США 0,223 0,219 0,220 0,216 0,211 0,196 -0,027 0,214 Хімічні речовини і супутні 
товари ЄС 0,367 0,148 -0,010 0,104 0,134 0,092 -0,275 0,139 

США 0,127 0,057 0,060 0,062 0,027 0,017 -0,110 0,058 
Промислові товари 

ЄС -0,358 -0,447 -0,568 -0,338 -0,364 -0,386 -0,028 -0,410 

США 0,115 0,039 0,094 0,130 0,133 0,171 0,056 0,114 Машини і транспортне 
устаткування ЄС -0,305 -0,353 -0,470 -0,470 -0,497 -0,487 -0,181 -0,431 

США -0,022 -0,082 -0,066 -0,130 -0,134 -0,126 -0,104 -0,093 
Різні промислові товари 

ЄС -0,700 -0,815 -0,964 -0,763 -0,825 -0,834 -0,134 -0,817 

США -0,033 -0,028 -0,123 -0,144 -0,099 -0,036 -0,004 -0,077 
Інші товари та операції 

ЄС 0,125 -0,121 -0,164 1,098 1,094 1,440 1,315 0,579 
Джерело: Сформовано автором на основі даних UNCTADstat  
 
- ЄС-27 має стійкі фактичні переваги у торгівлі хімічними речовинами, хоча за досліджуваний 

період їх значення знизилося на 0,027; 
- ЄС-27 володіє фактичними перевагами у торгівлі машинами і транспортним устаткуванням, 

що мають позитивну динаміку з середини 2000-х років; 
- за іншими позиціями незначні фактичні порівняльні переваги характерні лише для 

промислових товарів (0,058 – середнє значення), для усіх інших товарних груп  індекс RCA має стійке 
від’ємне значення; 
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- США володіє стійкими фактичними порівняльними перевагами у торгівлі сировиною, за 
винятком палива (0,587 – середнє значення і +0,197 – приріст індексу RCA); 

- в торгівлі США для «харчових продуктів та живих тварин, а також для хімічних речовин і 
супутніх товарів, за якими середнє значення індекса RCA є додатнім (0,129 і 0,139 відповідно), 
характерним є нестабільність фактичних порівняльних переваг та їх загальна негативна динаміка; 

- за усіма іншими позиціями порівняльні переваги або відсутні, або їх значення нестабільне, 
чи надто низьке; 

- Відносні порівняльні переваги обох торговельних партнерів практично є тотожними 
фактичним, проте їх значення є більш чіткішими, що дозволяє підтвердити вище наведені висновки. 

Як бачимо, середнє значення досліджуваних індексів для досліджуваного періоду по ЄС-27 та 
США в значній мірі відрізняються. Так, з перелічених 10 груп товарів лише по трьох спостерігаються 
схожі значення порівняльних переваг:  

- Мінеральне паливо та мастила – в обох торговельних партнерів відсутні як фактичні, так і 
відносні порівняльні переваги, причому для США  характерний нижчий рівень конкурентних переваг, 
ніж для ЄС-27; 

- Хімічні речовини та супутні товари – в обох суб’єктів – додатне значення, що свідчить про 
наявність фактичних та порівняльних переваг у зовнішній торгівлі товарами цієї групи (в ЄС-27 – їх 
рівень вищий, в США - нижчий); 

- Різні промислові товари є однаково від’ємні як для США, так і для ЄС-27 (для останніх мінус 
є значно меншим). 

Висновки з даного дослідження. Загалом аналіз порівняльних переваг США та ЄС-27 став 
відображенням їх торговельного балансу. За отриманими значеннями ЄС має більші конкурентні 
переваги за більшою кількістю продукції, в той час, як переваги США в значно більшому 
торговельному дефіциті і в меншій кількості товарних груп. Процес аналізу порівняльних переваг США 
та ЄС засвідчив також існування ряду тенденцій, що супроводжують їхню співпрацю: не зважаючи на 
існування значних порівняльних переваг за окремими групами товарів, загальний рівень конкурентних 
переваг названих суб’єктів міжнародних відносин знизився за рахунок посилення ролі нових 
індустріальних країн та Китаю. Проте, навіть в таких умовах, «запас міцності» США та ЄС є ще досить 
великим, особливо у тих галузях, що забезпечують виробництво високотехнологічних товарів. В 
цілому, результати аналізу дають підстави стверджувати про доцільність пожвавлення діалогу та 
активізації наукових досліджень щодо формування трансатлантичної зони вільної торгівлі з метою 
формування координації зусиль в торгівлі із третіми країнами.  

 
Бібліографічний список 

 
1. Вербицька Г.Л. Еволюція економічних теорій національної економіки [Електронний ресурс] / 

Г.Л. Вербицька. - Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. - [Цит. 2012, 12. березня]. – 
доступний з <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7833/1/38.pdf>  

2. Іващук І.О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку 
країн / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія 
“Економіка”. 2011. –  Випуск 16. – С.350-359 

3. Лука О.Ф. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг 
сільського господарства України : автореферат на здобуття наук. ст. к.е.н., / О.Ф. Лука.– Київ, 2004 - С. 
7-9. 

4. Мазаракі А. Зовнішньоторговельна політика: від меркатитилізму до неотехнологізміу/ 
А.Мазаракі, Т.Мельник // Товари і ринки 2010 – №2 

5. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підруч. / 
Є. В. Савельєв. – Т. : Екон.думка.– 2002.– 496 с. 

6. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля : [навч. посіб.] / Т.М.Циганкова, Л.П.Петрашко, 
Т.В.Кальченко. – К.:КНЕУ, 2001. 

7. Шнирков О. І. Торговельна політика Європейського Союзу / О.І. Шнирков.– К.: Вид.-полігр. 
центр “Київ. ун-т”, 2005.– 152 с. 

8. Ahearn R. J. US-EU Trade and Economic Relations [Електронний ресурс] / R. J. Ahearn // Key 
Policy Issues for the 112th Congress. – February 17, 2011. Режим доступу : –  
www.fas.org/sgp/crs/row/R41652.pdf  

 
Анотація 

 У статті розглянуто методичні підходи до оцінки абсолютних і порівняльних переваг у 
міжнародній торгівлі. Проведено їх аналіз за відношенням до США та ЄС, визначено основні 
тенденції динаміки конкурентних переваг в розрізі трансатлантичних партнерів. 

Ключові слова: США, ЄС, зовнішньоторговельні відносини, інтеграція, лібералізація торгівлі, 
конкурентні переваги, абсолютні переваги, порівняльні переваги у зовнішній торгівлі. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены методические подходы к оценке абсолютных и сравнительных 

преимуществ в международной торговле. Проведен их анализ по отношению к США и ЕС, 
определены основные тенденции динамики конкурентных преимуществ в разрезе 
трансатлантических партнеров. 

Ключевые слова: США, ЕС, внешнеторговые отношения, интеграция, либерализация 
торговли, конкурентные преимущества, абсолютные преимущества, сравнительные 
преимущества во внешней торговле. 

Annotation 
 The article considers the methodological approaches to the assessment of absolute and comparative 

advantage in international trade. An analysis in relation to the U.S. and the EU, the main trends in 
competitive advantages in the context of transatlantic partners. 

Key words:  U.S., EU, foreign relations, integration, trade liberalization, competitive advantage, 
absolute advantage, comparative advantage in foreign trade. 
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СТАН РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 
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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. В умовах недостатнього рівня розвитку інфраструктури аграрного ринку 

та монополізації його посередниками сільськогосподарські виробники не мають вагомих важелів впливу на 
ціни щодо своєї продукції і вимушені продавати її за мінімальними закупівельними цінами, встановленими 
на державному рівні, а інколи навіть і нижче. Сільгосппідприємства, орієнтуючись на процес виробництва, 
в кінцевому результаті приділяють недостатньо уваги пошуку і освоєнню нових сегментів ринку та 
каналам, за якими просувається вироблена ними продукція. В той час основна частка прибутку 
концентрується у посередників, а виробники недоотримують коштів навіть для здійснення простого 
відтворення. Ефективність системи розподілу залежить в значній мірі від повноти запровадження 
маркетингу на сільськогосподарських підприємствах. Адже останні мають самостійно налагоджувати 
зв’язки в умовах багатоканального збуту. Якщо у 1990 році сільськогосподарські підприємства 96% 
продукції збували переробним підприємствам, то, починаючи з 2003 року перерозподіл відбувся на 
користь комерційних каналів з часткою 52%, що в подальшому стрімко зростала і на сьогодні становить 
близько 70-80%. Особливо швидко  відбулася переорієнтація на комерційні канали продукції 
рослинництва. Крім досить вагомої частки продукції рослинництва у валовій продукції сільського 
господарства України  - до 75%, окремі культури мають найвищий рівень прибутковості. Проте проблема 
недостатнього рівня розвитку інфраструктури аграрного ринку, тінізації та монополізації каналів реалізації 
сільськогосподарської продукції на сьогодні є невирішеною, що в свою чергу зумовлює потребу у 
формуванні прозорих та ефективних каналів надходження продукції від виробника до споживача [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями збутової політики в цілому та 
сільськогосподарської продукції зокрема займалася вчені-економісти, серед яких П.Т. Саблук [2], П.І. 
Гайдуцький, О.М. Шпичак, О.О. Гетьман [3], В.Т. Дудар, Т.Г. Дудар [4], О.О. Красноруцький, 
Ю.І. Данько[5], І.І. Червен, І.Г. Гуров, В.В. Гречкосій [8] та ін. Однак у більшості наукових досліджень 
мало уваги приділено питанню розвитку маркетингової політики розподілу продукції рослинництва. 
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Основною метою статті є дослідження структури та напрямків 
перерозподілу каналів збуту продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств Харківської 
області. 
                                                 
1
 Науковий керівник: Ломовських Л.О. – доцент, к.е.н. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Безумовно, основним завданням 
сільськогосподарського виробництва є забезпечення населення країни, тобто внутрішнього ринку, 
якісною продукцією. Але, задовольняючи споживчий попит, кожен виробник також прагне отримати 
прибуток. Тому, при формуванні критеріїв відбору покупців, сільськогосподарські виробники, в першу 
чергу, надають перевагу тому каналу збуту, де найвища ціна. Крім того, низька придатність до 
зберігання окремих видів продукції без переробки вимагає її швидкої реалізації, що також може 
суттєво позначитись на прибутковості у разі залишків продукції. Не менш вагомими ознаками вибору 
каналу збуту є його стабільність, можливість передоплати, репутація покупця, транспортування/ 
зберігання покупцем, відсутність особливих вимог покупця до якості продукції [4].   

У структурі напрямків реалізації сільськогосподарської продукції протягом останніх п’яти років 
найбільшу питому вагу, що коливається від 60 до 74% має реалізація за іншими напрямами 
(комерційним структурам, підприємствам торгівлі та громадського харчування тощо) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка зміни напрямів реалізації сільськогосподарської продукції України за 

1990-2010 рр., у % до загальної вартості реалізації 
 
Аналіз напрямків реалізації продукції в динаміці показав, що, починаючи з 2000 р., даний канал 

стає дедалі ширшим, незважаючи на те, що він є найменш організованим і прозорим. В свою чергу 
прямі поставки на переробні підприємства складають приблизно 20% з подальшим зниженням до 
рівня 15% у 2010 році .  

Для детального дослідження напрямів реалізації за каналами сільськогосподарської продукції в 
цілому та продукції рослинництва зокрема, порівняємо їх структуру по Україні та Харківській області  
за 2010 рік (табл. 1). Як бачимо, тенденція розподілу за каналами реалізації по Харківській області 
мало чим відрізняється від загальноукраїнських значень. Найбільшу питому вагу займають комерційні 
канали – 74,5% по Україні та 79,3% по області. 

Таблиця 1 
Структура напрямів реалізації сільськогосподарської продукції за 2010 рік, у % до 

загальної вартості 
 

Канал збуту Україна Харківська область 
Продукція рослинництва і тваринництва 

Переробним підприємствам 16 15 
Населенню в рахунок оплати праці 0,6 0,5 
Пайовикам в рахунок  орендної плати 2,3 2,3 
На ринку 6,6 2,9 
За іншим напрямами 74,5 79,3 

Продукція рослинництва 
Переробним підприємствам 7,6 4,2 
Населенню в рахунок оплати праці 0,5 0,3 
Пайовикам в рахунок орендної плати 3,4 3,2 
На ринку 6,0 1,9 
За іншим напрямами 82,5 90,4 
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Реалізація продукції рослинництва за іншими каналами становить 82,5% та  90,4% відповідно.  
В структурі реалізованої продукції по Харківській області у 2010 році частка продукції рослинництва 
становила 70,3%. Причому, 19,8% вартісного обсягу каналу «переробним підприємствам», 37,9% - 
«населенню», 97,7% - «пайовикам», 45,6% - «на ринку» та 80,2% - «за іншими напрямами» належить 
саме продукції рослинництва. Розподіл за каналами основних видів продукції рослинництва, взятих у 
натуральних вимірниках, наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Структура напрямів реалізації продукції  рослинництва сільськогосподарськими 

підприємствами Харківської області за 2010 рік 
 

Структура реалізації продукції, % 
Найменування 
продукції 

2010  % до 
2009 переробним 

підприємствам населенню пайовикам на 
ринку 

за іншими 
напрямами 

Пшениця 25,7 3,5 0,7 7,5 3,3 85,0 
Жито 47,1 1,5 3,8 2,3 4,8 87,6 
Кукурудза 89,8 1,1 0,3 7,3 0,6 90,7 
Ячмінь 67,8 1,1 1,0 17,9 2,0 78,0 
Соняшник 113,0 4,2 0,0 0,7 0,8 94,3 
Соя 94,0 0,4 - - 0,7 98,9 
Ріпак 13,3 6,0 - - 0,6 93,4 
Картопля 57,5 - 4,9 1,4 12,9 80,8 
Цукрові буряки 105,8 59,9 0,0 0,0 - 40,1 
Овочі 93,6 - 0,2 0,3 10,7 88,8 
Плоди та ягоди 251,2 11,9 0,9 0,0 23,1 64,1 
Баштанні 82,4 - 3,3 3,2 20,5 73,0 

 
В структурі реалізації продукції рослинництва по Харківській області за каналами зберігається 

загальна тенденція по країні – переважаючими є «інші напрями». У 2010 році через цей канал  було 
продано 85,0% зернових культур, 94,5% олійних, 40,1% цукрових буряків, 80,8% картоплі, 88,8% 
овочів, 64,1% плодів та ягід та 73% баштанних культур. При цьому середні ціни реалізації є 
максимальними серед інших напрямків лише на окремі культури, зокрема на кукурудзу, насіння 
соняшнику, сою, картоплю та цукрові буряки. Це є  свідченням того, що не лише за рівнем цін 
сільськогосподарські виробники обирають канал збуту. Продаж переробним підприємствам в 
середньому займає 15% загального обсягу реалізації у діючих цінах 2010 року. Його в переважній 
більшості формують цукрові буряки (59,9%), плоди та ягоди (11,9%), ріпак (6%), соняшник (4%) та 
пшениця (3,5%). Натомість максимальні ціни переробні підприємства пропонували за пшеницю – на 
рівні 1122,5 грн./ тонну та ячмінь – на рівні 991,7 грн./ тонну. 

В структурі реалізації продукції рослинництва по Харківській області за каналами зберігається 
загальна тенденція по країні – переважаючими є «інші напрями». У 2010 році через цей канал було 
продано 85,0% зернових культур, 94,5% олійних, 40,1% цукрових буряків, 80,8% картоплі, 88,8% 
овочів, 64,1% плодів та ягід та 73% баштанних культур. При цьому середні ціни реалізації є 
максимальними серед інших напрямків лише на окремі культури, зокрема на кукурудзу, насіння 
соняшнику, сою, картоплю та цукрові буряки. Це є  свідченням того, що не лише за рівнем цін 
сільськогосподарські виробники обирають канал збуту. Продаж переробним підприємствам в 
середньому займає 15% загального обсягу реалізації у діючих цінах 2010 року. Його в переважній 
більшості формують цукрові буряки (59,9%), плоди та ягоди (11,9%), ріпак (6%), соняшник (4%) та 
пшениця (3,5%). Натомість максимальні ціни переробні підприємства пропонували за пшеницю – на 
рівні 1122,5 грн./ тонну та за ячмінь – на рівні 991,7 грн./ тонну. 

Одним із варіантів напрямку реалізації для сільськогосподарських виробників є продаж 
безпосередньо на ринку, через власні магазини, кіоски, палатки, де збувається 23,1% загального 
обсягу продажу плодів та ягід, 20,5% баштанних культур, 12,9% картоплі, 10,7% овочів. Тобто 
спрямування каналу орієнтовано переважно на сільськогосподарську продукцію споживчого 
призначення. Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв було продано 17,9% 
ячменю, 7,5% пшениці, 7,3% кукурудзи,3,2% баштанних культур та 2,3% жита, по якому була 
пропонована максимальна ціна на рівні 995,3 грн. за тонну за цим каналом. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в результаті проведеного дослідження 
було встановлено, що переважну більшість продукції рослинництва (до 80%) сільськогосподарські 
виробники збувають за іншими напрямами, що мають в переважній більшості тіньовий характер. 
Проте максимальні ціни, які можуть запропонувати посередники є не єдиним фактором вибору каналу. 
Вагомий вплив на рішення виробника щодо напрямку збуту можуть мати стабільність цього каналу, 
можливість передоплати, суттєві обсяги відвантажень при середньому рівні ціни. Саме ці ознаки слід 
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враховувати у напрямку вирішення питання диверсифікації каналів збуту і орієнтувати посередників 
на створення вигідних умов співпраці з виробниками. 
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Анотація 

У статті розглянуто наукові основи маркетингової політики розподілу сільськогосподарської 
продукції рослинництва.  Проведено аналіз статистичних даних щодо збуту продукції за каналами 
реалізації та виявлено загальні тенденції комерціалізації каналів продукції рослинництва в 
Харківській області. 

Ключові слова: маркетинг, збут, політика розподілу, канали збуту, сільськогосподарські 
виробники, рослинництво, структура, реалізація. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены научные основы маркетинговой политики распределения 
сельскохозяйственной продукции растениеводства. Проведен анализ статистических данных по 
сбыту продукции по каналам реализации. Разработаны предложения и выявлены общие тенденции 
коммерциализации каналов продукции растениеводства в Харьковской области. 

Ключевые слова: маркетинг, сбыт, политика распределения, каналы сбыта, 
сельскохозяйственные производители, растениеводство, структура, реализация.  

 
Annotation 

The article reviews the scientific basis of marketing distribution of agricultural production. The analysis 
of statistics on sales by distribution channels. The proposals and found general trends of commercialization 
channels of crop production in the Kharkiv region. 

Key words:  marketing, sales, distribution policy, distribution channels, farmers, crop, structure, 
implementation. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
 
Постановка проблеми. Політика формування державного бюджету України залишається 

інструментом політичного впливу на суспільство. Хоча, після гострої стадії глобальної фінансово-
економічної кризи, бюджетна політика повинна бути спрямована на подолання негативних явищ та 
забезпечити перехід нашої держави до сталого економічного розвитку. Бюджетна політика, як 
складова державної економічної політики, покликана передусім забезпечити розвиток 
високотехнологічних галузей економіки, посилення енергетичної незалежності та підвищення рівня 
життя населення.  

Розробка бюджетної політики України повинна ґрунтуватися на основі результатів досліджень 
наукових праць провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, рекомендацій міжнародних експертів 
та реалій розвитку вітчизняної економіки. Врахування передового наукового та практичного досвіду 
повинно забезпечити адекватність напрямків бюджетної політики та як найшвидше подолання 
наслідків світової фінансово-економічної кризи. 

Ефективність бюджетної політики залежить від обґрунтованості її цілей та завдань, 
обґрунтування яких повинно здійснюватися за чітко визначеним регламентом та бути спрямованими 
на досягнення конкретних соціально-економічних результатів в державі. 

Актуальність даного дослідження посилюється у зв’язку із відсутністю конкретно визначеного 
вектору політики формування бюджету в Україні, формалізованих регламентів визначення цілей та 
завдань бюджетної політики, планування її конкретних заходів, а також нечіткістю зв’язку між 
стратегічним тактичним та оперативним рівнями бюджетної політики тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування бюджетної політики 
присвячені наукові праці провідних вітчизняних дослідників, серед яких особливе значення мають 
праці таких науковців, як: І. Чугунов, В. Федосов, В. Геєць, В. Опарін, С. Юрій, Т. Куценко, Ю. Пасічник, 
В. Федоров, О. Барановський, М. Шаповалова та ін. Прийнятними для вивчення, враховуючи схожість 
умов розвитку економіки, є праці російських науковців в сфері формування бюджетної політики, а 
саме: Т. Сумської, С. Карчевської, В. Клісторіна, А. Сілуанова, Л. Проніної та ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених дослідженню проблем бюджетної 
політики, ґрунтовних досліджень, присвячених обґрунтуванню методологічних засад формування 
бюджетної політики України в посткризовий період, на сьогодні не достатньо. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні методологічних засад формування 
бюджетної політики України в посткризовий період, на основні дослідження праць провідних вітчизняних та 
зарубіжних науковців і практичного досвіду, та обґрунтуванні основних її напрямків, що забезпечить 
перехід нашої держави до сталого економічного розвитку та підвищення рівня життя населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова фінансово-економічна криза поставила 
нові завдання перед державним апаратом управління, зокрема у сфері формування бюджетної 
політики. Кризові явища в економіці нашої держави повинні стати важливим стимулюючим фактором її 
розвитку. Відповідно, ефективність бюджетної політики залежить від рівня її адаптації до новітніх умов 
зовнішнього середовища.  

Зміст бюджетної політики, перелік її цілей, завдань та конкретних заходів залежить від рівня 
розвитку суспільства, суспільного та адміністративно-політичного ладу, певних історичних умов, а 
також від економічної та соціальної ситуації в державі.  

Бюджетна політика є складовою фінансової політики держави і має визначальний вплив на 
формування цілей та завдань інших складових державної фінансової політики – податкової, боргової, 
трансфертної та інших видів політик. Значущість бюджетної політики полягає в тому, що від її 
ефективності залежить рівень виконання державної покладених на неї функцій. Отже, з метою 
забезпечення стабільного розвитку суспільства та виконання покладених на державу функцій та 
завдань, бюджетна політика повинна забезпечити збалансованість державних доходів та видатків, 
тобто досягнення бюджетної рівноваги в довгостроковому періоді. Таким чином, бюджет є вагомим 
інститутом бюджетної політики [1; 2 та ін.], а її предметом - процес формування, розподілу та 
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використання централізованого фонду фінансових ресурсів з метою повного та ефективного 
виконання державою покладених на неї функцій та завдань.  

Цілі та завдання бюджетної політики обумовлюються цільовими показниками розвитку держави, 
закладеними в довгострокових та короткострокових програмах соціально-економічного розвитку 
економіки. В свою чергу, формування бюджетної політики є визначальним для формування інших 
видів державної політики у фінансовій сфері. Бюджетна політика має визначальний вплив на 
податкову та грошово-кредитну політики держави.  

Відомо, що бюджетна політика є важливим економічним інструментом регулювання соціально-
економічного розвитку будь-якої держави. Це довів, з точки зору сукупного попиту, стимулюючи який 
держава спроможна досягти необхідного ефекту, в своїх працях ще Дж. М. Кейнс [3]. 

Важливість бюджетної політики для подолання негативного прояву кризових явищ та переходу 
країни до сталого економічного зростання довів в своїх працях А. Вагнер [4], який сформулював закон 
«зростаючої державної активності», зміст якого полягає в тому, що зростання промислового 
виробництва спричинюється випереджаючим зростанням державних видатків.  

Сутність та зміст сучасної бюджетної політики нашої держави закріплений на законодавчому 
рівні. Стаття 10 Господарського кодексу України [5] визначає, що бюджетна політика спрямована на 
оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, 
підвищення ефективності державних інвестицій у народне господарство, узгодження 
загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного 
боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу. Дане 
визначення є досить вичерпним та відображає сучасний стан розвитку економічної науки. 

Бюджетна політика впливає на соціально-економічний розвиток держави через застосування двох 
груп інструментів – адміністративних та економічних. До адміністративних інструментів можна віднести 
норми законодавства, що впливають на умови формування, розподілу та використання бюджетних 
ресурсів. Адміністративні інструменти, в свою чергу, тісно пов’язані з економічними. Такий зв'язок 
аналогічний до зв’язку із стратегічними та тактичними економічними інструментами. Тобто, за допомогою 
адміністративних інструментів бюджетної політики повинні визначатися стратегічні напрямки розвитку 
економіки, а за допомогою економічних – тактичні методи та способи досягнення необхідного соціально-
економічного ефекту. На сьогодні в нашій державі застосовуються переважно такі економічні інструменти 
бюджетної політики: управління структурою доходів та видатків бюджетів, формування політики 
міжбюджетних та кредитних відносин, а також відносин в сфері бюджетного дефіциту. 

Оцінюючи бюджетну політику України, слід підкреслити її спрямованість на вирішення поточних 
соціально-економічних проблем, стабілізацію фінансової системи та відсутність спрямованості на 
забезпечення стратегічного розвитку національної економіки. Основними завданнями бюджетної політики 
нашої держави залишаються: утримання граничного розміру дефіциту державного бюджету, утримання 
частки ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет, обмеження обсягу державного боргу. В 
соціальній сфері пріоритетним залишається покращення життєвого рівня населення, у тому числі за 
рахунок підвищення основних соціальних стандартів: соціальних допомог та пенсій, мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму, а також посадових окладів згідно до Єдиної тарифної сітки [6].  

Дослідження практики формування та реалізації бюджетної політики України дозволяє виявити 
її основні недоліки – непослідовність, фрагментарність, поверхневість залежність від політичного 
тиску та лобіювання, що, в свою чергу, призводить до зниження ефективності, а в деяких випадках - 
повної недієвості розроблених механізмів та інструментів. 

Подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи повинно стати поштовхом для 
реалізації глобальних змін в соціально-економічному житті України, що повинні бути спрямовані, 
зокрема, на подолання недоліків сучасної бюджетної політики нашої держави.  

Розробники бюджетної політики повинні перейти від ліберального підходу, що передбачає її 
«споглядальну» роль за розвитком економічної системи держави, до підходу активної моделі впливу, 
який спрямований на більш інтенсивне втручання держави, через методи та інструменти бюджетного 
регулювання, в економіку. 

Бюджетна політика закріплюється в системі державних планів, розробка яких здійснюється з 
використанням інструментів бюджетного прогнозування і планування. Ефективне управління бюджетними 
ресурсами повинно органічно поєднувати стратегічний, тактичний та оперативний рівні. На думку 
І. Я. Чугунова [7], система перспективного бюджетного планування охоплює такі елементи: доходи та 
видатки бюджету, дефіцит (профіцит) бюджету, державний борг, податкове регулювання, міжбюджетні 
відносини, економічні процеси, зовнішнє економічне середовище тощо. Дослідження визначених 
елементів бюджетної політики дає можливість зробити висновок про те, що вони знаходяться в значній 
залежності від політичного фактору. Враховуючи викладене, формування бюджетної політики 
відбувається в світлі політичних програм партій, які прийшли до влади у певному періоді. 

Таким чином, стратегічні завдання бюджетної політики, враховуючи тривалість повноважень 
Президента та депутатів Верховної Ради України, повинні розроблятися на термін до 5 років та бути 
відображені в програмі соціально-економічного розвитку держави на відповідний період, яка 
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затверджується у формі закону. Це дасть можливість, з одного боку, проводити чітко визначену 
стратегічну політику в сфері бюджетних відносин та забезпечити її відповідність цілям та завданням 
соціально-економічного розвитку держави в цілому, а з іншого, - давати об’єктивну оцінку результатів 
діяльності тієї чи іншої політичної сили. 

Тактична бюджетна політика розробляється відповідно до обраної стратегії розвитку бюджетних 
відносин на термін до одного року (бюджетний рік) та затверджується у формі Закону України «Про 
Державний бюджет України» на певний рік, конкретизує цілі та завдання стратегічної бюджетної 
політики, містить перелік заходів та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх реалізації. 

В свою чергу, оперативна бюджетна політика реалізується Кабінетом Міністрів України в межах 
бюджетного року відповідно до цілей та завдань, визначених Законом України «Про державний 
бюджет України» на певний рік, за результатами аналізу фактичних даних про виконання планових 
бюджетних показників, а також у відповідності до законодавчо встановлених бюджетних обмежень 
(захищені статті Державного бюджету, граничні обсяги фінансування за певними бюджетними 
статтями та програмами тощо). 

Чіткий взаємозв’язок та взаємообумовленість завдань стратегічної, тактичної та оперативної 
бюджетної політики дозволить підвищити ефективність управління в сфері бюджетних відносин, 
забезпечити більш повне виконання цілей та завдань соціально-економічного розвитку окремих сфер 
національної економіки та держави в цілому. 

Перспективним для розвитку методології формування бюджетної політики в Україні є забезпечення 
є запровадження принципів бюджетування, які вже досить тривалий час застосовуються в практичній 
діяльності суб’єктів підприємництва. Зокрема доцільно використовувати принципи «ковзкого 
бюджетування» із забезпеченням безперервності процесу планування і збереженням часового горизонту. 
Така концепція запроваджена в США та дістала назву «програмного бюджетування» (program budgeting), 
яка передбачає безперервне здійснення процесу формування бюджетів наростаючим підсумком в розрізі 
програм з окремих напрямків державної бюджетної політики. 

Крім того, задля підвищення ефективності бюджетної політики держави в умовах подолання 
наслідків світової фінансово-економічної кризи слід, передусім, забезпечити її відповідність наступним 
ключовим вимогам:  

– надання пріоритету при формуванні цілей бюджетної політики не політичним інтересам, а 
соціально-економічному ефекту, що буде досягнутий за результатами їх реалізації; 

– підпорядкування цілей бюджетної політики держави законодавчо затвердженим стратегічним 
програмам економічного та соціального розвитку України, що призведе до концентрації зусиль та 
пришвидшить перехід до сталого економічного розвитку; 

– збалансованість та узгодженість окремих напрямів та заходів бюджетної політики держави, що 
унеможливить їх суперечливість, а, отже, і нівелювання позитивного ефекту одним одного; 

– планування та обґрунтування окремих механізмів та інструментів бюджетної політики держави 
на довгострокову (стратегічну) перспективу, що дозволить забезпечити безперервність підтримки 
окремих напрямків соціально-економічного розвитку держави; 

– забезпечення прив’язки певних заходів та інструментів бюджетної політики до конкретних 
цілей, що дозволить проводити об’єктивну оцінку результатів їх реалізації; 

– бюджетна політика держави повинна розроблятися з урахуванням інтересів та потенційних 
можливостей всіх інших ланок фінансової системи (фізичних та юридичних осіб, нерезидентів), що 
дозволить сконцентрувати зусилля та максимально і на більш вигідних умовах мобілізувати необхідні 
фінансові ресурси, а отже, досягти синергічного ефекту. 

Таким чином, бюджетна політика повинна бути спрямована на врахування інтересів усіх груп 
макроекономічних суб’єктів – держави та територіальних громад, домогосподарств (населення), 
суб’єктів господарювання та закордону. Розробники бюджетної політики повинні збалансувати 
інтереси усіх названих вище суб’єктів. Тільки зацікавленість макроекономічних суб’єктів у існуванні 
один одного може забезпечити формування та розвиток партнерських відносин між ними, 
унеможливлення загострення внутрішньої та зовнішньої економічної ситуації, а, отже, і перехід до 
сталого економічного розвитку. В даному контексті можна вести мову про розвиток нового етапу 
розвитку бюджетних відносин в нашій державі – формування партнерської бюджетної політики. 

Для підтвердження зроблених висновків можна навести думку І. О. Лютого [8], який зазначає, що 
ефективність бюджетної політики визначається тим, наскільки вона поєднує інтереси суб’єктів 
бюджетної системи та на скільки контролює цільовий характер руху бюджетних коштів. Суб’єктами ж 
бюджетної системи, а в даному випадку – бюджетних відносин, виступають всі макроекономічні 
суб’єкти, які, з одного боку, забезпечують формування бюджетів, а з іншого, – отримують з бюджетів 
фінансові ресурси, або державні та суспільні послуги.  

Для врахування інтересів держави бюджетна політика повинна забезпечити формування достатніх 
для її нормального функціонування доходів, обсяг яких достатній для фінансування всіх функціональних 
напрямків. Це, в свою чергу, позитивно позначиться на виконанні державою її функцій: державного 
управління, оборони, охорони здоров’я, утримання соціальної інфраструктури тощо. Інтереси 
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територіальні громади, роль яких стрімко підвищується в країнах з розвиненою ринковою економікою, 
також повинні бути задоволені в достатній мірі. Бюджетна політика держави, враховуючи репресивність 
значної частини регіонів нашої країни, повинна бути спрямована на формування достатніх обсягів доходів 
місцевих бюджетів за рахунок, передусім, міжбюджетних трансфертів.  

Врахування при розробці бюджетної політики інтересів домогосподарств тісно пов’язано із 
врахуванням інтересів самої держави, оскільки на державу покладається виплата в належному розмірі 
заробітних плат фізичним особам, які є працівниками бюджетних установ і організацій, від рівня 
задоволення інтересів яких залежить, в підсумку, ефективність виконання державою її функцій. Крім 
того, бюджетна політика повинна передбачати виплату на належному рівні трансфертних виплат 
соціально незахищеним верствам населення.  

Як свідчить передовий зарубіжний досвід, бюджетна політика держави повинна бути 
спрямована на підтримку та зростання платоспроможного попиту населення нашої держави. 
Зростання доходів населення, з одного боку, призводить до збільшення витрат населення на поточне 
споживання, що, в свою чергу, стимулюватиме розвиток пріоритетних для громадян виробництв, а з 
іншого, – сприятиме нарощенню довгострокових заощаджень (інвестиційні заощадження, страховий 
захист, недержавне пенсійне забезпечення тощо), які, в свою чергу, наситять економічну систему 
необхідними для розвитку фінансовими ресурсами.  

Для врахування інтересів суб’єктів господарювання при розробці та реалізації бюджетної 
політики необхідно передусім забезпечити достатні обсяги фінансових ресурсів, що будуть спрямовані 
на підтримку розвитку економіки, передусім її високотехнологічних галузей. Розвиток 
високотехнологічних галузей економіки, в свою чергу, призведе до зростання результативних 
показників діяльності суміжних виробництв, а також до підвищення доходів населення.  

Представники такого макроекономічного суб’єкту як закордон зацікавлені передусім в отриманні 
достатніх доходів від інвестованого в економіку України капіталу та належному захисті своїх майнових 
інтересів. Таким чином, при розробці бюджетної політики слід передбачити і захист інтересів закордону, 
що також сприятиме розвитку всіх інших суб’єктів: населення отримуватиме більші доходи, суб’єкти 
господарювання – додаткові інвестиційні ресурси, а держава – більші надходження до бюджетної системи. 

Враховуючи викладене, політика держави в сфері бюджетних відносин постає в новому ракурсі. 
Бюджетна політика повинна стати політикою, що забезпечує формування сукупності пріоритетних 
напрямків соціально-економічного розвитку держави, які потребують пріоритетного фінансування на 
декілька бюджетних періодів, тобто на стратегічну перспективу.  

Значна кількість вітчизняних та зарубіжних науковців присвятили свої дослідження проблемі 
удосконалення бюджетної політики держави та забезпеченню умов для подолання наслідків світової 
фінансово-економічної кризи та створенню умов для динамічного економічного зростання [9]. Проведене 
дослідження дає змогу визначити деякі основні завдання, які повинна розв’язувати бюджетна політика 
держави в умовах подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, серед яких слід назвати такі: 

– безумовне виконання в повному обсязі зобов’язань держави перед фізичними особами із 
заробітної плати працівників бюджетних установ та організацій, а також підтримання збалансованості 
місцевих бюджетів з метою повного виконання аналогічних зобов’язань; 

– недопущення застосування процедури секвестру до першочергових та соціально і економічно 
важливих статей видатків державного бюджету, для чого доцільно розширити перелік захищених 
статей та закріпити його на законодавчому рівні з метою унеможливлення управління бюджетними 
видатками в ручному режимі; 

– створення реальних механізмів для стимулювання зайнятості населення, зокрема збереження 
та створення нових робочих місць, перепідготовка безробітних громадян; 

– укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, що дозволить зменшити фінансове 
навантаження на місцеві бюджети, що пов’язане з утриманням значних штатів співробітників органів 
місцевого самоврядування; 

– оптимізація мережі бюджетних установ та організацій, зокрема їх укрупнення, застосування 
сучасного управлінського інструментарію, централізація виконання та аутсорсінг певних функцій, 
розширення можливостей щодо формування ними власних надходжень тощо; 

– чітке визначення видів економічної діяльності, яким надається державна підтримка з бюджету 
та створення і реалізація довгострокових інвестиційних програм економічного співробітництва між 
урядом і суб’єктами господарювання; 

– зростання частки видатків на розвиток інфраструктури, передусім це стосується цільових 
видатків на будівництво автомобільних доріг. 

Обов’язковим для забезпечення ефективності реалізації бюджетної політики є здійснення 
контрольних заходів за повнотою та своєчасністю досягнення визначених стратегічних, тактичних та 
оперативних бюджетних цілей та завдань. Органи державного фінансового контролю не спроможні 
надавати повністю об’єктивну оцінку дотримання фінансової дисципліни при плануванні та виконанні 
державного бюджету, а також ефективності реалізації бюджетної політики. Впоратися з даним завданням 
можуть незалежні від державного тиску громадські органи фінансового контролю, такі як: політичні партії, 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 313 

громадські організації, інші види об’єднань громадян, які переслідують досягнення спільних інтересів тощо. 
Залучення громадського фінансового контролю до оцінки ефективності формування та реалізації 
бюджетної політики дозволить урівноважити інтереси держави та суспільства, наблизити нашу державу до 
демократичних принципів в управлінні бюджетними ресурсами. 

Потребують розвитку методологічні засади оцінки ефективності витрачання бюджетних коштів 
як на рівні держави в цілому, так і на рівні певної галузі, окремої бюджетної установи чи організації, що 
дасть можливість оперативно коригувати цілі та завдання бюджетної політики і, таким чином, 
підвищить імовірність досягнення визначених цілей та завдань.  

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження можна 
зробити висновок про те, що удосконалення методологічних засад, а, отже, і підвищення ефективності 
бюджетної політики в умовах подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи та переходу 
нашої держави до сталого економічного розвитку можливе лише за умови подолання її недоліків, які 
склалися на сучасному етапі розвитку України, а також врахування запропонованих вимог та завдань 
при формуванні бюджетів. 
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Анотація 
В статті розглянуто сучасні наукові підходи до визначення місця та ролі бюджетної 

політики в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Визначено деякі положення 
методології та особливості формування бюджетної політики України в посткризовий період.  

Ключові слова: фінансова політика держави, бюджет, бюджетна політика, інструменти 
бюджетної політики. 

Аннотация 
В статье рассмотрены современные научные подходы к определению места и роли 

бюджетной политики в обеспечении социально-экономического развития государства. 
Определены некоторые положения методологии и особенности формирования бюджетной 
политики Украины в посткризисный период. 

Ключевые слова: финансовая политика государства, бюджет, бюджетная политика, 
инструменты бюджетной политики.  

Annotation 
In the article the modern scientific going is considered near a location and role of fiscal policy in 

providing of socio-economic development of the state. Some positions of methodology and feature of 
forming of fiscal policy of Ukraine are certain in a post-crisis period. 
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РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ  
В УМОВАХ ДИВЕРГЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Глобальна криза, що охопила весь світ з другої половини 2008 року, 

виявилася відправною точкою для перегляду і переосмислення багатьох проблем, з якими стикнулася 
сучасна світова валютна система, в якій долар, як національна валюта США, одночасно має 
неофіційний статус міжнародної резервної валюти і відіграє роль основної валюти міжнародних 
трансакцій. Останнім часом друком у світ вийшла низка публікацій достатньо авторитетних вчених-
економістів, у яких зосереджується увага на питаннях реформування сучасної світової валютної 
системи [1-7; 9; 11;16-19; 22]. Однак, відкритими залишаються два ключових питання: чи призведе 
сучасна глобальна криза до тотального перегляду існуючого статус-кво у світовій валютній системі 
вже найближчим часом? І якими все ж таки будуть проміжні рішення та стратегічні вектори її 
реструктуризації?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Скептики, спираючись на авторитетні джерела, 
пишуть про підрив довіри світового співтовариства до США і до долара, як резервної валюти через: 
перманентне пасивне сальдо поточного платіжного балансу, яке щоразу покривається за допомогою 
«кредитних статей», шляхом ввезення позичкового капіталу з-за кордону; дефіцитну бюджетну 
політику, яка веде до збільшення державного боргу країни; і на кінець, через негативно-налаштовану 
поведінку «решти світу» до егоїстичної політики США (в т.ч. в розгортанні військових конфліктів у 
колишній Югославії, в Іраку й Афганістані) [4; 19]. Їх опоненти висловлюють далекоглядні й 
безальтернативні прогнози про те, що сучасний світ базується на доларовому стандарті і, з огляду на 
геополітичний статус і конкурентні переваги США, він буде базуватися на ньому й надалі [14]. Правда 
є й більш реалістичні прогнози, згідно яких сучасну світову валютну систему очікує поетапне 
перетворення, а сьогодні можна вести мову лише про проміжні рішення. Особливо аргументованими в 
цьому контексті є позиції А. Гальчинського [5], Л. Красавіної [7], О. Шарова [16-17].  

Очевидно, що до існуючих проектів реформування світової валютної системи (зведений виклад 
яких наведено в табл. 1) важко буде додати щось цілком нове, проте, враховуючи важливість і 
актуальність означеної теми, об’єктивною є необхідність продовження її дослідження. 

Таблиця 1 
Евентуально-концептуальне зведення проектів реформування  

світової валютної системи
* 

 
Проекти реформування світової валютної системи Країна / Група 

країн Ключові ідеї реформи Варіанти реалізації 
1 2 3 

Російська 
Федерація 

– створення наднаціональної 
резервної /суперрезервної/ 
валюти, емітентом якої 
виступатиме міжнародний 
фінансовий інститут (як варіант – 
реформований МВФ); 
– однією із резервних валют 
має стати російський рубль; 

– наднаціональна резервна валюта – СПЗ (SDR – 
Special Drawing Rights) – «спеціальні права 
запозичення»; 
– її курс має розраховуватися на базі більшої 
кількості резервних валют, з послабленням 
домінуючої ролі долара США.** 

Китай – створення наднаціональної 
резервної /суперрезервної/ 
валюти, емітентом якої 
виступатиме міжнародний 
фінансовий інститут (провідна 
роль відводиться МВФ); 
 
 
 
 
 
– однією із резервних валют має 
стати китайський юань; 

– перетворення СПЗ із вузькоспеціалізованого 
засобу розрахунку між урядами і міжнародними 
організаціями в «поширений спосіб платежів у 
міжнародній торгівлі і фінансових трансакціях»; 
– створення фінансових активів, деномінованих в 
СПЗ (тобто фактично емісія додаткової грошової 
маси і надання її у вигляді допомоги бідним країнам); 
– розширення бази валют, до яких буде прив’язана 
вартість СПЗ; 
– використання китайського юаня для ведення 
торгівлі між країнами АСЕАН (Асоціація держав 
Південно-Східної Азії) і китайськими автономними 
провінціями Гуансі та Юньнань  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

– перехід до «акметалізму» – 
стадії, на якій людство отримає 
доступ до «світового 
самозростаючого багатства на 
основі бездефектної світової 
валюти»;   

– створення єдиної світової валюти – «світової 
доходної одиниці для обміну товарами» на базі ООН, 
яка б контролювалася відповідними комісіями; 

– етап «транзиталізму»; – створення системи наднаціональних валютно-
розрахункових одиниць, яка б стала проміжним 
кроком на шляху подолання економічної кризи; 

 
 
 
 
 
 
Казахстан 

– етап «дефекталізму» (від «де-
факто світової валюти», під 
якою, очевидно, розуміють долар 
США); 

– створення в рамках ЄврАзЕС (Росія, Казахстан, 
Білорусь, Киргистан, Таджикистан) спільної грошової 
одиниці – «євраза» / «євразії» як «наднаціональної 
розрахунково-платіжної безготівкової одиниці»; 

– створення (за прикладом ЄС) 
єдиної валюти – «динара затоки» 
(DIN);  

– регіональна валюта «динар» (планується ввести до 
2013 року) буде використовуватися як резервна; 

– прив’язка регіональної валюти 
спочатку до долара США, а 
згодом до корзини валют; 

– корзина валют прив’язки «динара» (долар США – 
45 %, євро – 30 %, єна – 20 %, англійський фунт 
стерлінгів – 5 %); 

Країни Перської 
затоки (Рада 
співробітництва 
арабських держав 
Перської затоки: 
Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Саудівська 
Аравія)*** 

– паралельне обслуговування 
внутрішнього обігу кожної з країн 
національними валютами;  

– усунення ризиків майбутнього нерівномірного 
розвитку країн (на відміну від євро), що входять до 
цього об’єднання.   

– введення (за прикладом ЄС) 
єдиної регіональної валюти – 
«азійської валютної одиниці» 
(ACU); 

– регіональна валюта ACU буде використовуватися 
як надійний ліквідний інструмент у резервних активах 
центральних банків, як гарант забезпечення валютної 
стабільності в умовах загострення глобальних 
фінансових дисбалансів; 

Країни Азійсько-
Тихоокеанського 
регіону (13 країн, в 
т.ч. АСЕАН+3 
(Японія, Китай, 
Республіка Корея) – прив’язка ACU до корзини 

національних валют країн-членів;  
– питома частка кожної валюти в ACU буде 
визначатися обсягом ВВП країни, оборотом її 
зовнішньої торгівлі та іншими соціально-
економічними показниками. 

Країни Південної 
Африки (14 країн 
Співтовариства 
розвитку Півдня 
Африки (SADC) 

– введення єдиної регіональної 
валюти «афро» (AFRO), 
забезпеченої видобутком і 
постачанням на світовий ринок 
золота й діамантів; 

– проект до 2016 року. 

Країни Латинської 
Америки (12 
країн)**** 

– введення єдиної регіональної 
валюти «сукре» (SUCRE) з 1 
січня 2010 року; 

– з перспективою перетворення SUCRE на 
регіональну резервну валюту, забезпечену 
ресурсами країн регіону та зростаючим економічним 
потенціалом. 

Країни БРІКС 
(Бразилія, Росія, 
Індія, Китай, ПАР) 

– відкриття кредитних ліній та 
фінансування спільних проектів 
країн БРІКС у їх національних 
валютах  

– перетворення національних валют у валюти 
регіональних розрахунків, що сприятиме розширенню 
торгівлі, зростанню інвестицій, прискоренню 
розрахункових процедур і зміцненню статусу 
національних валют країн БРІКС 

____________________ 
Примітки: 

*
 Систематизовано і побудовано автором за: [3; 4] 

** Зідно останнього перегляду резервних валют для кошика СПЗ його курс розрахоавується на базі чотирьох валют у 
такому відсотковому співвідношенні: долар США – 41,9 %; євро – 37,4 %; англійський фінт стерлінгів – 11,3 %; єна – 9,4 %; 

***
 Дет. див. [1; 9; 18];  

**** Дет. див. [15] 
Принагідно зазначимо, що в квітні 2009 року країнами – учасницями Боліваріанської ініціативи (ALBA), що об’єднує 

Венесуелу, Кубу, Болівію та інші держави Центральної і Південної Америки, було прийнято рішення про введення з 2010 року 
умовної одиниці для взаєморозрахунків – «сукре». Спочатку вона має обертатися у формі віртуальної валюти, а в майбутньому 
– стати повноцінною валютою. Окрім цього, наміри про створення в майбутньому єдиної валюти були задекларовані в травні 
2009 року в ході саміту Південноамериканського союзу націй (УНАСУР) – найбільшої групи латиноамериканських країн, що 
об’єднує країни МЕРКОСУР, Чілі, Гаяну і Сурінам. З 1 січня 2010 року в обіг офіційно введено «сукре». Перша трансакція з 
використанням сукре відбулася 3 лютого 2010 року: Куба здійснила оплату на суму 108 000 сукре за доставку 360 тонн рису з 
Венесуели. 

 
Постановка завдання. З огляду на постановку проблеми й актуальність проблематики 

дослідження ключовим завданням даної статті є систематизація розрізнених точок зору та аналіз 
можливих сценаріїв щодо майбутнього архітектури світової валютної системи в контексті дивергенції 
геофінансового простору. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб надати відповідної структурованості 
подальшому викладу, окреслимо коло проблемних питань, на яких доцільно акцентувати увагу, 
розкриваючи вектори реструктуризації світової валютної системи: 

– по-перше, чи можна очікувати найближчим часом дієвих рішень з реформування валютної 
системи? Якими є передумови і, в якому напрямку будуть здійснюватися ці реформи? 

– по-друге, наскільки обґрунтованими є ідеї щодо повернення до принципів «Бреттон-Вудса 
ІІ»? 

– по-третє, як вирішити проблему світових грошей? І чи потрібні світові гроші як відокремлена 
грошова одиниця взагалі, а якщо потрібні, то в якій якості (скажімо в якості «наднаціональної» чи 
«суперрезервної» валюти)? 

– по-четверте, чи дійсно реформування світової валютної системи відбуватиметься у напрямку 
її регіоналізації і формування валютних блоків?  

– по-п’яте, який режим валютних курсів є більш адекватним у світовій економіці зі значними 
платіжними диспропорціями? Як вирішити проблему спекулятивного капіталу, пов’язану з валютними 
флуктуаціями?  

У наведеному переліку питань йдеться про акценти, які стосуються не просто описовості, а 
пізнання внутрішньої сутності економічних явищ і процесів, що не лежить на поверхні, а зазвичай 
виявляються у зміні еволюційних зовнішніх форм прояву. У такому контексті аналіз трансформаційних 
процесів у світовій економіці та світовій валютній системі з позицій сучасного етапу глобального 
розвитку свідчить про те, що вони відбуваються когерентно у певній логічній послідовності (як по 
спіралі – кінцева фаза одного етапу виступає у якості відправної точки для наступного), а основним їх 
напрямом в еволюційній ретроспективі було перманентне удосконалення логіко-історичної схеми 
розвитку форм обміну, еволюція вартості в контексті інтернаціоналізації економічних відносин й ґенеза 
грошей як форми прояву інтернаціоналізованої вартості в міжнародному обміні.  

З огляду на еволюцію світової валютної системи в контексті основних етапів ґенези грошей, 
доводиться визнати, що основу подальшої логіки її розвитку формуватиме ідея мультивалютних відносин 
в умовах дивергенції геофінансового простору. Уже зараз, незважаючи на те, що долар США відіграє роль 
основної валюти міжнародних трансакцій, валютні розрахунки між центральними та транснаціональними 
банками (Continuous Linked Settlements) здійснюються у п’ятнадцяти валютах1, через банківську установу 
(CLS International Bank), створену за законодавством США з правом обслуговування міжнародних операцій 
лише нерезидентів [17, с. 77]. Кількість цих валют поступово змінюється (останні чотири – норвезька і 
шведська крона, південнокорейська вона та південноафриканський ранд було додано наприкінці 2004 
року). Але навряд чи ця динаміка буде зберігатися і в подальшому, оскільки вже доволі помітною є інша 
тенденція. Йдеться про п’ятисторонню «Генеральну угоду про спільний порядок відкриття кредитних ліній 
у національних валютах БРІКС», підписану на саміті країн БРІКС 29 березня 2012 року в Делі2. Ці кроки все 
виразніше розкривають потенціал «нових гравітаційних центрів» і засвідчують перехід до принципів 
мультивалютності у розвитку геофінансового простору. 

У цьому контексті ідея повернення до принципів «Бреттон-Вудса ІІ» є не тільки ілюзорною, а й 
певною мірою деструктивною. Адже з часів «Бреттон-Вудса» світ кардинально змінився, відповідно 
змінилася й логіка глобальних відносин. Якщо раніше йшлося про прогресуючу централізацію 
світового економічного простору на принципах конвергенції, то нині домінантою є системна 
децентралізація на засадах дивергенції глобального розвитку. «Бретон-Вудс, – переконує А. 
Гальчинський, – це логіка уніфікації, логіка «світу, що відходить…» [5]. З огляду на зазначене, світова 
валютна система має реструктуризуватися шляхом не скасування, а вдосконалення механізмів 
існуючої Ямайської системи, що базується на принципах мультивалютних відносин. 

Відкритим залишається не менш важливе питання – чи потрібні в умовах мультивалютних 
відносин світові гроші, як відокремлена грошова одиниця? А якщо потрібні, то в якому статусі – 
«наднаціональної» чи «суперрезервної» валюти? 

Розпочнемо з другої частини запитання. Останнім часом, у контексті реформування світової 
валютної системи і врегулювання проблеми глобальних дисбалансів у світовій економіці, 
висловлюються офіційні позиції (зокрема, Росії та Китаю) щодо «створення наднаціональної резервної 
валюти», емісія якої буде здійснюватися міжнародними фінансовими інститутами. На роль 

                                                 
1
 Розрахунки здійснюють в австралійських, американських, гонконгських, канадських, новозеландських та 

сінгапурських доларах, євро, британських фунтах, японських єнах, швейцарських франках, датських, норвезьких 
та шведських кронах, південнокорейських вонах та південноафриканських рандах. 

2 Документ підписаний російським «Зовнішекономбанком», Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним 
банком Індії, Національним банком соціально-економічного розвитку Бразилії та Банком розвитку Південної 
Африки. За умовами Угоди банки п’яти країн зможуть фінансувати один одного і спільні проекти в національних 
валютах, що сприятиме розширенню торгівлі, зростанню інвестицій, дозволить країнам БРІКС просунутися в 
зміцненні статусу своїх валют, в тому числі сприятиме перетворенню національних валют у валюти регіональних 
розрахунків.   
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наднаціональної («суперрезервної») валюти пропонується СПЗ (SDR – Special Drawing Rights) – 
«спеціальні права запозичення», як розрахункова одиниця в рамках МВФ. Але для цього, на думку 
ініціаторів, при формуванні курсу СПЗ необхідно відмовитися від домінуючої ролі долара США, який 
складає 41,9% в кошику валют, на основі яких формується курс СПЗ. 

Поки що ця позиція виглядає абсолютно не адекватною існуючим реаліям, оскільки резервною може 
бути лише та валюта, яка задіяна в реальних трансакціях і виконує функцію платіжного інструментарію. 
Натомість СПЗ – це не «наднаціональна валюта», а лише умовно-розрахункова одиниця МВФ, яка має 
виключно безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках, тому не може стати посередником 
обміну і взяти на себе функцію платіжного інструментарію, а лише використовується як віртуальний 
масштаб купівельної спроможності валют, у якій частково враховуються резервні пасиви фонду [5]. При 
цьому СПЗ не є ні валютою, ні борговим зобов’язанням, мають обмежену сферу застосування в 
основному для: регулювання сальдо платіжних балансів; поповнення резервів; розрахунків за кредитами 
Фонду [4, с. 27]. Свого часу СПЗ було запроваджено в рамках Ямайської валютної системи плаваючих 
курсів як «об’єктивно необхідний механізм порівняння вартості національних валют, як звичайний масштаб 
їхнього зіставлення»; і саме в цьому контексті даний механізм необхідно вдосконалювати, щоб «зробити 
СПЗ працюючим еталоном вартості національних валют» [5]. 

З огляду на вищезазначене, проект Росії і Китаю щодо використання в якості наднаціональної 
резервної валюти СПЗ (див. табл. 1) має декілька слабких позицій і є малоймовірним з огляду на такі 
аспекти: 

– по-перше, згідно останнього перерозподілу квот країн-членів МВФ від 2010 року, найбільшою 
кількістю голосів (посідаючи домінуючі позиції в ієрархічній структурі МВФ) володіють США – 17,4%, а 
також інші великі «акціонери» – Японія (6,46%), Китай (6,4%) і Німеччина (5,59%). Тому основний дохід 
і контроль за емісією нової світової валюти все одно будуть мати США; 

– по-друге, в період кризи загострилося питання щодо складових кошика СПЗ – на включення до 
його складу почали як мінімум претендувати китайський юань, індійська рупія, російський рубль. Але 
згідно ухваленого наприкінці 2010 року рішення за підсумками чергового перегляду кошика валют, 
який здійснюється МВФ кожні п’ять років, жодна із вказаних валют не ввійшла до нього. Відтак, з 1 
січня 2011 року і впродовж п’яти наступних років, до основного кошика світових резервних валют, що 
використовуються МВФ для розрахунку вартості СПЗ і визначення відсоткових ставок на деноміновані 
у них позики, як і раніше будуть входити долар США, євро, англійський фунт стерлінгів та японська 
єна. Однак питома вага кожної з них змінена: так, частка долара тепер становить 41,9% (проти 44% за 
підсумками перегляду 2005 року), євро – 37,4% (проти 34%), фунта стерлінгів – 11,3% (проти 11%), 
єни – 9,4% (проти 11%) [10]; 

– по-третє, і очевидно головне – для прийняття рішення про здійснення емісії СПЗ необхідна 
інституційна реструктуризація МВФ і політична воля усіх країн; МВФ не повинен бути інститутом Pax 
Americana, він має позбутися ієрархічної структурованості, де все вирішується «за квотою»; рішення мають 
прийматися за принципом: «одна країна – один голос», забезпечуючи всім країнам адекватні права. 

Відповідно, щоб умовно-розрахункова одиниця МВФ – СПЗ запрацювала як «наднаціональна» 
(«суперрезервна») валюта, потрібна, щонайменше, її трансформація із вузькоспеціалізованого засобу 
розрахунку між урядами і міжнародними організаціями у «широко використовуваний інструмент 
платежів у міжнародній торгівлі і фінансових трансакціях» [4, с. 26], а загалом – глибока інституційна 
реформа світової валютної системи на принципах «міжнародної справедливості й толерантності», 
«демонтажу політичного та економічного гегемонізму» [5].  

Тепер повернемося до першої частини запитання – як бути з проблемою світових грошей в 
умовах мультивалютних відносин? Передусім зазначимо, що після «дефолту» американського долара 
в 1971 році, де-факто вже майже 30 років не існує офіційно визнаних світових грошей. У сучасній 
світовій валютній системі функцію «світових грошей» (у розумінні статусу резервної) може взяти на 
себе будь-яка національна грошова одиниця – все залежить від довіри до неї і її стабільності. Поки що 
в світі домінують чотири валюти, що репрезентують «старі гравітаційні центри» і мають неофіційний 
статус резервних: долар США, євро, меншою мірою англійський фунт стерлінгів і японська єна. У цих 
валютах відбувається більше 80% розрахунків в міжнародній торгівлі, номінується близько 95% 
офіційних резервів і світових фінансових активів (рис. 1).  

Глобальне лідерство у валютній сфері – один із ключових факторів збереження геоекономічних і 
геополітичних позицій «старих гравітаційних центрів» у геофінансовому просторі, що дозволяє їм 
замикати на собі основні глобальні потоки капіталу. Так, зокрема, США упродовж уже багатьох років 
активно використовують статус долара як ключової резервної валюти для фінансування хронічного 
дефіциту свого платіжного балансу, розміщуючи серед іноземних інвесторів доларові боргові 
зобов’язання. У такий спосіб постійно зростаючий зовнішній борг США, що досягнув на початку 2010 
року 13,7 трлн. дол., створює значні загрози для глобальної фінансової стабільності, а надто для 
стабільності економік тих держав, які широко застосовують долар як для обслуговування 
зовнішньоекономічних операцій, так і у внутрішніх фінансових трансакціях. Таким чином, американські 
борги – це насправді проблема не тільки США, а й світового економічного співтовариства, що ставить 
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на порядок денний завдання інтернаціоналізації валют «нових гравітаційних центрів» і ще більшою 
мірою актуалізує питання формування поліцентричної світової валютної системи. 
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Рис. 1. Частка національних валют «старих гравітаційних центрів» у світовій торгівлі, 

офіційних резервах, міжнародних запозиченнях і закордонних банківських активах в середині 
2000-х років [12, с. 16] 

 
Проблема демонтажу політичного та економічного гегемонізму у сфері валютних відносин, 

реформування інституційної архітектури геофінансового простору на принципах паритетності й 
справедливості – ключова тенденція ХХІ століття. У цьому контексті динамічне зростання 
національних економік «нових гравітаційних центрів» глобального і регіонального масштабу (в т.ч. їх 
фінансових трансакцій) створює передумови для розширення їхньої присутності в геофінансовому 
просторі – збільшення питомої частки у світових фінансових активах і обсягах імпорту інвестицій. 
Активне залучення їх валют у транскордонний обіг забезпечить державам-емітентам значні економічні 
і геополітичні переваги: 

– по-перше, дозволить їм значно збільшити масштаби і стабілізувати притік іноземного 
капіталу за рахунок підвищення привабливості для нерезидентів національних фінансових активів 
(банківських депозитів, державних і корпоративних цінних паперів, паїв інвестиційних фондів);  

– по-друге, сприятиме помітному розширенню їх власних можливостей щодо ефективного 
транскордонного інвестування і в цілому просуванню фінансово-економічних і політичних інтересів за 
кордоном. 

Разом з тим доводиться визнати, що допоки роль «нових гравітаційних центрів» у глобальній 
валютній системі залишається незначною. Національні грошові одиниці навіть найпотужніших серед 
них – Китаю, Індії, Бразилії – залишаються по суті внутрішніми валютами, які практично не 
використовуються (або дуже обмежено використовуються) у міжнародних торгових і фінансових 
операціях. Сукупна частка валют цих країн в середньоденному обороті світового валютного ринку в 
2007 році не перевищувала 8 %, а питома частка окремих країн (за винятком Мексики і Республіки 
Корея) складала менше 1%. Проте, як свідчать дані табл. 2, їх сумарна частка постійно зростає і, 
зокрема, в 2010 році вона вже наблизилася до 10%. 

Як правило, інтернаціоналізація валют «нових гравітаційних центрів» стримується багатьма 
факторами і, зокрема: валютними обмеженнями, недостатнім рівнем розвитку їх внутрішніх 
фінансових ринків (в т.ч. валютних), високим рівнем інфляції, які в сукупності підривають довіру до їх 
національних валют як у резидентів, так і в нерезидентів. Хоча треба зауважити, що останнім часом у 
більшості країн ці бар’єри значною мірою послаблені, а це створює передумови для активнішого 
просування їх валют на світову арену. 

Найбільший потенціал у перетворенні на нову резервну валюту, здатну успішно конкурувати з 
існуючими, має китайський юань. Про це свідчать такі аргументи [12, с. 17]: 

– по-перше, масштабність економіки Китаю (в 2009 – 2011 рр. – друге місце в світі за обсягом 
ВВП (за паритетом купівельної спроможності); 

– по-друге, масштабні зовнішньоторговельні зв’язки країни, яка в 2009 р. стала найбільшим 
глобальним експортером, що забезпечував близько 9% загальносвітового обсягу експорту; 

– по-третє, сильний платіжний баланс і висока курсова стабільність юаня; 
– по-четверте, відносно низький рівень інфляції, що забезпечує стійку купівельну спроможність 

юаня (темпи зростання споживчих цін в Китаї в 2000 – 2006 рр. складали в середньому 1,5–2%; в 2007 
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– 2008 рр. в результаті перегріву економіки вони прискорились до 5–6%; а в 2009 р. знову 
повернулися до позначки 1%); 

– по-п’яте, достатньо високий рівень ємкості внутрішнього фінансового ринку (в 2009 році обсяг 
активів банківського сектору Китаю досяг 11,5 трлн. дол. США, ринку боргових цінних паперів – 2,3 
трлн. дол. США); 

– по-шосте, накопичені найбільші в світі міжнародні резерви, обсяг яких лише за 2009 рік 
збільшився на 23,3% і до початку 2010 року перевищив 2,4 трлн. дол. США. 

Таблиця 2 
Частка національних валют «нових гравітаційних центрів» у середньоденних оборотах на 

світовому валютному ринку (у %) [21] 
 
Динаміка за роками Країни 

2001 2004 2007 2010 
Нові гравітаційні центри глобального значення (клуб конвергенції 3) 

Китайський юань 0,01 0,10 0,48 2,2 
Індійська рупія 0,25 0,35 0,69 0,9 
Бразильський реал 0,45 0,25 0,36 0,7 
Мексиканське песо 0,86 1,15 1,28 1,3 
Разом 1,57 1,85 2,81 5,1 

Нові гравітаційні центри регіонального значення (клуб конвергенції 5-6) 
Вони Республіки Корея 0,84 1,20 1,11 1,50 
Південноафриканський 
ренд 0,97 0,77 0,93 0,70 

Польський злотий 0,54 0,40 0,79 0,80 
Російський рубль 0,30 0,30 0,70 0,90 
Турецька ліра 0,04 0,12 0,16 0,70 
Разом 2,69 2,79 3,69 4,6 

Для порівняння: частка валют старих гравітаційних центрів  
в обороті світового валютного ринку 

Долар США 89,9 88,0 85,6 84,9 
Євро 37,9 37,4 36,9 39,1 
Японська єна 23,5 20,8 17,2 19,0 
Англійський фунт 
стерлінгів 

13,0 16,5 14,9 12,9 

 
Водночас варто звернути увагу на основні проблеми, що мають місце на шляху становлення 

юаня як світової резервної валюти і міжнародної розрахункової одиниці: 
1) обмежена конвертованість юаня (у валютному законодавстві Китаю мають місце значні 

обмеження, особливо щодо операцій, пов’язаних із рухом капіталу; зокрема, для їх проведення 
необхідний спеціальний дозвіл Державної адміністрації з регулювання валютного ринку (SAFE); 
спеціальний порядок встановлений і для операцій із залучення резидентами іноземних позик); 

2) жорстке регулювання конверсійних операцій з юанем (таке регулювання є важливим 
елементом державної валютної політики Китаю, головним пріоритетом якої є всебічна підтримка 
національного експорту, що забезпечується передусім збереженням упродовж багатьох років 
заниженого курсу юаня щодо валют основних торгових партнерів (за різними оцінками, курс юаня до 
долара США занижений на 25–40%); окрім збільшення обсягів експорту, низький курс національної 
валюти здешевлює для іноземних компаній вартість реалізації проектів у Китаї, що стимулює 
масштабний притік прямих іноземних інвестицій з-за кордону.  

Таким чином, валютні обмеження дозволяють підтримувати курс юаня на необхідному рівні й 
забезпечувати стабільне функціонування внутрішнього валютно-фінансового ринку, але разом з тим, 
створюють перешкоди на шляху становлення юаня як світової резервної валюти. Хоча треба 
зазначити, що останнім часом органи влади Китаю вдаються до поступових кроків щодо 
інтернаціоналізації юаня і, зокрема:  

– починаючи з 2004 року, дозволено проводити з юанем окремі операції поточного і капітального 
характеру на території Гонконгу; 

– застосовуються також заходи щодо активного залучення юаня в обслуговування прикордонної 
торгівлі з Росією та Японією; 

– важливим кроком до становлення юаня як міжнародної розрахункової одиниці стало 
підписання Народним банком Китаю угоди про валютний своп з центральними банками окремих країн 
(в т.ч. Аргентини (на суму 70 млрд. юанів / 10 млрд. дол. США), Білорусі, Індонезії, Малайзії, 
Республіки Корея, Гонконгу), які передбачають обмін юаня на національні валюти контрагентів із 
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проведенням через встановлений час зворотних конверсійних операцій. Іншими словами, ці угоди 
дозволять вказаним країнам платити за імпорт товарів із Китаю китайською валютою. 

Ймовірне перетворення юаня у світову резервну валюту потребує подальшої лібералізації 
національного валютного законодавства, послідовного розвитку банківської системи і внутрішнього 
фондового ринку, а також налагодження ефективного моніторингу транскордонних грошових потоків з 
метою запобігання зовнішніх спекулятивних атак на юань. 

Серед інших «нових гравітаційних центрів» глобального масштабу, національні валюти яких 
можуть у перспективі претендувати на міжнародне визнання варто згадати Індію з її динамічною 
економікою (займає четверте місце в світі за реальним ВВП і має достатньо розвинутий фінансовий 
сектор) та Бразилію (займає дев’яте місце в світі за обсягом ВВП). Проте інтернаціоналізація 
індійської рупії стримується багатьма об’єктивними факторами:  

– по-перше, одним із ключових серед них (як і в Китаю) є обмежена конвертованість рупії 
(йдеться передусім про те, що в Індії зберігаються суттєві відмінності в режимі валютного 
регулювання для компаній, банків і фізичних осіб); для забезпечення повної оборотності індійської 
рупії необхідно провести успішні реформи, спрямовані на зміцнення стабільності банківського сектора, 
державних фінансів і ринку цінних паперів; 

– по-друге, не меншим бар’єром на шляху інтернаціоналізації рупії є досить високий рівень 
інфляції в країні, що в середньому перевищує 6% (в 2009 році – майже 9%); 

– по-третє, залучення рупії в міжнародний оборот стримується низькою питомою часткою Індії в 
глобальному експорті (менше 1,5% в 2009 році) і, відповідно, слабким попитом на її валюту з боку 
зарубіжних контрагентів. 

Вказані фактори свідчать про те, що в найближчому майбутньому рупія залишиться лише 
кандидатом на роль резервної валюти. 

Що ж стосується Бразилії, то за масштабами економіки вона входить до одного «клубу конвергенції» 
із Китаєм, Індією та Мексикою, проте за ступенем залучення у світогосподарські зв’язки уступає всім 
країнам – емітентам резервних валют, а також Китаю та Індії, що безумовно помітно звужує можливості 
перетворення реала на резервну валюту. Окрім цього важливо звернути увагу на ще один факт: в 
Латинській Америці традиційно сильними залишаються позиції долара США, що виступає основною 
торговельною та інвестиційною валютою для країн континенту. Конкурувати з доларом окремо взятим 
національним грошовим одиницям вкрай складно. Очевидно, що саме через це інтернаціоналізація реала 
відбувається в основному в рамках МЕРКОСУР (Південноамериканського спільного ринку), на частку 
країн-учасниць якого припадає більше 75% сукупного ВВП Латинської Америки. Одним із пріоритетних 
векторів розвитку МЕРКОСУР є розширення використання валют країн-учасниць в обслуговуванні 
взаємної торгівлі з метою зниження рівня доларизації їх економік, а в перспективі країни, що входять до  
МЕРКОСУР ставлять перед собою завдання створення єдиної регіональної валюти. 

З огляду на вищезазначене, з «нових гравітаційних центрів» глобального масштабу лише Китай має 
достатній потенціал (в т.ч. політичний), щоб претендувати на резервний статус своєї валюти. Натомість 
Індія і Бразилія до цього ще не готові. Що ж стосується «нових гравітаційних центрів» регіонального 
значення, то вони відстають від названих трьох держав як за масштабами економіки, так і за обсягом 
зовнішньоторговельних зв’язків і рівнем стабільності їх внутрішніх фінансових ринків. Тому в перспективі їх 
валюти можуть зайняти певну нішу в обслуговуванні зовнішньоекономічних зв’язків своїх країн і, можливо, 
регіональної торгівлі (що уже має місце з такими валютами, як російський рубль чи південноафриканський 
ранд), проте розраховувати на отримання загальносвітового статусу в них немає поки що достатніх 
передумов. Так, скажімо, російський рубль для того, щоб отримати статус однієї зі світових резервних 
валют має пройти декілька складних етапів: 

– по-перше, повне переведення розрахунків за російський експорт (зокрема, нафту, газ, метал 
та ін.) на рублі, що генеруватиме стійкий попит на них з боку країн-імпортерів і, цим самим 
трансформує рубль у тверду валюту зі стабільним курсом; 

– по-друге, зміна валютно-курсової політики (перехід від режиму бівалютної корзини (долар 
США – 55%, євро – 45%) і регульованого плаваючого курсу до плаваючого курсу, звільнивши цим 
самим курс рубля від ризиків курсової динаміки долара і євро); 

– по-третє, вирішення проблем «ресурсного прокляття» і «голандської хвороби»; 
– по-четверте, відмова від розміщення валютних резервів у боргові цінні папери США.  
Поступове проходження означених етапів дозволить російському рублю у перспективі отримати 

статус однієї зі світових резервних валют, яка обслуговуватиме значні обсяги товарообороту і 
фінансових послуг. А поки що ідею перетворення рубля у світову валюту можна сприймати лише як 
«елемент валютної стратегії, яка в цілому і в окремих деталях поки що не розроблена» [4, с. 26]. 

Багато аналітиків і експертів акцентують увагу останнім часом на неминучій регіоналізації світової 
валютної системи, наводячи унікальний у цьому сенсі досвід Європейського монетарного союзу [1; 3; 9; 
15]. На перший погляд такого роду перетворення найбільшою мірою відповідають логічній послідовності й 
загальним принципам дивергенції геофінансового простору на сучасному етапі глобального розвитку: «від 
послаблення домінуючої ролі долара США – через поступове зміцнення регіональних валют і створення 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 321 

кошика резервних валют на базі євро, юаня та інших – до створення єдиної світової резервної валюти 
нового типу, не прив’язаної до будь-якої національної валюти». І хоча на ідейно-концептуальному рівні в 
довгостроковій перспективі тема нової світової валюти сприймається цілком ймовірною, спроби підняти це 
питання на сучасному етапі розцінюються як «утопічні idea fix ХХ століття». І все через те, що світ 
втомився від «імперського перенапруження», політичного й економічного гегемонізму. Адже, як не 
парадоксально, сучасна валютна система, що є перехідною від моновалютної до мультивалютної, все ще 
базується на «уламках Бреттон-Вудських угод» [16, с. 436-440]. Вона прийшла на зміну золотовалютному 
стандарту і з самого початку була моновалютною, що базувалася на доларові США. За таких умов 
актуалізується питання формування «справедливої» архітектури геофінансового простору.  

У цьому контексті країни з «нових гравітаційних центрів» розглядають можливі вектори 
зміцнення своїх позицій у світовій валютній системі в тому числі через створення ними 
наднаціональних валют в рамках міждержавних об’єднань регіонального чи іншого характеру. І це 
зрозуміло. Колективні валюти, які спираються на економічну базу декількох країн, потенційно можуть 
бути значно сильнішими і конкурентоздатнішими на міжнародній арені, на відміну від окремих 
національних грошових одиниць. При цьому введення спільної валюти здатне забезпечити державам-
учасницям певні переваги і, зокрема: сприяти зміцненню їх економічної і політичної інтеграції; знизити 
залежність від долара США; створити (за рахунок усунення валютних обмежень і ризиків) сприятливі 
умови для прискореного розвитку внутрішніх і регіональних товарних та фінансових ринків. 

Сучасна глобальна криза лише підсилила помітний інтерес у світі до ідеї запровадження 
колективних валют (рис. 2). Найактивніше така ініціатива набула розвитку в Перській затоці, де чотири 
країни – Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт і Катар, – які входять у Раду співробітництва арабських 
держав Перської затоки, навесні 2009 року підписали угоду про єдину валюту, введення якої 
передбачається на середину 2010-х років. Плани про валютну інтеграцію поступово реалізуються в 
Латинській Америці і виношуються у Південно-Східній Азії в рамках регіонального блоку АСЕАН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Регіоналізація світової валютної системи: валютні союзи та регіональні валюти
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* Узагальнено і побудовано автором. 
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Загалом оцінюючи перспективи введення наднаціональних валют, важливо враховувати, що 
цей процес досить тривалий у часі й складний як організаційно, так і процедурно й інституційно, який 
потребує реалізації комплексу заходів і, зокрема: 

– згладжування існуючих міжкраїнових відмінностей у сфері економічної політики і фінансового 
законодавства; 

– відкриття взаємних кордонів для руху фінансових послуг і капіталу; 
– формування міждержавних органів, відповідальних за проведення грошово-кредитної політики 

в рамках валютного союзу. 
Безумовно для цього потрібен час, зусилля і, основне – політична воля країн-учасниць, яким 

для досягнення даної цілі неминуче доведеться йти на взаємні поступки, самообмеження і навіть не 
популярні серед населення заходи (наприклад, підвищення податків, скорочення бюджетних видатків 
з метою приведення фіскального дефіциту до узгоджених критеріїв). У такому контексті, як правило 
країни, які не вирізняються політичною стабільністю та культурною ідентичністю, до схожих 
компромісів і узгоджених дій виявляються неготовими, а їх наміри створити єдину валюту як правило 
залишаються політичними рішеннями. Так, зокрема, сталося й з євро. Важко не погодитися з цього 
приводу з аргументованою позицією А. Гальчинського, який переконаний, що «формування механізмів 
євро було суто політичним рішенням». На думку вченого «євро запроваджувалося як антипод долара, 
а все, що несе на собі печатку «анти», завжди штучне, недосконале». Очевидно саме тому «євро не 
стало локомотивом економічного розвитку країн єврозони. Швидше, навпаки: за останнє десятиріччя 
зона євро перетворилася на регіон із найнижчими у світі темпами економічної динаміки» [5]. 

Так чи інакше кращі шанси на введення єдиної наднаціональної валюти мають відносно 
гомогенні об’єднання країн зі схожим рівнем економічного й соціального розвитку, з тісними 
політичними й зовнішньоторговельними зв’язками. Через те найреалістичнішими в цьому плані 
виглядають наміри щодо організації валютного союзу в Перській затоці, хоча і тут є немало проблем 
(як відомо, внаслідок політичних протиріч від участі в союзі вже відмовилися Об’єднані Арабські 
Емірати та Оман). Водночас можна припустити, що в таких гетерогенних регіонах, як Латинська 
Америка і Південно-Східна Азія, які характеризуються значними міжкраїновими диспропорціями, 
процес введення колективної наднаціональної валюти буде стикатися зі значними труднощами і 
навряд чи завершиться найближчим часом. 

Не менш прагматичним у контексті регіоналізації світової валютної системи залишається 
питання співвідношення національних валют «другого порядку» і «провідних» національних валют, що 
насаджуються «великими імперськими державами». Дуже часто перспективи сучасних 
мультивалютних відносин розглядаються ортодоксальними вченими виключно й категорично в аспекті 
формування зони долара, євро, юаня чи російського рубля. Щоб не бути голослівними, наведемо 
лише одну із думок, що належить академіку С. Глазьеву: «Світова економіка переходить від 
моновалютної системи до панування декількох резервних валют. Це зумовлено неминучістю падіння 
долара і руйнування доларової фінансової піраміди. Нашій країні (тут ідеться про Росію), щоб не 
програти, необхідно проводити активну політику хоча би в тій економічній зоні, де ми реально 
домінуємо, тобто в СНД. Тут умови цілком визріли для того, щоб використовувати рубль як 
міжнародний розрахунковий засіб» [8].  

Проте такий розвиток мультивалютних відносин – це вже один із пройдених варіантів: так, за 
часів класичного колоніалізму існували зона фунта стерлінгів, французького франка, американського 
долара, іспанської песети, португальського ескудо. Логіка сучасних трансформацій, у напрямку 
мультивалютних відносин, очевидно має базуватися на «ідеї вертикальної диференціації світової 
валютної системи, базисною основою якої мають залишатися національні гроші» [5]. 

В умовах значних платіжних дисбалансів та валютних флуктуацій, що провокують мільярдні 
потоки спекулятивного капіталу в світовій економіці, можна часто почути про неадекватність 
регулюючого потенціалу плаваючих валютних курсів. Звісно, згідно теоретичних концептів 
ортодоксальної економічної науки стабільна вартість національної валюти й стабільні валютні курси – 
визначальні елементи не лише економічної, але й політичної могутності країни. Очевидно, керуючись 
саме цим постулатом, скептики з ностальгією згадують епоху індустріалізму з внутрішньо 
орієнтованими економіками і фіксованими валютними курсами в період золотого стандарту. В умовах 
сучасного етапу глобального розвитку плаваючі валютні курси – це не лише інструмент валютних 
спекуляцій, але й дієвий важіль інтернаціоналізації економічних відносин. В останньому контексті 
«гнучка система валютних курсів активно стимулює конкурентний потенціал кожної країни, виступає 
механізмом формування економічної рівноваги на світовому ринку» [5]. 

Проблема вибору режиму валютного курсу залишається предметом перманентного дискурсу 
серед економістів і політичних діячів. І це природно, адже кожен із альтернативних режимів має свої 
сильні та слабкі риси. Причому як апологети гнучких курсів, так і прихильники фіксованих мають свої 
вагомі аргументи «за» і «проти», узагальнений виклад яких подано в табл. 3 і, які важко або зовсім 
неможливо довести. Без сумніву, елементи істини присутні в обох випадках: так, скажімо, валютні 
спекуляції можуть відіграти як стабілізуючу, так і деструктивну роль; фіксовані курси валют можуть 
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сприяти стабільній міжнародній торгівлі, але так само впливають і плаваючі курси, підтримуючи 
конкурентоспроможність країни на міжнародному рівні. Щодо економічної політики, то вона може бути 
більш або менш стабільною саме за режиму фіксованого валютного курсу. Проте можливість 
здійснення незалежної монетарної політики гарантує саме режим плаваючих валютних курсів.  

Таблиця 3 
Компаративний аналіз системи фіксованих валютних паритетів та режиму плаваючих 

валютних курсів* 

 
Система фіксованих валютних паритетів Режим плаваючих валютних курсів 

аргументи «за» аргументи «проти» аргументи «за» аргументи «проти» 
Сприяють міжнародній 
торгівлі та інвестиціям  

Навіть якщо валютний курс 
фіксується за початкової 
рівноваги попиту та 
пропозиції, то під впливом 
економічних факторів він 
відхиляється від норми і 
цим самим впливає на 
збільшення / зменшення 
офіційних резервів 

Виступає механізмом 
формування економічної 
рівноваги на світовому 
ринку і сприяє збалансу-
ванню платежів між країна-
ми, стимулює конкурентний 
потенціал країн і забезпе-
чує автоматичну рівновагу 
платіжних балансів  

Коливання валютних 
курсів спричинюють 
додаткову невпевненість і 
ризики в міжнародних 
економічних операціях, 
дестабілізують діяльність 
експортерів та імпортерів  

Дисциплінують у 
макроекономічній 
політиці і мінімізують 
ризик валютних 
спекуляцій 

Потреба утримувати певний 
рівень інфляції для 
підтримки 
конкурентоспроможності 
країн змушує їх проводити 
відповідну грошову політику 

Гарантує можливість 
здійснення незалежної 
монетарної політики 

Характеризується 
дестабілізуючими 
приватними спекуляціями, 
через які встановлюються 
не оптимальні, з точки 
зору розміщення джерел 
ресурсів, курси валют  

Сприяють розвитку 
міжнародної координа-
ції і узгодженню 
заходів щодо 
підтримки фіксованих 
валютних паритетів 

Зумовлюють імпорт інфляції 
або дефляції ззовні 

Плаваючі валютні курси 
ізолюють внутрішню 
економіку від зовнішніх 
цінових шоків і 
забезпечують її 
стабільність 

Недостатній рівень 
міжнародної координації 
валютної політики 

____________________________ 
* Узагальнено і систематизовано автором за [20]. 
 
Наведені аргументи щодо переваг і недоліків двох альтернативних режимів валютних курсів 

природно породжують підстави для сумнівів і суперечок. Тому з позицій кожної національної економіки 
і в кожному конкретному випадку альтернативний режим має обиратися з огляду на відносні якісні 
переваги в контексті формалізованої макроекономічної моделі адаптаційного синдрому (тобто з 
урахуванням здатності протистояти асиметричним шокам і забезпечити максимальний стабілізуючий 
ефект). Цей підхід не дає однозначної відповіді на запитання, який з режимів є кращим, а лише 
аргументує, що вибір з двох означених режимів залежить від багатьох факторів: типу шоку, якому 
піддається динаміка внутрішньої економіки; структурних параметрів економіки; цільових орієнтирів 
уряду щодо стабільності цін і випуску (визначення цільової функції) [20].  

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до таких 
висновків і узагальнень: 

1. Можна виділити щонайменше п’ять альтернативних варіантів реформування світової 
валютної системи, що активно дискутуються у науковому співтоваристі: 

– по-перше, повернення до золотовалютного стандарту; 
– по-друге, формування мультивалютних відносин з одночасним створенням єдиної світової 

резервної валюти; 
– по-третє, регіоналізація світової валютної системи, яка базуватиметься на регіональних 

валютах і регіональних емісійних центрах; 
– по-четверте, перехід до полівалютної системи на основі великої кількості національних валют;  
– по-п’яте, тимчасове збереження моновалютної системи на базі долара США.  
За умов, коли домінантною стає системна децентралізація світового економічного й 

геофінансового простору на принципах дивергенції глобального розвитку, малоймовірним є 
повернення до золотовалютного стандарту й режиму фіксованих валютних курсів. Це, як уже було 
зазначено вище, деструктивна ідея, що базується на логіці уніфікації, логіці світу, що залишився у 
минулому. Ілюзорною на часі виглядає також ідея щодо формування єдиної світової валюти. Окрім 
того, що така валюта має бути вільною від національних інтересів, ризиків і особливостей 
національної валютно-курсової політики, вона ще й має користуватися високою довірою, бути 
справедливою щодо всіх країн світу і реалізувати функцію загального еквівалента в міжнародній 
торгівлі й механізму порівняння вартості національних валют. Умовно-розрахункова одиниця СПЗ, яка 
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не є посередником обміну та не виконує функцію платіжного інструментарію навряд чи може бути 
«працюючим» еталоном вартості національних валют. Ймовірність регіоналізації світової валютної 
системи й реалізації більшості проектів з введення регіональних валют і регіональних емісійних 
центрів поки що залишається теж неоднозначною. Склад потенційних консорціумів, що пропонують 
емітувати ту чи іншу регіональну валюту, часто змінюється, різні країни беруть участь в декількох 
таких консорціумах, а ідеї регіональної валютної інтеграції (окрім Європейського монетарного союзу) 
залишаються виключно політичними деклараціями.  

2. Найпривабливішою з точки зору мультивалютних відносин виглядає ідея переходу до 
полівалютної системи на основі великої кількості національних валют. Але лише з певними 
застереженнями: якщо вона базуватиметься на засадах вертикальної диференціації світової валютної 
системи, на принципах демонтажу політичного й економічного гегемонізму; і якщо її базисною основою 
залишатимуться національні гроші, а не «провідні» національні валюти, що насаджуються 
«імперськими державами». Іншими словами, така мультивалютна система передбачає існування 
«клубу» найпотужніших і авторитетних валют, які користуватимуться довірою з боку інвесторів та 
кредиторів і, в яких найбільшою мірою проводитимуться фінансові трансакції. Ця система 
працюватиме за принципом «валютної змії» [14]: співвідношення між валютами, що входитимуть до 
«клубу» має коливатися (саме так як рухається змія), а не фіксуватися постійним співвідношенням між 
цими валютами (на відміну, наприклад, від кошика валют СПЗ, де перегляд резервних валют і 
співвідношення між ними здійснюється МВФ кожні п’ять років). Перерозподіл глобального капіталу між 
країнами з конкурентними національними валютами означатиме надання суттєвих переваг у 
глобальній конкурентній боротьбі тим країнам, які емітуватимуть валюти, що використовуються 
глобальними інвесторами в якості резервних. Ці переваги реалізуються у формі додаткових ресурсів 
для розвитку внутрішнього виробництва даної країни, для поглинання корпорацій інших країн, для 
збільшення добробуту населення даної країни і т.д.  

Таким чином, усе вищезазначене, переконливо свідчить про те, що в питаннях реформування 
світової валютної системи не потрібно падати з крайнощів у крайнощі. Однозначно, реформи не 
можна проводити, повертаючись у минуле. Здійснюючи інституційні перетворення, потрібно дивитись 
у майбутнє. Але при цьому необхідний обґрунтований і зважений концептуальний підхід, який би 
відповідав поширеному у фундаментальній науці постулату – «принцип визначає правила». Очевидно 
лише те, що стабільність світової валютної системи (про що свідчить ретроспективний аналіз її 
розвитку), залежить від рівня відповідності її структурних принципів інтересам країн.     

 
Бібліографічний список 

1. Биллингтон М. Золотой динар: ответ на хаос / М. Биллингтон. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.larouchepub.com/russian/ nbw_a2vs12_dinar.pdf 

2. Вожжов А. Мы стоим на пороге новой «золотой лихорадки» с переделом валютного мира / 
А. П. Вожжов // Бизнес. – 2008. – № 48 (827). – 1 дек. – С. 16-18. 

3. Вожжов А. П. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій 
валютній системі / А. П.Вожжов // фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 56-65. 

4. Габайдулин П., Анализ проектов реформирования мировой валютной системы / 
П. Г. Габайдулин, Ю. О. Соколова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2009. – № 
3. –  С. 25-30. 

5. Гальчинський А. Нас очікує поетапне перетворення існуючої валютної системи, і сьогодні 
може йтися лише про проміжні рішення / Анатолій Гальчинський / Дзеркало тижня. – № 11 (739). – 28 
березня – 4 квітня. – 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/anatoliy_ 
galchinskiy_nas_ochikue_poetapne_peretvorennya_isnuyuchoyi_valyutnoyi_sistemi,_i_sogodni_mo-56489.html 

6. Диба М. Еволюція золота: історія і сучасність / М. Диба, Е. Бахтарі // Вісник НБУ. – 2008. – № 
10(187). – С. 20-28. 

7. Красавина Л. Н. Тенденции и перспективы реформы мировой валютной системы / Лидия 
Николаевна Красавина // Век глобализации. – 2011. – Выпуск № 1 (7). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socionauki. ru/journal/articles/132575/ 

8. Конференции. Совещания. Семинары //Деньги и кредит. – 2008. – № 7. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAnd Credit/bazan.pdf 

9. Маслов О. «Динар залива», золото, энерговалюта и вектора в мультивалютное будущее 
после Первой глобальной Великой депресссии / О. Маслов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nr2.ru/policy/170779.html 

10.  МВФ змінив склад свого «валютного кошика» / За матеріалами Бізнесінформ. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://news.dt.ua/ ECONOMICS/mvf_zminiv_sklad_svogo_valyutnogo_koshika-69211 

11.  Пекле Ж.-К. Реформа мировой валютной системы запущена / Ж.-К. Пекле. // Le Temps, 
Швейцария. – 30 марта 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.inosmi.ru/world/20090330/248178.html 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 325 

12.  Петров М. Трансформация глобальних фынансов / М. В. Петров, Д. Е. Плисецкий // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2010. – № 7. – С. 3-22. – С. 16. 

13.  Платонова И. Н. Перестройка мировой валютной системы и позиция России / 
Платонова И. Н., Наговицин А. Г., Коротченя В. М. ; отв. Ред. И. Н. Платонова. – М. : Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с.  

14. Создание наднациональной резервной валюты не получится, считает экономист Ясин. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.finmarket. ru/z/nws/news.asp?id= 1106519&rid=2 

15.  Сухоносенко А. Южная Америка по примеру Евросоюза создаст единую валюту, 
парламент и армию / А. Сухоносенко / Газета по-киевски. – 2008. – № 119. – 28 мая. – С. 10.  

16.  Шаров О. Глобалізація валютної системи / Олександр Шаров. – Журнал європейської 
економіки. – 2007. – Том 6 (№ 4). – С. 432-454. 

17.  Шаров О. Глобалізація валютної системи (продовження) / Олександр Шаров. – Журнал 
європейської економіки. – 2008. – Том 7 (№ 1). – С. 76-93. 

18.  Шафран В. Золотой динар – новый инструмент глобализации? / В. Шафран, Н. Шафран. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fx4you.org/articles/article/1213977593.html 

19.  Швайка М. А. До питання про шляхи подолання світової фінансової кризи, запровадження 
світової резервної валюти і організації для управління нею Міжнародного банку / М. А. Швайка // 
Вісник економічної науки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/sos_gum/ venu/2011_1/41.pdf  

20. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси : підручник / Т. С. Шемет; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с. – С. 207-210 

21.  Bank for International Settlements “Triennial Central Bank surveys foreign exchange and 
derivatives market activity in April 2010" // www.bis.org 

22.  Caliari A. Updating the International Monetary System to Respond to Current Global 
Challenges: Can It Happen Within the Existing Legal Framework? / A. Caliari // Minnesota Journal of 
International Law. – 2011. – № 20. – p. 588-618. 

 
Анотація 

Порушено проблему реформування світової валютної системи в умовах дивергенції 
глобального розвитку. Проаналізовано можливі сценарії формування майбутньої архітектури 
світової валютної системи. Акцентовано увагу на проблемах запровадження наднаціональної 
резервної валюти в умовах мультивалютних відносин; інтернаціоналізації валют «нових 
гравітаційних центрів»; регіоналізації світової валютної системи з регіональними колективними 
валютами і регіональними емісійними центрами; а також на проблемах вибору режиму валютного 
курсу в умовах глобальних фінансових дисбалансів та валютних флуктуацій. 

Ключові слова: світова валютна система, наднаціональна резервна валюта, спеціальні 
права запозичення (СПЗ), мультивалютні відносини, регіоналізація світової валютної системи, 
регіональні колективні валюти, режим валютного курсу, глобальні фінансові дисбаланси, валютні 
флуктуації. 

Аннотация 
Поднята проблема реформирования мировой валютной системы в условиях дивергенции 

глобального развития. Проанализированы возможные сценарии формирования будущей 
архитектуры мировой валютной системы. Акцентировано внимание на проблемах внедрения 
наднациональной резервной валюты в условиях мультивалютных отношений; 
интернационализации валют «новых гравитационных центров»; регионализации мировой 
валютной системы с региональными коллективными валютами и региональными эмиссионными 
центрами; а также на проблемах выбора режима валютного курса в условиях глобальных 
финансовых дисбалансов и валютных флуктуаций. 

Ключевые слова: мировая валютная система, наднациональная резервная валюта, 
специальные права заимствования (СПЗ), мультивалютные отношения, регионализация мировой 
валютной системы, региональные коллективные валюты, режим валютного курса, глобальные 
финансовые дисбалансы, валютные флуктуации. 

Annotation 
The problem of reforming the world monetary system in divergence of global development has been 

explored, as have possible scenarios for reforming future structures in the world monetary system. 
Additionally, we have focused on the problem of introducing a supranational reserve currency in 
multicurrency relations; internationalizing currency in “new gravitational centers”; and regionalizing the world 
monetary system with the regional collective currency, regional emission centers, and the choice of 
exchange-rate regime in circumstances of global financial misbalances and currency fluctuations. 

Key words:  world monetary system, supranational reserve currency, Special Drawing Rights (SDR), 
multicurrency relations, regionalization of the world monetary system, regional collective currency, exchange 
rate regime, global financial misbalances, currency fluctuations. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах одним із важливих питань, які доводиться 

вирішувати законодавчим та виконавчим структурам державної влади України є вдосконалення 
державного регулювання діяльності банківських установ, оскільки стабільність грошової одиниці, 
надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму визначають ефективність 
функціонування економіки загалом, та банківської системи зокрема. Як показує аналіз стану 
економіки, в Україні відсутні довгострокові програми розвитку банківської системи, недостатньо 
застосовуються регулюючі механізми. Тому, для регулювання діяльності банківських установ 
Національному банку України необхідно розглянути та використовувати досвід розвинутих країн світу, 
оскільки діяльність банків із кожним роком все активніше виходить за межі окремо взятої країни і 
набуває глобального характеру.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з означеної проблематики показав, що питання 
регулювання діяльності банківських установ не є новим явищем у наукових дискусіях. Серед 
наукового доробку вчених заслуговують уваги праці Дж. Кейнса, Ф. Мишкіна, І. Фішера, М. Фрідмена, 
Є. Жукова, Л. Красавіної, О. Лаврушина, В. Усоскина, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, А. Мороза, 
М. Савлука, Т. Смовженко, М. Суржинського та інших. 

Погоджуючись з науковими міркуваннями згаданих вчених, слід зазначити, що питання 
регулювання діяльності банківських установ, а саме застосування міжнародного досвіду є досить 
важливим і тому потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження міжнародного досвіду регулювання 
діяльності банківських установ в умовах нестабільності та застосування його у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слабка банківська система або фінансова 
нестабільність однієї країни може негативно впливати на фінансовий стан інших держав. Саме тому 
виникає потреба вироблення спільних норм, положень і нормативних актів щодо регулювання 
діяльності банківських установ.  

Слід зазначити, що у різних країнах склалися власні підходи до здійснення контролю за 
діяльністю банків, адже побудова системи банківського регулювання та нагляду визначається 
особливостями історичного та економічного розвитку тієї чи іншої країни, традиціями і значною мірою 
характером банківської системи. Під впливом глобалізаційних чинників відбувається поєднання 
міжнародних та національних особливостей банківського регулювання та нагляду.  

Розглядаючи систему регулювання та нагляду за діяльністю банківських установ, слід 
зазначити, що у Великобританії відсутнє антимонопольне законодавство та жорсткий контроль за 
діяльністю банківських установ, завдяки чому було досягнуто високого рівня концентрації банківського 
капіталу, утворилися великі банківські об’єднання з розгалуженою мережею філій як всередині країни, 
так і за кордоном, які сконцентрували значну частину ресурсів, операцій, безготівкового грошового 
обігу. Концентрація банківської системи зумовила зосередження функцій банківського регулювання та 
нагляду в єдиній установі – Банку Англії.  

Інша ситуація склалась у США, де для запобігання кризовим ситуаціям здійснюється два типи 
регулювання. Законодавчо обмежуються операції, для яких властивий підвищений ризик і зниження 
ліквідності (встановлення граничного розміру кредиту одному позичальнику). Другий традиційний принцип 
американського банківського законодавства – обмеження концентрації капіталу та підтримка конкурентних 
взаємин і суперництва на грошовому ринку шляхом встановлення територіальних обмежень на відкриття 
банками відділень (як у межах одного штату, так і між штатами), контролю ФРС за створенням 
холдингових компаній, регулювання різними органами нагляду банківських злиттів тощо [2, с. 10]. 

Функції регулювання банківської діяльності у межах Європейського Союзу розподіляються між 
парламентом, урядом і власне органом нагляду. Парламент ЄС розробляє загальні законодавчі акти, 
тобто приймає кодекс про банківську діяльність, а уряд видає додаткові нормативні акти, які 
стосуються всіх секторів економіки.  

Основні вимоги ЄС до банківської діяльності викладено у Першій та Другій банківських 
координаційних директивах, які встановлюють межі законів, положень та адміністративних заходів, що 
регулюють діяльність суб’єктів фінансово-кредитних ринків та дозволяють банкам виконувати 
різноманітні види фінансових послуг на території держав-учасниць [9; 10].  
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Розглядаючи різні моделі побудови системи регулювання та нагляду за діяльністю банків, 
однозначних висновків щодо надання переваг тій чи іншій моделі зробити не можливо, оскільки кожна 
з них має свої переваги і недоліки. Кожна країна обирає ту модель, яка буде ефективною, дієвою і 
відповідатиме структурі фінансової системи та особливостям національної банківської системи. На 
міжнародному рівні регулювання банківської діяльності не ставить за мету звести організаційні моделі 
структур в єдину систему. Найважливішим є те, щоб регулятивно-наглядові органи різних країн 
керувалися в своїй діяльності одними й тими ж принципами і стандартами, а також мали всі необхідні 
повноваження для ефективного виконання поставлених перед ними завдань. Обов’язковою умовою є 
закріплення цих повноважень на законодавчому рівні. 

Основними розробниками міжнародних стандартів з регулювання секторів фінансових послуг є 
кілька міжнародних організацій: Базельський комітет із банківського нагляду, Рада з міжнародних 
стандартів фінансової звітності (IASB), Міжнародна організація комісій із цінних паперів (IOSCO), 
Група з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), Форум фінансової 
стабільності (FSF) [13, с. 136], які мають різні місії в процесі регулювання фінансового сектору.  

Світова фінансова криза 2007-2009 рр., яка вплинула на економіки майже всіх країн світу не 
залишили поза увагою економістів міжнародних організацій, котрі прийняли відповідні рішення щодо 
удосконалення регулювання банківської діяльності. 

Першими регуляторну функцію у світі фінансів за результатами економічної кризи стали 
запроваджувати американці –в США був прийнятий закон Додда-Франка, який посилював роль 
нагляду, обмежував ризикові операції банків і дозволяв державі ліквідовувати проблемні компанії. 

В Європі Базельський комітет з банківського нагляду прийняв 12 вересня 2010 року глобальну 
реформу світового банківського сектору, яка одержала назву «Базель-ІІІ». Система заходів «Базель 
III» спрямована на: покращення здатності банківського сектору до потрясінь, пов’язаних з 
фінансовими і економічними потрясіннями, незалежно від джерела; покращення управління ризиками; 
зміцнення прозорості банків і розкриття інформації. Процес реформування системи включає два 
підходи: microprudential – регулювання, які сприятимуть підвищенню стійкості окремих банківських 
установ в періоди нестабільності; macroprudential – регулювання ризиків, які можуть накопичуватися в 
банківському секторі, а також проциклічне посилення цих ризиків з плином часу [7]. 

Реформування банківського нагляду та регулювання відповідно до Базеля ІІІ має проводитись в 
напрямах: реформа капіталу, що в свою чергу включає: якість капіталізації, охоплення всіх ризиків, 
контролювання рівня фінансового важеля; новий порядок щодо ліквідності; системний ризик і 
взаємозв’язаність. 

Планується, що мінімальні вимоги до достатності капіталу банків будуть поступово 
посилюватися протягом десяти років. «Базель ІІІ» підвищує мінімальний рівень достатності 
звичайного акціонерного капіталу з 2% до 4,5%. Банки повинні виконувати цю вимогу з 1 січня 2015 р. 
Крім того, у випадку глобальних криз банки повинні будуть створити спеціальний буферний резервний 
капітал в розмірі 2,5% від обсягу акціонерного капіталу. Таким чином, вимоги до достатності 
звичайною акціонерного капіталу банків зростуть до 7%. Кредитним організаціям доведеться до 
початку 2015 р. підвищити з 4% до 6% коефіцієнт основного капіталу першого рівня, що представляє 
собою найбільш високоякісний власний капітал банку. Введення нових норм на вимогу до структури 
активів і капіталу банків почнеться з січня 2013 року і повністю завершиться до січня 2015 року. При 
цьому, з січня 2016 до січня 2019 банки повинні створити буферний резервний капітал [12]. 

Перехід до правил банківського капіталу, закріплених в угоді "Базель III", підвищує ризики для 
кредитних рейтингів європейських банків. На думку віце-президента агентства Moody's з кредитної 
політики "Базель III" є позитивним кроком, але таким, який може нести в собі неминучий перехідний 
ризик і здатність якого до підтримки кредитоспроможності і, отже, рейтингів європейської банківської 
системи серйозно обмежена" [15]. 

Для України запровадження нових вимог Базель ІІІ неоднозначне, оскільки на даний момент 
банківський сектор України адаптований і приведений у відповідність до вимог стандартів Базель І. 
Імплементація стандартів Базель ІІ – це лише виняток із правил, адже ці вимоги впровадили у свою 
діяльністю в першу чергу банки за участю іноземного капіталу. Нині Національний банк України не 
буде приводити свою нормативну базу до нових світових стандартів, оскільки про це говорити 
завчасно, однак матиме місце підвищення вимог до розміру капіталу банків. Свідченням цього є 
затвердження постанови №273 в липні 2010 року НБУ, згідно з якою банки зобов'язані сформувати 
регулятивний капітал в розмірі не менше 120 млн. грн. до 1 січня 2012 року [1]. Вважаємо, що така 
ситуація може призвести до зміни кількості банківських установ на ринку банківських послуг в Україні, 
спостерігатимуться процеси концентрації капіталу шляхом злиття та поглинання. 

Наступною впливовою міжнародною організацією щодо регулювання секторів фінансових 
послуг є Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standard Board) – 
IASB), створена у травні 2000 року. Правонаступниця заснованого у 1973 році Комітету з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (КМСБ), який за роки свого існування видав 41 міжнародний 
стандарт бухгалтерського обліку (сьогодні діючими з них є 32). До складу IASB входять представники 
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більш ніж 100 країн. 1 квітня 2001 року – IASB взяв на себе відповідальність за встановлення і 
розробку бухгалтерських стандартів, які були визначені як International Financial Reporting Standards – 
IFRS (Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності) [5].  

Відповідно до нового Статуту РМСБО y своїй діяльності має такі цілі: 
1) розроблення в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних, зрозумілих і 

глобальних стандартів бухгалтерського обліку, що мають обов'язкову силу, відповідно до яких у 
фінансовій звітності повинна розкриватися якісна, прозора і порівнянна інформація для того, щоб 
учасники фондових ринків та інші користувачі могли приймати обґрунтовані економічні рішення; 

2) поширення і забезпечення суворого дотримання цих стандартів; 
3) забезпечення максимального зближення (конвергенції) національних стандартів 

бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами виходячи з найбільш оптимального розв'язання 
питань бухгалтерського обліку і звітності. 

Нові цілі РМСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпечення практичного застосування 
міжнародних стандартів і їхню конвергенцію з національними системами обліку. Стандарти в 
основному визначають методи оцінки і підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому 
після реорганізації в 2001 р. РМСБО перейменувала стандарти з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (International Accounting Standards - IAS) на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності – МСФЗ (International Financial Reporting Standards – IFRS). 

Наближення української системи обліку до МСФЗ розпочалося в 1998 році з прийняттям урядом 
Програми реформування системи бухобліку із застосуванням МСБО (рішення від 29.10.1998 р. № 
1706). В 1999 році було прийнято Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в 
статті першій якого міститься наступне положення: «Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, 
який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, 
що не суперечать міжнародним стандартам». В 2007 році Кабінетом міністрів було затверджено 
стратегію застосування МСФЗ (розпорядження от 24.10.07 № 911-р). Одним з головних напрямів було 
визначено «законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 
року обов’язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з 
міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу 
організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими 
емітентами цінних паперів і фінансовими установами» [11]. 

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, які складають 
фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів є: 

• можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 
• забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом 

якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність; 
• можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; 
• престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; 
• у багатьох випадках велика надійність інформації; 
• прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також 

численними поясненнями до звітності. 
Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони 

незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент 
глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування 
звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан 
організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних 
інвесторів також.  

Впливовою та авторитетною міжнародною організацією, яка координує діяльність світового 
ринку капіталів і поєднує комісії з цінних паперів більш, ніж 120 країн світу є Міжнародна організація 
комісій по цінним паперам (IOSCO), яка створена в 1974 році як Міжамериканська асоціація Комісій з 
цінних паперів. Ця організація, членами якої стали регулятивні органи фондових ринків країн-
учасниць, на початку 90-х років виконувала в основному функції інформаційно-координуючого центру. 
Штаб-квартира IOSCO знаходиться у Монреалі. Метою створення даної міжнародної організації було:  

• об'єднання державних органів країн світу для забезпечення кращого регулювання ринків 
цінних паперів;  

• обмін досвідом у відповідних галузях економіки для сприяння розвитку внутрішніх ринків;  
• об'єднання зусиль, спрямованих на визначення стандартів щодо ефективності здійснення 

міжнародних операцій з цінними паперами;  
• взаємодопомога у забезпеченні інтеграції ринків цінних паперів;  
• введення стандартів з ефективного правозастосування проти зловживань на фондовому 

ринку. 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 329 

26 вересня 1996 року Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку України було 
прийнято до зазначеної організації в якості постійного члена. Велика практична користь для ДКЦПФР 
від членства в IOSCO полягає, головним чином, у безпосередньому доступі до бази даних цієї 
організації, у можливості працювати з нормативними документами, що регулюють ринок цінних 
паперів у різних країнах світу, у можливості знайомитись зі світовим досвідом у цій галузі та 
отримувати консультативну допомогу від найбільш компетентних спеціалістів IOSCO. 

Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування 
тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з ними, було створено 
групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 
FATF (Financial Action Task Force). Метою даної групи є розробка та поліпшення політики як на 
національному, так і на міжнародному рівнях з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму. FATF має право застосовувати певні “заходи впливу”, що можуть виражатися у 
направленні попереджень окремій країні, внесенні країни до “чорного списку” (списку країн, що не 
співпрацюють з FATF з питань боротьби з відмиванням коштів), аж до застосування рекомендацій 
щодо обмеження співробітництва з країнами-порушниками. Наслідком застосування таких санкцій 
можуть бути обмеження та зупинення розрахунків, блокування коштів на кореспондентських рахунках 
банків та рахунках підприємств, закриття цих рахунків. В Україні з метою адаптації економіки до 
світових стандартів було створено Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні 
доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму. Основними завданнями Ради є 
сприяння забезпеченню координації дій органів влади у сфері запобігання та протидії легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом; проведення аналізу актів законодавства у даній сфері та 
підготовлення відповідних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства.  

З метою вчасного попередження та усунення чинників фінансової нестабільності у 1999 р. 
країнами «Великої сімки» було створено Форум фінансової стабільності (Financial Stability Forum, 
FSF). З 2009 р. на Лондонському саметі була створена «Велика двадцятка» [14]. Метою даного 
форуму є сприяння міжнародній фінансовій стабільності через інформаційний обмін та міжнародне 
партнерство у сфері фінансового контролю та нагляду. На регулярній основі форум об’єднав 
національні органи влади, відповідальні за фінансову стабільність, у міжнародні фінансові центри; 
міжнародні фінансові інститути, міжнародні угрупування за секторами та комітети експертів 
центральних банків. Так, у листопаді 2010 р. в Сеулі відбувся саміт лідерів країн „Великої двадцятки” 
(G20). За підсумками Саміту прийнято низку програмних документів, зокрема, Декларацію та додатки 
до неї: „Сеульський консенсус у галузі розвитку для економічного зростання”, План дій у галузі 
розвитку, Антикорупційний план [8]. Аналіз документів засвідчує, що розгортання світової фінансово-
економічної кризи вдалося призупинити, проте значні глобальні ризики і загрози залишаються у 
багатьох сферах. Світові лідери, що зібралися у 2012 р. на саміті “Великої двадцятки” у Мексиці, 
закликали Європу до рішучих дій задля подолання кризи. У проекті підсумкового проекту йдеться про 
те, “що країни єврозони мають навести у себе лад, адже їхні проблеми можуть дестабілізувати 
загальносвітову економіку”. У разі покращення інвестиційного клімату, Україна має шанс збільшити 
обсяги іноземних інвестицій, насамперед з економічно розвинених країн. При цьому, особливу увагу 
варто приділити контролю за рухом капіталів, оскільки потужні припливи та відпливи іноземного 
капіталу (особливо спекулятивного характеру) здатні суттєво розбалансувати валютний ринок України 
та похитнути стабільність національної валюти. Україна, також отримує можливість активізувати свою 
участь у програмах фінансової допомоги, яка надається країнам, що розвиваються, та країнам з 
низьким рівнем доходу для проведення реформ, а також посилити свою присутність у МВФ та 
активізувати співпрацю з іншими міжнародними фінансовими організаціями після їх реформування. 
Покращення інвестиційного клімату, підвищення рівня прозорості та передбачуваності економічної 
політики України, зниження рівня корупції надає їй додаткові конкурентні переваги порівняно з іншими 
країнами, що розвиваються, та країнами з низьким рівнем доходу у боротьбі за інвестиційний капітал 
економічно розвинених країн та розширення торгівельних зв’язків.  

Висновки з проведеного дослідження. З метою підвищення рівня фінансової стійкості 
банківської системи основними напрямами державного регулювання і нагляду за діяльністю 
банківських установ є наступні: 1) впорядкування банківського законодавства, доповнення його 
необхідними законодавчо-нормативними актами, особливо в контексті нової Базельської угоди щодо 
нормативів достатності капіталу, ризиків, що приймають банки; щодо питань внутрішнього аудиту та 
внутрішнього контролю; щодо підвищення вимог до професійної здатності та ділової репутації 
керівництва банку; щодо визначення поняття “фінансова стійкість” та фінансово стійкого банку; 2) 
вдосконалення пруденційного нагляду за станом банківської системи і за діяльністю великих установ 
шляхом підвищення рівня координації регулюючих заходів із важелями монетарної, фіскальної, 
структурної політик; 3) перегляд принципів регулювання присутності іноземного капіталу в банках 
України для спрямування коштів іноземних інвесторів в пріоритетні сфери економіки України; 4) 
підвищення прозорості банківської діяльності. 
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Анотація 
У статті висвітлено міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ в 

умовах трансформації фінансово-економічних відносин. Проаналізовано основні завдання 
міжнародних організацій щодо регулювання секторів фінансових послуг. Обґрунтовано напрями 
державного регулювання і нагляду за діяльністю банківських установ. 

Ключові слова: банківська система, банківські установи, кризи, капітал, нагляд, 
регулювання, ризики, світова економіка, стійкість банківської системи. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено международный опыт регулирования деятельности банковских 
учреждений в условиях трансформации финансово-экономических отношений. Проанализированы 
основные задачи международных организаций по регулированию секторов финансовых услуг. 
Обоснованы направления государственного регулирования и надзора за деятельностью 
банковских учреждений. 

Ключевые слова: банковская система, банковские учреждения, кризис, капитал, надзор, 
регулирование, риски, мировая экономика, устойчивость банковской системы. 

 
Annotation 

The article deals with international experience regulation of banking institutions in transforming the 
financial and economic relations. The main task of international organizations to regulate financial services 
sectors. The directions state regulation and supervision of banking institutions. 

Key words:  banking, banks, crisis, capital, supervision, management, risks, global economy, the 
stability of the banking system. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ПРИ 
ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Одним із важливих етапів розвитку економіки України є підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності банківських установ. При цьому інвестиційна активність банків 
передбачає зростання обсягів як інвестиційних кредитів в реальний сектор економіки, та і збільшення 
коштів, що використовуються на фінансовому ринку з метою придбання цінних паперів. Підвищення 
інвестиційної активності банків базується на об’єктивних та суб’єктивних чинниках як притаманні 
інвестиційній діяльності кожного банку та всієї банківської системи України. Головними чинниками у 
зростанні інвестиційної активності є наявність достатнього обсягу грошового капіталу (залучених та 
запозичених ресурсів), а також зацікавленість самих банків у наданні коштів у позику і позичальників-
підприємств у цих грошових коштах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій показав, що 
дослідження оцінки ефективності банківських інвестицій проводили такі вчені, як О. Дзюблюк, Б. Луців, 
І. Брітченко, М Боровікова, М. Крупка, М. Савлук та ін.  

Теоретичні засади оцінки ефективності інвестицій в банківській діяльності розроблялися в 
наукових працях Г. Бірмана, Й Шумпетера, В. Зомбарта, М. Туган-Барановського, Х. Фрімена, 
Р. Фатхутдинова та ін. 

Погоджуючись з науковими твердженнями згаданих вчених, слід відмітити, що питання 
інвестиційних процесів в банківській діяльності, а саме ефективність банківських інвестицій є досить 
важливим і потребує подальшого дослідження.  

Постановка завдання. Метою наукової статті є дослідження методики оцінки ефективності 
банківських інвестицій, зокрема запровадження опціонного методу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростаюча конкуренція на сучасному 
інвестиційному ринку банківських інвестицій диктує об'єктивну необхідність оцінки ефективності їх 
надання, оскільки у міру насичення фінансового ринку боротьба переходить з сфери високих 
технологій та інновацій в сферу сервісу. 

При цьому основною метою банківського менеджменту є задоволення запитів споживачів, а не 
чітке «виконання функціональних обов'язків банківського службовця по випуску продуктів і послуг, що 
не мають дефектів». 

Постійна турбота про вдосконалення процесів передбачає впровадження системи визначення 
ефективності банківських інвестицій, яка повинна забезпечувати управління на постійній основі, 
визначаючи пріоритети і оперативно реагуючи на зміни. 

Методичні підходи до оцінки ефективності банківських інвестицій зводяться до оцінки 
ефективності діяльності комерційного банку як соціально значущого фінансово-кредитного інституту, 
залежного від ступеню задоволення потреб клієнтів, населення, господарюючих суб'єктів. 
Ефективність досягається в результаті [1]: 

• економічної взаємодії фінансово-господарських суб'єктів в ринковому середовищі; 
• руху банківського капіталу в специфічних умовах його функціонування; 
• впливу внутрішніх чинників розвитку кредитних організацій. 
Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, що сьогодні застосовується, 

заснована на використанні принципу дисконтування грошових потоків, тобто приведення майбутніх 
грошових потоків до теперішнього часу. Такі методи широко використовуються в світі для оцінки 
капітальних вкладень впродовж декількох останніх десятиліть і в Україні є основою офіційних 
рекомендацій для оцінки ефективності інвестицій. Одним з найширше використовуваних в сучасній 
економіці є метод чистої приведеної вартості. 

В той же час слід зазначити, що, не дивлячись на високий ступінь поширеності методу NPV (чистий 
приведений дохід), деякі фахівці вже говорять про його неактуальність. Так, професор Т. Коупленд 
стверджує, що у зв'язку з наявністю ряду недоліків, які виявляються при оцінці інвестиційних проектів, 
метод чистої приведеної вартості буде повністю витіснений протягом наступних десяти років [5]. 

Серед таких недоліків слід зазначити першу проблему – адекватного обліку і прогнозування дії 
чинників зовнішньої середовища. Оцінка очікуваних грошових потоків є серйозною проблемою, 
оскільки вимагає з великим ступенем точності передбачити зміну цін на продукцію, що випускається, і 
споживчі ресурси на декілька років вперед. Разом з тим значні цінові коливання на сировину і готову 
продукцію характерні не тільки для країн, що розвиваються, зокрема, для України, але і для 
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високорозвинених країн, де вони можуть досягати 25-40% в рік. За таких умов дуже висока вірогідність 
помилки, що, у свою чергу, може привести до прийняття неоптимальних інвестиційних рішень [1]. 

В умовах вітчизняної економіки, що характеризується суттєвою невизначеністю зовнішнього 
середовища, високими темпами інфляції, значними коливаннями відсоткових ставок, недосконалою і 
нестійкою податковою системою, застосування принципу NPV ще більш ускладнюється. 

В результаті багато спеціалістів в сфері оцінки інвестиційних проектів аналізують проект з точки 
зору найбільш песимістичних варіантів розвитку подій. Даний підхід являє собою відповідну реакцією 
на нестабільність зовнішньої середовища і тому, безумовно, має право на існування. Однак при цьому 
не враховується потенційна вигода фактору невизначеності. Більш того, невизначеність 
розглядається як негативний фактор. Тоді, як в реальному секторі економіки при гнучкому управлінні 
бізнесом наявність невизначеності збільшує ймовірність отримання прибутку. 

Другою проблемою, з якою стикаються фахівці при розрахунку NPV, є складність вибору 
значення норми дисконту. Проведений аналіз показав, що визначення ставки дисконтування є надто 
складним завданням. Для його вирішення можуть бути використані різні методи (Capital Assets Pricing 
Model, Weighted Average Cost of Capital, Build-up Method), кожен з яких має свої переваги, недоліки і 
обмеження. Відсутність надійного універсального підходу обумовлює необхідність розрахунку ставки 
дисконтування окремо для кожного інвестиційного проекту з урахуванням його специфіки, складу 
учасників і толерантності інвесторів. Необхідно відзначити, його штучне завищення фахівцями, що 
також може приводити до прийняття неефективних інвестиційних рішень. 

Наступний недолік методу NPV полягає в тому, що він не відображає оптимальний момент часу 
для початку реалізації проекту. Однак в процесі аналізу інвестиційного проекту одним з ключових 
виникає питання про те, в який момент починати реалізацію проекту. Очевидно, що за інших рівних 
умов стратегія негайного початку реалізації унаслідок позитивного значення NPV не завжди є 
оптимальною. Інколи є сенс відкласти реалізацію проекту до настання більш сприятливих умов. 

Четвертим і найбільш істотним недоліком методу чистого приведеного доходу є закладення в 
ньому пропозицій, що рішення про реалізацію проекту ухвалюється в початковий момент часу, а після 
цього обумовлюються грошові потоки. При цьому право керівництва компанії вносити деякі зміни до 
стратегічних планів розвитку бізнесу при отриманні нової інформації про ринкову кон'юнктуру не 
враховується, що призводить до неможливості проведення всебічного аналізу сценаріїв, які реально 
мають місце під час реалізації більшості інвестиційних проектів. 

Це пояснюється тим, що історично метод NPV був розроблений для оцінки вартості акцій і 
облігацій. Інвестори у зазначені цінні папери змушені бути пасивними, оскільки, маючи тільки 
очікування, вони не мають в своєму розпорядженні жодних засобів впливу на відсоткову ставку або 
дивіденди, що отримуються за даними цінними паперами. 

Якщо ж як інвестор виступає фірма, а як об'єкт вкладення – реальні активи, то такий інвестор не 
повинен поводитися пасивно. Компанія має можливість збільшити вартість цих активів, своєчасно 
реагуючи на зміни умов – використовуючи переваги збігу обставин (наприклад, збільшуючи обсяг 
виробництва) або зменшуючи втрати (наприклад, відклавши розробку або відмовившись від реалізації 
проекту). Керівництво фірми може реагувати гнучко, оскільки багато інвестиційних проектів включають 
в себе можливості (опціони) зміни вихідних параметрів проекту залежно від отримуваної інформації 
або відстрочки прийняття інвестиційного рішення до такого моменту в майбутньому, коли буде 
дозволена будь-яка значна невизначеність. 

На думку ряду учених [5], одним із способів усунення більшості перерахованих недоліків може 
служити своєрідний синтез дерева рішень і методу чистого приведеного доходу, який по суті є 
методом реальних опціонів. В даний час серед вчених формується думка про те, що подібний підхід є 
єдино вірним для прийняття інвестиційних рішень, а метод чистого приведеного доходу є лише 
окремим випадком в рамках загальної теорії вибору [1]. 

Метод реальних опціонів був розроблений американськими ученими С. Мейсеном, Р. Мертоном 
і Е. Альтманом, які припустили, що має бути сформульований новий принцип оцінки капітальних 
вкладень, який дозволяє оцінити надану конкретним інвестиційним проектом управлінську гнучкість, 
тобто можливість приймати рішення в майбутньому залежно від того, як будуть розгортатися події. 
Врахувати такі можливості, а значить, і можливість оптимального управління підприємством в умовах 
невизначеності, дозволило б, на їх думку, використання опційного підходу, що включає в себе глибоко 
вивчену теорію опційного ціноутворення на фінансових ринках з її розвиненим математичним 
апаратом. Вони запропонували провести аналогію між фінансовими і реальними опціонами, тобто 
представити інвестиційний проект як опційний контракт [6]. 

Реальний опціон – це право, але не зобов'язання прийняття якого-небудь рішення в 
майбутньому залежно від інформації, що поступає. Іншими словами, реальний опціон має потенційну 
можливість гнучкого управління компанією при здійсненні проекту, який приводить до збільшення його 
вартості [6]. Безумовно, в умовах невизначеності це право має вартість, і така вартість повинна 
враховуватися при оцінці проекту, щоб відобразити той факт, що різні проекти різною мірою володіють 
управлінською гнучкістю. 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 333 

Таким чином, концепція реальних опціонів дозволяє кількісно оцінити наявні в проекті 
можливості і тим самим включити їх в розрахунок вартості інвестиційного проекту. Необхідно 
відзначити, що при прийнятті інвестиційних рішень кількісна оцінка в переважній більшості випадків 
відіграє ключову роль, оскільки в рамках інвестиційних розрахунків, як правило, враховуються і 
оцінюються тільки кількісні дані. Вся некількісна (якісна) інформація при порівнянні кількісних 
параметрів проекту переважно відкидається або, в кращому разі, служить додатковим плюсом проекту 
за інших рівних умовах [4]. 

Концептуально показник розширеної поточної вартості – EPV (Extended Present Value) 
інвестиційного проекту можна представити як суму показника NPV, розрахованого згідно традиційній 
методиці і цінності, які включені в проект управлінських опціонів, що може бути представлене у вигляді 
наступної формули [5]: 

                                                      ROVNPVEPV += ,                                             (1) 
де, ROV (Real OptionsValue) - цінність (сукупна премія) реальних опціонів: 

                                             
∑∑∑
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де, сі – вартість реального опціону, не пов'язаного з іншими опціонами; 
сjm – вартість реального опціону з групи взаємозалежних опціонів; 
j – номер групи; 
m – номер опціону в групі; 
Vjm – коефіцієнти, що враховують вплив опціонів на вартість інвестиційного проекту, тобто 

коефіцієнти кореляції опціонів між собою. 
Необхідно відзначити, що майже кожне інвестиційне рішення містить в собі хоча би один опціон. 

При цьому цінність такого опціону є значною. Т. Коупленд, Т. Коллер і Дж. Муррін довели, що майбутні 
можливості, які відкриваються поточними інвестиціями, представляють реальну цінність. Вони 
розрахували, що близько 56% сукупної вартості компаній в США складають опціони стратегічного 
зростання, які можуть бути реалізовані протягом найближчих 8 років [5]. 

Проведений аналіз показав, що в спеціальній літературі, присвяченій реальним опціонам, поки 
відсутня спеціальна термінологія. Для позначення одного і того ж опціону різні автори використовують 
різні терміни. Відсутній і єдиний підхід до класифікації реальних опціонів, при цьому багато дослідників 
обмежуються простим їх перерахуванням. В той же час, на думку автора, поділ реальних опціонів на 
групи украй важливий внаслідок того, що обґрунтована класифікація дозволяє чітко визначити місце 
кожного опціону в їх загальній системі і спрощує його ідентифікацію в інвестиційних проектах. 

Запропонований автором варіант класифікації реальних опціонів представлений на рис. 1 [4]. 
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Рис. 1. Класифікація реальних опціонів 
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Кожен вид реальних опціонів доцільно розглядати більш детально. 
Опціон на вибір часу для інвестицій (опціон на очікування) присутній в тих випадках, коли є 

можливість відкласти рішення про початок реалізації проекту до певного моменту в майбутньому. 
Перенесення початку проекту можна використовувати для отримання інформації, що знижує 
невизначеність, а також створення сприятливіших умов для проекту. Існування такої можливості 
рівносильне володінню американським опціоном «колл», ціна виконання якого дорівнює інвестиційним 
затратам. 

Очевидно, що проект, який містить в собі опціон на вибір часу для інвестицій, повинен 
коштувати дорожче, ніж проект, що не володіє можливістю відстрочення початку капіталовкладень. 

Опціон на випробування і дослідження створюється шляхом проведення ринкових досліджень, 
НДДКР, впровадження інновацій, розробки пілотних продуктів, придбання патентів, торгівельних 
марок, ліцензій і тому подібного. Результати подібної діяльності створюють потенційну можливість 
здійснити інвестиції в майбутньому і підвищують цінність бізнесу, навіть якщо сьогодні їх ефективність 
не очевидна. При успішному завершенні, наприклад, наукових досліджень організація зможе вкласти 
засоби у виробництво нового продукту (послуги), що сприятиме значному розширенню її бізнесу, 
збільшенню конкурентних переваг, долі на ринку та інше. І навпаки, якщо результати виявляться 
невдалими, втрати будуть обмежені проведеними в дані дослідження вкладеннями, тобто премією за 
реальний опціон [4]. Подібні американські опціони «колл» широко поширені як в традиційних, так і в 
нових галузях економіки, наприклад, біотехнології, інформатиці, телекомунікаціях, генетиці, 
електроніці, нанотехнології та інших. 

Опціон на здійснення послідовних інвестицій полягає в можливості покрокового або поетапного 
інвестування залежно від розвитку подій. При цьому попередні проекти створюють необхідну базу для 
наступних, а рішення про реалізацію останніх володіють гнучкістю, оскільки на будь-якому кроці є 
можливість відмовитися від їх здійснення. Існування такої можливості рівносильне володінню 
портфелем американських опціонів «колл». 

Опціон на зміну масштабу проекту може бути використаний в проектах, для яких можливе 
розширення, скорочення, припинення і відновлення господарської діяльності. Залежно від умов, що 
складаються на ринку, в кожен момент часу параметри проекту (обсяг виробництва, номенклатура 
продукції, що випускається та інше) можуть бути скоректовані для кращої адаптації до нової ситуації. 
Це дозволить в потрібний момент часу скоротити витрати (опціон на скорочення) або збільшити 
прибуток (опціон на розширення). Існування можливості збільшення потоку грошових коштів від 
проекту рівносильно володінню американським опціоном «колл», скорочення такого потоку – 
володінню американським опціоном «пут». 

Окремими випадками опціону на зміну масштабу проекту є опціон на його припинення і опціон 
зростання. 

Опціон на припинення проекту (опціон на відмову) дозволяє компанії закрити або продати 
проект або бізнес при несприятливій зміні зовнішніх умов. Існування такої можливості рівносильне 
володінню американським опціоном «пут», який може бути виконаний шляхом відмови від проекту і 
отримання його ліквідаційної вартості або альтернативного використання його активів. Проекти, що 
володіють такими властивостями, як правило, є ціннішими і вигіднішими, оскільки опціони, закладені в 
них, подібні до страхових полісів, по яких проводяться виплати, якщо проект спрацьовує «нижче за 
номінал». Опціон на відмову украй важливий для проектів, пов'язаних із створенням нових продуктів, 
коли немає упевненості в тому, що дані продукти матимуть попит. 

Опціон зростання використовується, коли початкові інвестиції служать необхідною умовою 
майбутнього розвитку. При цьому поточний проект може розглядатися як ланка в ланцюзі зв'язаних 
один з одним проектів. Слід зазначити, що дуже часто подібні проекти мають негативну чисту 
приведену вартість, якщо їх розглядати автономно. Наявність такої можливості рівносильна 
володінню американським опціоном «колл». Очевидно, що проект, масштаби якого згодом можуть 
бути розширені, більш цінніший і вигідніший, оскільки створює перевагу в майбутньому, можливість 
для подальшої експансії. 

Опціони зростання мають особливу цінність у високотехнологічній промисловості для компаній, 
що займаються розробкою програмного забезпечення, в галузях стратегічної промисловості, там, де 
першовідкривач отримує помітну перевагу. Іншим способом реалізації подібних опціонів є проведення 
операцій злиття і поглинання. 

Опціон на зміну містить в собі можливість переходу з одного продукту, технології, постачальника 
або виду діяльності на інші їх види, що забезпечує гнучкість реагування на зміни ринкової кон'юнктури. 
Як правило, це американські опціони типу «колл». 

Слід зазначити високу ступінь розповсюдженості даного виду опціонів, оскільки часто інвестиції 
в той чи інший вид діяльності або продукт дають можливість виходу на суміжні ринки, освоєння 
випуску супутніх товарів і послуг, диверсифікації бізнесу. 

Опціон на зміну джерела фінансування проекту (окремий випадок – опціон на лізинг) дає 
компанії можливість змінити форму залучення інвестицій в проект, наприклад, з банківського 
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кредитування на лізингове фінансування або облігаційне запозичення. Необхідність такої зміни може 
бути пов'язана зокрема з бажанням підприємства збільшити віддачу від проекту у зв'язку з появою 
можливості залучення позикового капіталу під нижчу відсоткову ставку або з неможливістю 
використання лізингового фінансування на етапі інвестиційної фази будівельного проекту через чинне 
законодавство. Лізинг в більшості випадків за рахунок своїх переваг, серед яких не останнє місце 
займає пільгове оподаткування, є одним з найбільш ефективних джерел фінансування інвестиційних 
проектів. В зв'язку з цим після закінчення будівництва і отриманні свідоцтва про власність 
підприємству може бути вигідно достроково погасити наявну позикову заборгованість в банку і 
оформити операцію поворотного лізингу об'єкту будівництва. Існування такої можливості рівносильне 
володінню американським опціоном «колл». Слід зазначити, що така можливість матиме місце 
виключно в разі відсутності кризових явищ на фінансових ринках. 

Премією за даним опціоном виступатиме комісія банку за дострокове погашення кредиту, яка, як 
правило, буває достатньо велика. Тому для позичальника важливо при первинному обговоренні з 
банком умов кредитування виключити дану комісію, ввівши її частково у відсоткову ставку або комісію, 
що сплачуються банку при укладенні кредитного договору. 

Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумки вищесказаному, можна 
констатувати, що: 

1. Методичний інструментарій для оцінки ефективності інвестиційних проектів, передбачає 
використання динамічних показників, що базуються на принципі дисконтування грошових потоків 
(Discounted Cash Flow – DCF). 

2. Найбільш вживаним методом оцінки ефективності інвестиційних проектів є метод розрахунку 
чистого приведеного доходу (метод NPV), що має ряд недоліків, серед яких особливо слід зазначити 
наступні: 

• прогнозний характер оцінки ефективності інвестиційного проекту, який, через невизначеність, 
досить приблизний, що в основному приводить до ухвалення неоптимальних рішень; 

• не враховується потенційна вигода чинника невизначеності, більш того, невизначеність 
розглядається як негативний чинник; 

• складність вибору значення норми дисконту для визначення NPV проекту у зв'язку з 
відсутністю надійних методів розрахунку вказаної величини; 

• не відображається оптимальний момент часу для початку реалізації проекту; 
• не враховується можливість керівництва вносити зміни в стратегічні плани компанії при 

отриманні нової інформації про ринкову кон'юнктуру, тобто ігнорується управлінська гнучкість. 
3. Застосування опціонного підходу до оцінки ефективності інвестиційних проектів дозволяє 

усунути більшість вказаних недоліків, за винятком першого. Метод реальних опціонів дає можливість 
кількісно оцінити закладені в проекті можливості (опціони), які раніше оцінювалися тільки якісно, і тим 
самим включити їх у вартість проекту. Окремі складності, які пов'язані з практичним застосуванням 
даного методу, переважно є наслідком недостатнього вивчення даної теорії і, як результат, 
непідготовленості фахівців. 

4. У спеціальній літературі пропонується декілька різних класифікацій реальних опціонів, проте 
всі описані види можуть бути зведені до семи основних. У даному підрозділі ідентифіковано і описано 
ще один вид таких опціонів: опціон на зміну джерела фінансування проекту і його окремий випадок – 
опціон на лізинг, що дозволяє враховувати можливість зміни форми залучення інвестицій з 
банківського кредитування на лізингове фінансування. 
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Анотація 
В статті досліджено динаміку ефективності показників впровадження інвестицій у 

банківську сферу. Дано порівняльну оцінку діючої та прогресивної методик оцінки ефективності 
банківських інвестицій. Досліджено їх взаємозв’язок в процесі інвестиційної діяльності банків 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, ефективність інвестицій, реальний та 
управлінський опціони  

Аннотация 
В статье исследовано динамику эффективности показателей внедрения инвестиций в 

банковскую сферу. Дана сравнительная оценка действующей и прогрессивной методик оценки 
эффективности банковских инвестиций. Исследовано их взаимосвязь в процессе инвестиционной 
деятельности банков 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, эффективность 
инвестиций, реальный и управленческий опционы  

Annotation 
In the article investigational dynamics of efficiency of indexes of introduction of investments in a bank 

sphere. The comparative estimation of operating and progressive methods of estimation of efficiency of bank 
investments is given. Investigational their intercommunication in the process of investment activity of banks 
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опціони  

 
 
 
УДК 336.71 

Перехрест Л.М., 
к.е.н., доцент кафедри банківської справи  

та фінансового моніторингу, 
Національний університет державної 

 податкової служби України 
 

НЕДРУЖНІ ПОГЛИНАННЯ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ 
СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 
Постановка проблеми. Реформування форм власності в Україні призвело до змін в економічній 

системі та появі нових видів ризиків та загроз. У таких умовах суттєво збільшується можливість 
виникнення непрогнозованих негативних змін зовнішнього середовища, в тому числі проведення 
агресивної політики конкурентами, лобіювання інтересів конкретних суб’єктів бізнесу тощо. 

Вказані процеси в сукупності представляють собою проблему, яка має системний характер і 
вимагає негайного вирішення. Саме тому одним із найважливіших напрямків економічного розвитку 
країни є захист прав і інтересів господарюючих суб’єктів від недружніх поглинань з метою їх 
стабільного розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні основи дослідження 
недружніх поглинань знайшли своє відображення в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених та 
економістів. Дослідження сутності недружніх поглинань, його місця в системі відносин «злиття і 
поглинання» у вітчизняній економіці представлені в роботах: З. Варналія, В. Григорьєва, 
О. Демидової, Д. Доброго, П. Кохана, А. Логінова, С. Москаленка, Н. Рудик, А. Сивака та інших. 

Однак комплексний аналіз превентивних і оперативних методів захисту банківських установ від 
недружніх поглинань, рекомендацій щодо їх впровадження  та специфічних умов застосування в 
науковій літературі не представлені. Теоретична та практична значимість проблеми зумовили вибір 
теми дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності, причин, специфічних особливостей 
процесу недружнього поглинання вітчизняних банків та розробка практичних рекомендацій щодо 
нейтралізації загроз фінансовій стабільності банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Недружні поглинання на ринку корпоративного 
контролю є однією з найбільш гострих проблем вітчизняного бізнесу. Для розробки ефективної 
стратегії і тактики протидії недружнім поглинанням в Україні необхідно насамперед зрозуміти суть 
даного поняття та джерела його походження.  
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Варто зазначити, що на сьогодні серед вчених відсутня єдина точка зору щодо визначення 
терміну «поглинання». В цілому необхідно виділити два підходи до його трактування. Перший полягає 
в тому, що поглинання розглядається як один із способів реорганізації юридичної особи, найбільш 
близького до злиття або приєднання [1, с. 150]. Прихильники другого підходу вважають основним при 
визначенні терміну «поглинання» встановлення контролю над господарюючим суб’єктом [8, с. 35]. 

На розвиненому ринку злиттів і поглинань прийнято ділити поглинання на дружні і недружні. З метою 
визначення сутності зазначених понять розглянемо більш детально їх характерні ознаки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характеристика дружніх і недружніх поглинань 

 
Отже, у ситуації, коли має місце дружнє поглинання – менеджмент компанії, її основні акціонери 

без будь-якого тиску, діючи у своїх власних інтересах, продають акції компанії або частину її активів. У 
цьому випадку у інвестора не виникає проблем, пов'язаних зі зміною органів управління, передачею 
документів, печатки, встановленням фізичного контролю над активом або компанією. 

Найбільш важливою особливістю недружніх поглинань є встановлення юридичного контролю 
над акціонерним товариством, отримання фізичного розпорядження його активами, всупереч волі та 
інтересам його органів управління, акціонерів і працівників [7, с. 85]. Представлене визначення 
відображає найбільш характерну особливість недружніх поглинань у вітчизняній економіці.Можна 
виділити наступні причини недружніх поглинань: 

1. Менеджмент компанії-покупця більш ефективний порівняно з діючим менеджментом компанії-
цілі. Поглинаючи компанію-ціль, менеджери компанії-покупця сподіваються підвищити ефективність і, 
як наслідок, отримати прибуток, який компенсує сплачену за акції компанії-цілі премію. 
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2. Спроба експропріації «статків акціонерів». У даному випадку агресор скуповує пакет 
звичайних акцій з метою отримання власних вигод, які можуть включати корпоративний шантаж, 
спробу ініціювання банкрутства з подальшою ліквідацією компанії, перепродажу частини, або всіх 
активів компанії тощо [5, с. 87]. 

Проведення недружнього поглинання в Україні характеризується такими особливостями: 
1. В процесі недружніх поглинань не використовуються такі широко вживані в закордонній 

практиці інструменти як тендерна пропозиція на відкритому фондовому ринку і боротьба за 
представництво в раді директорів [6, с. 211].  

2. Отримання контролю над компанією у більшості випадків здійснюється за допомогою скупки 
акцій на позабіржовому ринку, в т.ч. у членів трудового колективу із залученням афілійованих структур 
набувача.  

3. У переважній більшості недружніх поглинань агресори активно залучають адміністративний 
ресурс для тиску на протиборчу сторону («послуги» судів, цільові перевірки з боку контролюючих і 
правоохоронних органів, податкової інспекції тощо).  

4. Активне залучення для висвітлення боротьби за власність ЗМІ, завданням яких у цьому 
процесі є створення негативного іміджу протиборчої сторони шляхом публікації компрометуючої 
інформації.  

5. Принципова відмінність вітчизняної практики недружніх поглинань від західної полягає у тому, 
що на розвиненому ринку компанії купують з урахуванням їх ринкової вартості. У вітчизняній економіці 
компанії відбирають або примушують власника розстатися з ним на дискримінаційних умовах.  

Різниця у цих базових принципах відображає сутність та специфіку вітчизняного ринку недружніх 
поглинань. Разом з тим, на процес недружнього поглинання впливає ринок, на якому працює 
компанія-мішень. При цьому банківський ринок не є виключенням.  

На жаль, у численних публікаціях спеціалістів тема «недружнього поглинання» вітчизняних 
банків розглядають досить рідко. Саме тому оволодіння технологіями з профілактики ворожих 
поглинань для банків стає особливо актуальним.  

Недружні поглинання (рейдерство) у банківській сфері – це найбільш тонкий і на перший погляд 
непомітний механізм здійснення не тільки захоплення і контролю над банком, але і його придбання за 
штучно заниженою вартістю [3]. Необхідно зазначити, що на фінансовій арені активно себе ведуть 
лише рейдери, які мають у своєму арсеналі законні або напівзаконні схеми, оскільки гроші люблять 
«тишу» і силові захвати в цьому випадку ні до чого не призведуть. Крім того, на відміну від інших 
секторів економіки, коли розголошувати про недружнє поглинання не тільки дозволено, але і 
необхідно, проголошувати себе об’єктом атак рейдерів у банківській сфері не дозволено, оскільки це 
призводить до суттєвого зниження фінансових і рейтингових показників банку у зв’язку з неминучим 
відтоком клієнтів. Зазначене пояснює відсутність статистики щодо недружніх поглинань у банківській 
сфері, адже такі операції ні «жертва», ні агресор не хочуть афішувати.  

Доцільно зазначити, що кризові явища, нестабільність економічного середовища є сприятливою 
сферою для недружніх поглинань. Найбільш наглядним прикладом у вітчизняній банківській практиці є 
реалізація загроз рейдерської атаки на Промінвестбанк (ПІБ) у 2008 році, коли, на думку фахівців, 
банк став об’єктом посягання одночасно за кількома напрямами. Оскільки даний випадок став 
каталізатором виникнення кризових явищ у цілому по банківській системі, то розглянемо його більш 
детально (рис. 2). 

Однією із суттєвих загроз фінансовій стабільності може стати штучна дестабілізація банку через 
інформаційну атаку. Зазначимо, що найбільш ефективним тиском на банк в умовах соціально-
економічного напруження є позбавлення його ліквідності внаслідок масового виведення грошових 
коштів вкладників і блокування нових надходжень. У цих умовах значно зростають панічні настрої 
вкладників у зв’язку із ризиком втрати своїх нагромаджень. Саме з обробки такого контингенту 
починається інформаційна атака. 

Необхідно зауважити, що інформаційна атака на банк може проводитись за кількома напрямами 
одночасно. З одного боку, це розміщення інформації про проблеми банку та його фінансову 
неспроможність через SMS- і спам-розсилки за електронною поштою клієнтів, а також повідомлення в 
блогах і інтернет-форумах.  

З іншого – одночасне поширення негативної інформації через ЗМІ. Розрахунок на те, що 
вкладники будуть намагатись як найшвидше забрати свої кошти, спрацював, оскільки у банків і 
банкоматів виникли значні черги, що тут же використали агресори. Ажіотажні відеоролики і фотознімки 
негайно потрапляють у випуски теленовин, мережу Інтернет і періодичні видання.  

Так, за допомогою чорної PR-компанії один із найбільших банків України був на межі 
винищення, адже за тиждень з рахунків вкладників було знято маже 5 млрд. грн. [2]. Усе це призвело 
до втрати контролю над інформаційними потоками, значного погіршення репутації банку та стало 
причиною раптового різкого зниження рівня фінансової безпеки ПІБ.  
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Рис. 2. Модель загроз недружнього поглинання банку 

Джерело : розроблено автором 
 
Іншим, досить поширеним методом поглинання є загроза скупки боргів, яка може виникнути у 

випадку, коли у банку є проблеми з ліквідністю і при цьому висока концентрація кредитного портфеля. 
У такій ситуації агресор може скупити основний пакет боргових зобов’язань і спровокувати значне 
неповернення по кредиту. Усі фінансові претензії концентруються у однієї особи, після чого 
завойовник приступає до переговорів з банком-боржником. У разі якщо сторони не домовляться, 
виникає загроза банкрутства або відкликання ліцензії банку. Ця участь не оминула і Промінвестбанк. 
Так, одна з російських фінансово-промислових груп системно купувала документи, які підтверджують 
дебіторську заборгованість ПІБа. Головною метою зловмисників було привласнення кредитного 
портфеля банку. Поступово заволодіваючи кредитним портфелем вони, розраховували встановити 
контроль над державними привабливими підприємствами. Адже у разі затримок з погашенням 
кредиту привабливі частини державної власності могли перейти у власність нових господарів. Схоже, 
що саме ці активи і розглядали всі потенційні покупці ПІБа як найбільш цінні, оскільки кредитний 
портфель банку становив близько 2,5 млрд. грн., а в списку кредиторів – практично всі національні 
компанії: НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», «Вугілля України», «Енергетична компанія 
України» та інші. Законна приватизація таких підприємств могла б зайняти багато часу, а захоплення 
через кредитний портфель значно спрощує цей процес. 

Істотний негативний вплив на фінансову стабільність банку може мати наявність внутрішнього 
(корпоративного) конфлікту серед акціонерів або керівників. Не став винятком і ПІБ, проблеми якого 
проявлялись у наступному: по-перше, очевидним фактом була наявність у банку конфлікту між 
правлінням і групою акціонерів, які хотіли відстояти свої права на участь в управлінні або викуп акцій 
за справедливою ціною. Це викликало невдоволення керівництвом банку значної кількості 
міноритаріїв, що стало причиною подачі значної кількості скарг до регулятивних органів з ініціюванням 
інспекцій та перевірок.  

По-друге, найбільш слабкою ланкою у банку виявився топ-менеджмент, тобто органи 
управління. Переконати керівництво діяти на користь рейдера в умовах наявності внутрішнього 
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конфлікту можна через встановлення контакту з тією частиною керівництва банку, яка вважала себе в 
чомусь обділеною. При цьому посадовий рівень перебіжчика повинний бути достатньо високим, 
оскільки в протилежному випадку він просто не буде володіти необхідною інформацією про стан 
банку, без якої агресор в умовах непрозорої банківської системи ризикує втратити час і гроші. Факт 
витоку конфіденційних даних клієнтів із ПІБ підтверджує  наявність інсайдера.  

Отже, що реалізація загроз недружнього поглинання може привести до відтоку капіталу, втрати 
репутації, платоспроможності, ліквідності та ліквідації банку. Проте, у нашому випадку від банкрутства 
ПІБ урятував НБУ, який своєчасно ухвалив рішення про виділення банку стабілізаційного кредиту у 
вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн. 

Звичайно, в найближчі роки кількість недружніх поглинань у банківському секторі буде зростати 
дуже швидкими темпами, адже цей процес призведе до загострення конкурентної боротьби за 
перерозподіл ринку. Причому насамперед до групи ризику попадуть ті прибуткові банки з акціонерною 
формою власності, у яких є прибутковий роздрібний банківський бізнес, розгалужена філійна мережа 
або клієнтура в одному з ключових регіонів.  

Висновки з проведеного дослідження. Жодний банк не застрахований від загрози 
недружнього поглинання, оскільки універсальних способів захисту від примусового злиття не існує. 
Разом з тим, для того, щоб протидіяти таким загрозам, необхідно [4, с. 195]: 

1. Керівництву банку своєчасно виявляти загрози недружніх поглинань, ознаками яких є масова 
подача заяв у суд, у наглядові органи, у т.ч. і НБУ, а також початок нічим не спровокованої кампанії з 
чорного піару в пресі. 

2. Прийняти статут, який захищає від поглинань. У ньому необхідно прописати вимоги 
кваліфікованої більшості (до 80 % голосуючих акцій) у разі прийняття найважливіших питань, що 
стосуються діяльності банку. 

3. Захистити службову інформацію, попереджуючи про несанкціонований доступ до реєстру 
акціонерів. Цей захід має сенс у разі, якщо у банку багато мілких і середніх акціонерів.  

4. Перевести активи в дочірні структури з наступним їх відокремленням, адже у разі 
недружнього поглинання банку значна частина активів агресору не дістанеться, оскільки вони є 
власністю формально незалежних від банку структур. 

5. Захист з використанням PR: організація інформаційної війни проти агресора, а також 
формування позитивного іміджу банку. 

6. Штучне погіршення ситуації із заборгованістю може змусити завойовника відмовитися від 
своїх планів. Такий спосіб захисту можна використовувати тільки в межах обмежень, пов’язаних з 
вимогами банківського нагляду. 

Реалізація таких підходів, на нашу думку,  дозволить мінімізувати ризики, не втратити довіру 
клієнтів і забезпечити результативність процесу формування безпечних умов і високу ефективність 
банківської діяльності в цілому. 
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Анотація 

У статті досліджено сутність поняття «недружні поглинання», виявлено причини їх 
виникнення та характерні ознаки. Розглянуто особливості недружніх поглинань у банківському 
секторі України та запропоновано заходи щодо нейтралізації загроз фінансовій стабільності 
банків.  

Ключові слова: банк, загрози фінансовій стабільності, недружні поглинання, поглинання, 
рейдерська атака. 
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Аннотация 
В статье исследована сущность понятия «недружественные поглощения», выявлены 

причины их возникновения и характерные признаки. Рассмотрены особенности недружественных 
поглощений в банковском секторе Украины и предложены меры по нейтрализации угроз 
финансовой стабильности банков.  

Ключевые слова: банк, угрозы финансовой стабильности, недружественные поглощения, 
поглощения, рейдерская атака. 

Annotation 
This article explores the nature of the term "hostile takeover", found their causes and specific features. 

The features of hostile takeovers in the banking sector of Ukraine and proposed measures to neutralize 
threats to financial stability.  

Key words:  bank, financial stability threats, hostile takeovers, acquisitions, the attack. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ  

 
Постановка проблеми. Цілком очевидно, що несприятливий розвиток процесів як у світовій 

економіці, так і в фінансовому секторі значною мірою позначився на довірі до банківської системи 
України, та як наслідок, і на фінансовій стійкості банків. Зниження рівня фінансової стійкості банків 
України викликане низкою проблем, а саме: недовірою клієнтів до банківських установ; високими 
ризиками кредитування, що зумовлені неефективною структурою економіки; збільшенням кількості 
чинників, які визначають профіль ризиків. Серед таких ризиків – залежність банківської системи від 
фінансового стану підприємств-позичальників, збільшення обсягів кредитів приватному сектору; 
проблеми з поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучалися у попередні роки; рівень 
капітальної бази банківської системи та досить низька якість ресурсів; валютна дестабілізація і 
проблеми рефінансування банківської системи; політичне втручання в діяльність банківської системи. 

Загалом зміни, що відбуваються останнім часом в економіці України, кардинально впливають на 
напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває ознак динамічності та 
конкурентоспроможності. Цілком очевидно, що нині оцінка фінансової стійкості банків є пріоритетним 
завданням як державних органів, так і банків та комерційних організацій.  

Наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банків відрізняються за складом факторів, що 
враховуються, системою показників, які характеризують складові фінансової стійкості, пороговими 
значеннями показників тощо. Крім того, існуючі методики в основному призначені для самих банків і не 
дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірності 
дати об’єктивну оцінку стійкості розвитку кожного банку та банківської системи в цілому.  

На сучасному етапі методологічні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської 
системи є недостатньо розробленими та потребують визначення факторів, що на неї впливають. Крім 
того, зарубіжний досвід застосування методів і механізмів оцінки фінансової стійкості банківської системи в 
силу існування об’єктивних причин не завжди прийнятний у вітчизняних умовах і потребує певного 
коригування та врахування низки інших показників. При цьому особливої актуальності в сучасних умовах 
набувають питання розробки та впровадження методик комплексної оцінки ефективності функціонування 
банківського сектору в контексті реалізації інтеграційного курсу України у світове господарство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпечення фінансової стійкості 
банків в ринковій економіці присвячено праці багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних учених. 
Серед них – М. Алексеєнко, О. Біла, В. Вітлінський, О. Вовчак, А. Герасимович, О. Дзюблюк, В. 
Загорський, О. Заруба, В. Іванов, М. Козоріз, В. Корнєєв, В. Кочетков, О. Лаврушин, Ю. Масленченко, 
А. Мороз, Л. Примостка, Г. Панова, П. Роуз, М. Савлук, Дж. Сінкі, Т.Смовженко, Г. Табачук, Н. Шульга, 
В. Усоскін, О. Ширинська, Р. Шиллер та ін.  

Втім, незважаючи на значні здобутки у досліджені проблем забезпечення фінансової 
стабільності, поняття фінансової стійкості банків та банківської системи у вітчизняній та іноземній 
наукових школах досі остаточно не сформувалося. Водночас не має універсального визначення, яке б 
розкривало основні функції, завдання і критеріальні ознаки фінансової стійкості,  індикатори її оцінки. 
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Відсутні також якісні механізми, які зменшують вразливість банківської системи до зовнішніх і 
внутрішніх факторів дестабілізації, підвищують якість та ефективність її діяльності.  

Постановка завдання. Метою статі є узагальнення досвіду використання систем оцінки 
фінансової стабільності банківського сектору, виявлення недоліків та переваг методик оцінювання 
фінансової стійкості банків та узагальнення сучасних тенденцій забезпечення стабільного 
функціонування банківського сектору в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кризові явища, які суттєво позначилися на 
стабільності функціонування банківської системи України, стали передумовою негативних тенденцій у 
банківській сфері, а відтак подальший розвиток банків та підвищення їх конкурентоспроможності 
неможливі без зміцнення довіри до них з боку інвесторів і клієнтів. Необхідною умовою цього процесу 
є, насамперед, широка доступність, достовірність і зрозумілість інформації щодо результатів 
діяльності банків, їх надійності та платоспроможності, та, як наслідок, і їх фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість банківських установ на грошовому ринку загалом може бути оцінена на 
основі таких напрямів дослідження: 

1) за допомогою рейтингових систем оцінювання (для узагальненої характеристики місця банку 
на ринку фінансових послуг); 

2) шляхом розрахунку індикаторів фінансової стабільності, розроблених НБУ на основі 
рекомендацій МВФ (для оцінки та нагляду за міцністю та вразливістю фінансової системи для 
посилення її фінансової стійкості); 

3) на основі розрахунку основних фінансових показників діяльності банків, а саме: показників, 
що базуються на структурі та достатності капіталу банку; на структурі залучених та запозичених 
коштів; на якості активів банку, а також  показників, що характеризують динаміку окремих складових 
активу та пасиву (для банківської системи загалом та визначенню місця окремого банку у цій системі); 

4) на основі розрахунку та контролю за дотриманням банками основних економічних нормативів 
(для здійснення макроекономічного контролю за дотриманням банками основних параметрів 
діяльності та порівняння їх із встановленими граничними значеннями). 

Щодо першого напрямку дослідження фінансової стійкості банків, то слід зауважити, що в 
країнах з ринковою економікою рейтингові системи ефективно використовуються в системах 
банківського моніторингу для узагальненої характеристики місця банку на ринку фінансових послуг, 
його прибутковості, надійності тощо. При цьому рейтинги – це певні комплексні характеристики банків 
як однорідних елементів банківської системи, які розраховуються на основі вибраних показників і 
відповідно до прийнятої методики, відображаючи місце кожного з банків щодо інших елементів цієї 
системи. Характерна особливість рейтингу полягає в тому, що він не лише відображає поточне 
становище банку, а й може бути своєрідним критерієм перспектив розвитку банківської установи. 

Визначення рейтингу банку передбачає розробку відповідної методики, визначення системи 
показників і присвоєння їм певних значень (оцінок). Кінцевим результатом процедури оцінки є 
віднесення кожного банку до тієї або іншої групи (категорії). В світовій банківській практиці 
інформаційною базою рейтингових оцінок діяльності банків є показники, які, як правило, 
встановлюються на основі міжнародних стандартів. Зокрема: 1) системи показників конкретного банку 
і порівняння їх з аналогічними показниками першокласних банків; 2) системи показників і методики їх 
оцінки, вироблені наглядовими органами. 

Отримання більш виважених оцінок досягається шляхом аналізу динаміки показників діяльності 
банку за період (місяць, квартал, рік тощо). Це дозволяє оцінити тенденції в розвитку банківської 
установи, її надійність, здатність реагувати на різні зміни в економіці. 

Особливість банківського рейтингу полягає в тому, що він комплексно характеризує його 
діяльність і проводиться як по активних, так і по пасивних операціях банку. Рейтингова система тісно 
стикається з методикою аналізу доходів банку, його платоспроможності та ліквідності, а також з 
методикою аналізу кредитного портфеля, кредитоспроможності клієнтів. 

До поширених у банківській практиці моделей рейтингування слід віднести систему CAMELS [1], 
метою якої є дослідження фінансового стану банків, операції або менеджмент яких мають недоліки, 
здатні привести до банкрутства. Перевагами моделі визначення рейтингу банків є наочність 
результатів дослідження, а також те, що вона дає можливість комплексного дослідження практично 
усіх аспектів діяльності банківської установи. Втім основним суттєвим недоліком даної методики є 
суб’єктивний характер оцінювання. Крім того, методологія практичного застосування системи CAMELS 
передбачає використання рейтингових оцінок, насамперед, наглядовими органами для контролю за 
банківськими установами. Такий важливий аспект оцінки банківських установ, як забезпечення 
публічного характеру результатів оцінки діяльності банків, як правило, не розглядається. 

На цей час в Україні підтримували кредитні рейтинги банків три визнані міжнародні рейтингові 
агентства (РА) – Фітч Рейтингс (Fitch Ratings), Мудіс (Moody’s) та Стендард енд Пурс (Standard & 
Poor’s), три уповноважені національні – НРА “Рюрік”, РА “Експерт-Рейтинг”, РА Ай.Бі.Ай.-Рейтинг (ІBI-
Rating) та одне екс-уповноважене (РА “Кредит-Рейтинг”). Визнані Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (НКЦПФР, до реорганізації – Державна комісія з цінних паперів та 
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фондового ринку (ДКЦПФР)) міжнародні рейтингові агентства не дотримуються Національної шкали, а 
запровадили власні рейтингові шкали для ринку України.  

Рейтингове агентство «Рюрік», яке є одним із трьох національних уповноважених РА в Україні, 
дослідило сучасний стан рейтингування банків в Україні, метою якого була оцінка надійності 
банківської системи України шляхом визначення її довгострокового рейтингу за Національною 
рейтинговою шкалою. Чинна національна рейтингова шкала в Україні введена в дію Постановою 
Кабміну № 665 від 26.04.2007 р. «Про затвердження Національної рейтингової шкали» [2]. 
Дослідження щодо кредитних рейтингів вітчизняних банківських установ проводилося за 
статистичними даними, актуалізованими на 1.02.2012 р.  

Згідно даного дослідження, серед 175 банків України, які мають ліцензію на надання банківських 
послуг, більше половини банків (96 банків, або 54,8% від загальної кількості) станом на 1.02. 2012 р. 
мали довгострокові кредитні рейтинги позичальників. Найбільша питома вага банків з кредитними 
рейтингами є в І групі – 16 банків з 17 (94,1 %). В ІІ та ІІІ групах частка банків з кредитними рейтингами 
складає 89,5 % та 86,4 % відповідно. Найменше банків з кредитними рейтингами є в групі ІV групі (їх 
частка складає лише 37,6 % банків ІV групи) (рис. 1).  
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Рис. 1. Частка банків України, які мають кредитні рейтинги [3] 

 
Значно вища достовірність рейтингу надійності банків, який визначається НБУ в процесі 

виконання наглядових функцій. Він ґрунтується на аналізі даних синтетичного та аналітичного обліку, 
а також на результатах документальних перевірок на місцях. Проте ця інформація не публікується в 
ЗМІ, а використовується органами банківського нагляду для запобігання банкрутств банків і 
забезпечення стабільності банківського сектора. До того ж, ця система згідно зі своєю специфікою не 
може бути оперативною. 

Іншим, не менш важливим, напрямом оцінки забезпечення банками фінансової стійкості на 
грошовому ринку є модель індикаторів. За визначенням МВФ, індикатори фінансової стабільності 
(стійкості) (FSI) – «індикатори поточного фінансового здоров’я та міцності фінансових установ країни та їх 
контрагентів – корпорацій та домогосподарств. Вони включають як агреговану інформацію окремих 
установ, так і індикатори, що характеризують ринки, на яких функціонують фінансові установи…. нова 
галузь економічної статистики, що відображає внутрішні та зовнішні взаємозв’язки фінансової системи» [4, 
c.17]. Відзначимо, що в зарубіжних дослідженнях під терміном «фінансова стабільність» або «фінансова 
стійкість» в цьому контексті слід розуміти стабільність (стійкість) саме фінансової системи [4, c.6].  

Перелік ІФС для України був розроблений НБУ за рекомендаціями МВФ, хоча на практиці 
останній передбачає компіляцію та поширення країнами всього 40 індикаторів фінансової стійкості, а 
саме, 25 індикаторів для сектору депозитних корпорацій і 15 індикаторів для клієнтів сектору 
депозитних корпорацій [5].  

Таким чином, з одного боку, з повною інформацією аналізу фінансової стабільності банківської 
системи «пересічним» банківським клієнтам можливо ознайомитися лише на веб-сторінці сайту МВФ, 
при чому вона також не має оперативного характеру. З іншого боку, певний рівень розкриття 
оперативної інформаційної прозорості банківської системи на даний час надають в основному лише 
рейтингові агенції, а не головний регулятор України. Для прикладу, в період розгортання кризових 
явищ міжнародною рейтинговою агенцією Standart & Poor’s та Агенцією фінансових ініціатив було 
оприлюднено результати дослідження інформаційної прозорості 30 найбільших банків України, активи 
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яких становлять 80% банківського сектору за критеріями структури власності, корпоративного 
управління, фінансової та операційної інформації тощо. За їх дослідженнями середній показник 
інформативності банківської системи України склав всього 41% при аналогічному показнику 10 
найбільших банків світу 78,5% [6, с.384]. Загалом оцінка фінансової стійкості банківської системи 
України проводиться за такими основними індикаторами (табл. 1) [7]. 

Таблиця 1 
Звітна форма та довідкові дані з компіляції 

індикаторів фінансової стійкості (%) 
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Базові індикатори 

Співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком 
активів  20,02 17,88 

Співвідношення регулятивного капіталу І рівня до зважених за 
ризиком активів 14,37 13,57 Достатність капіталу 

Співвідношення недіючих кредитів без урахування резервів до 
капіталу 28,50 26,90 

Співвідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів 15,45 14,85 
Якість активів Співвідношення кредитів за секторами економіки до сукупних 

валових кредитів 96,94 97,83 

Норма прибутку на активи -0,02 0,16 
Норма прибутку на капітал -0,15 1,10 
Співвідношення процентної маржі до валового доходу 67,80 62,23 

Прибуток і 
рентабельність 

Співвідношення непроцентних витрат до валового доходу 68,62 67,85 
Співвідношення ліквідних активів до cукупних активів  10,57 - Ліквідність 

 Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань 90,94 93,14 
Чутливість до ринкового 
ризику 

Співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до 
капіталу 23,49 9,09 

Рекомендовані індикатори 
Співвідношення капіталу до активів 13,92 14,60 

Достатність капіталу 
Співвідношення великих відкритих позицій до капіталу 173,82 177,94 
Співвідношення кредитів за географічним розподілом до сукупних 
валових кредитів 96,94 97,83 

Співвідношення валової позиції похідних фінансових інструментів в 
активах до капіталу - - Якість активів 

Співвідношення валової позиції похідних фінансових інструментів у 
зобов’язаннях до капіталу - - 

Співвідношення доходу від торговельних операцій до валового 
доходу 4,47 5,01 

Прибуток і 
рентабельність Співвідношення витрат на утримання персоналу до непроцентних 

витрат 
35,29 42,39 

Спред між ставками за кредитами та депозитами (базисні пункти) 744 537 
 Спред між найвищою та найнижчою міжбанківськими ставками 

(базисні пункти) 1 267 1 799 

Ліквідність 
 

Cпіввідношення депозитів клієнтів до сукупних валових кредитів 
(крім міжбанківських) 

58,44 
 63,25 

Cпіввідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових 
кредитів 47,56 42,16 

Cпіввідношення зобов’язань в іноземній валюті до сукупних 
зобов’язань 51,32 50,90 Чутливість до ринкового 

ризику 
Cпіввідношення чистої відкритої позиції за інструментами участі в 
капіталі до капіталу - - 

 
Слід зауважити, що вказані індикатори фінансової стійкості НБУ недостатньо оперативно 

виявляють фінансові ускладнення банківського сектора. Як свідчить практика, несвоєчасне виявлення 
таких проблем призводить до неадекватного та запізнілого реагування національного регулятора. 

Окрім того, незважаючи на наявність певних позитивних оцінок, більшість показників – 
індикаторів фінансової стабільності, запропонованих МВФ та використовуваних у розвинених країнах 
світу неспроможні адекватно відображати таку складну і внутрішньо суперечливу категорію, як 
стабільність фінансового сектору в нашій країні. Це спричинено довільним використанням фінансових 
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показників без урахування конкретних умов розвитку економічних процесів і взаємозв’язків між 
окремими показниками.  

Наступним напрямом дослідження фінансової стійкості банків є розрахунок основних 
фінансових показників діяльності банків. Загалом фінансова стійкість банку характеризується 
показниками, які можна розділити на кілька груп: 1) показники, що базуються на структурі та 
достатності капіталу банку; 2) показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів; 
3) показники, що базуються на якості активів банку; 4) показники, що характеризують динаміку 
окремих складових активу та пасиву. 

За допомогою цих показників можна оцінювати фінансову стійкість банку, однак кожен з них 
характеризує лише окремий аспект фінансової стійкості. За допомогою цих даних можна оцінити лише 
кількісні показники фінансової стійкості, які характеризують стан банку в минулому періоді і не 
дозволяють спрогнозувати його фінансову стійкість у майбутньому. Саме тому в наш час все більшої 
популярності мають набувати методики оцінки фінансової стійкості, які базуються не лише на 
розрахунку кількісних показників, але й на оцінці якісних, адже саме вони дозволяють надати оцінку 
середовищу, в якому працює банк [8, с. 121]. 

Ми вважаємо, що важливим фактором забезпечення стійкого функціонування банківської системи є 
підвищення капіталізації банків, оскільки саме достатній обсяг статутного капіталу забезпечує економічну 
самостійність та стабільну діяльність банку. Слід зауважити, що 15 лютого 2011 р. Верховна Рада України 
прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків», який 
передбачає збільшення статутного капіталу банків до 120 млн. грн. Нові правила набули чинності з 1 січня 
2012 р. Документом, зокрема, передбачене збільшення статутних капіталів новостворюваних банківських 
установ з 75 млн. грн. до 120 млн. грн. Також цим документом підвищуються вимоги до мінімального 
розміру статутних фондів уже діючих банків - до 120 млн. грн. Фінансові установи мають 5 років на 
приведення статутних капіталів до цього рівня [9]. Даний крок покликаний забезпечити більшу фінансову 
стійкість і надійність банків для вкладників. Однак, експерти відзначають, що вимога про підвищення рівня 
статутного капіталу не відповідає сучасним загальносвітовим тенденціям та міжнародним банківським 
нормам й призведе до дискримінації малих та середніх банків. Так, згідно з Директивою Євросоюзу 
2006/48/ЄС мінімальний рівень статутного капіталу для створюваних банків становить 5 млн. євро.  

Загалом за результатами першого півріччя 2012 року продовжилось зростання розміру власного 
капіталу банківської системи України за рахунок збільшення статутного капіталу окремими банками. 
Сукупний обсяг власного капіталу банків залишається меншим за статутний капітал, що пояснюється 
значною збитковістю банків за підсумками 2009 – 2011 рр. Власний капітал банківської системи України за 
півріччя зріс на 6,6 млрд. грн. і за станом на 01.07.2012 року становив 162,0 млрд. грн. Слід зазначити, що 
збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку 2012 року склало 7,6 млрд. грн. (4,42%) (рис. 2). 

Загалом більша частина банківських установ має необхідний запас капіталу, що дозволяє 
абсорбувати збитки від погіршення якості активів. 
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Рис. 2. Динаміка власного капіталу банків України  

за 2007-2012 рр. (млн. грн.) [10] 
 
Разом з тим, враховуючи негативні тенденції у світовій економіці, зниження інвестиційної 

привабливості банківського сектора країни (в т.ч. через обмеження можливостей хеджування 
валютних ризиків) і ймовірність погіршення ситуації у низці галузей вітчизняної економіки, необхідною 
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умовою успішного функціонування банківського сектора буде здатність банків підтримувати власну 
платоспроможність на прийнятному рівні, не покладаючись на фінансову підтримку з боку власників.  

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 137 банків. 
За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2012 року, які 
представлені у 10 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 136 банків, зроблені 
розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2011 року (табл. 2). 

Так, загальний обсяг активів банків індикативної групи станом на 01.07.2012 року становив 
1011,8 млрд. грн., що становить 91,6% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з 
початку року зросли на 55,80 млрд. грн., або на 5,84%. Структура активів індикативної групи протягом 
першого півріччя зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 59,02% до 57,00% та 
коррахунків у інших банках з 10,05% до 8,85%; зросли вкладення у цінні папери з 8,39% до 9,44%.  

Таблиця 2 
Інформація про рейтинг провідних банків 

(вибірка на 01.08. 2012р. (млн. грн.) [11] 
 

№ 
п/п 

Банк Активи Питома 
вага (%) 

Балансовий 
капітал 

Зобов'язання 

 ВСЬОГО 825672,65 100,00 117382,85 708289,79 

1 ПРИВАТБАНК 163065,76 19,749 17388,17 145677,59 

2 ОЩАДБАНК 82256,69 9,962 17557,18 64699,51 

3 ПРОМIНВЕСТБАНК 40493,22 4,904 5080,90 35412,32 

4 УКРСОЦБАНК 40060,49 4,852 6503,70 33556,79 

5 ВТБ БАНК 35807,73 4,337 3721,29 32086,44 

6 ПУМБ* 30851,02 3,736 4110,74 26740,28 

7 ДЕЛЬТА БАНК 29683,63 3,595 2951,54 26732,09 

8 АЛЬФА-БАНК 29436,18 3,565 4109,48 25326,70 

9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22607,73 2,738 1780,02 20827,71 

10 ОТП БАНК 21295,00 2,579 3249,60 18045,40 

11 БРОКБIЗНЕСБАНК 21121,51 2,558 2916,66 18204,85 

12 СБЕРБАНК РОСIЇ 20472,68 2,480 2397,72 18074,96 

13 КРЕДИТПРОМБАНК 12709,74 1,539 2142,89 10566,85 

14 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 10434,80 1,264 1908,53 8526,27 

15 ПIВДЕННИЙ 10038,59 1,216 1623,04 8415,55 

16 РОДОВIД БАНК 8930,89 1,082 3589,20 5341,69 

17 IМЕКСБАНК 8727,80 1,057 1230,52 7497,27 

18 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 7949,88 0,963 600,74 7349,14 

19 УНIВЕРСАЛ БАНК 7719,17 0,935 333,25 7385,92 

20 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 7609,04 0,922 744,07 6864,97 

 
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 

01.07.2012 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,95% (73,69%) - склали 565,9 млрд. грн.; 
кредити фізичним особам – 18,17% (19,15%) – 139,0 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 
7,88% (7,17%) – 60,3 млрд. грн. 

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася частка коштів до 
запитання з 20,49% до 19,81% та коштів інших банків з 26,43% до 24,76%. Обсяг капіталу 137 банків 
на 01.07.2012 року становив 130 753,6 млн. грн., або 13114,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного 
капіталу становив 117946,1 млн. грн., або 11 829,3 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг 
капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.07.2012 року становив 147704,5 млн. грн. З початку 
року зростання капіталу цих банків становило 4230,0 млн. грн. або 2,95%.  

Фінансовий результат 137 банків за перше півріччя 2012 року становив 1990,8 млн. грн. проти 
від’ємного фінансового результату в 4127,0 млн. грн. в 2011 році В індикативній групі банків прибуток 
за півріччя склав 1765,8 млн. грн., тоді як у першому півріччі 2011 року ці банки мали 192,8 млн. грн. 
прибутку [11]. Слід зазначити, що така інформація про рейтинги провідних банків є значною мірою 
корисною для пересічного споживача банківських продуктів, оскільки дозволяє визначити місце 
конкретного банку у цьому рейтингу. Втім, з іншого боку, даний рейтинг розраховується на показниках 
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минулого періоду, що не може бути для користувача такої інформації своєрідним критерієм перспектив 
розвитку банківської установи. 

Як критерії оцінювання діяльності банку часто використовуються економічні нормативи, встановлені 
НБУ. При цьому застосовуються методики оцінки фінансового стану банку, створені за рекомендаціями 
Базельського комітету з банківського нагляду, Світового банку, науковців тощо. Національний банк України 
постійно перевіряє діяльність банків за дотримання нормативів, тому згідно перевірки НБУ, яка висвітлена 
на офіційному сайті [7] було визначено наступні значення (табл. 3). Методика розрахунку економічних 
нормативів регулювалася постановою НБУ N315 «Про схвалення Методики розрахунку економічних 
нормативів регулювання діяльності банків в Україні» [12] від 2 червня 2009 року, але до цього 
регулювалась постановою правління НБУ від 11.04.2005 N125 [13]. 

Як видно із таблиці 3, банківська система України загалом стабільно дотримується заданих 
нормативів. Так, рівень адекватності регулятивного капіталу банківської системи (відношення власних 
коштів банків до активів, зважених за ступенем ризику) вже декілька років становить 14-20 %,[9] що 
значно вище рекомендацій Базельського комітету. 

Таблиця 3 
Динаміка дотримання банками України  

економічних нормативів НБУ за 2008-2012р.р. 
 

Станом на: 
Нормативи 01.01. 

2009р. 
01.01. 
2010р. 

01.01. 
2011р. 

01.01. 
2012р. 

01.07. 
2012р. 

Н1 Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу 
(млн. грн.) 123065 135802 160896 178454 174643 

Н2 Норматив адекватності регулятивного 
капіталу/платоспроможності (не менше 10 відсотків) 14.01 18.08 20.83 18,90 17.98 

Н3 Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів (не менше 9) 

11.82 13.91 14.57 14.96 14.58 

Н4 Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 відсотків) 62.38 64.45 58.80 58.48 52.75 
Н5 Норматив поточної ліквідності (не менше 40 відсотків) 75.16 72.90 77.33 70.53 70.75 

Н6 Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 
відсотків) 32.99 35.88 91.19 94.73 94.46 

Н7 Норматив максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (не більше 25 відсотків) 23.04 21.56 21.04 20.76 22.24 

Н8 Норматив великих кредитних ризиків(не більше 8-
кратного розміру регулятивного капіталу) 187.36 169.21 161.20 164.46 178.68 

Н9 
Норматив максимального розміру кредитів. гарантій та 
поручительств. наданих одному інсайдеру (не більше 5 
відсотків) 

1.66 0.93 0.81 0.57 0.45 

Н10 
Норматив максимального сукупного розміру кредитів. 
гарантій та поручительств. наданих одному інсайдеру (не 
більше 30 відсотків) 

5.76 3.31 2.25 2.51 2.99 

Н11 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 
установою (не більше 15%) 0.22 0.07 0.05 0,05 0.10 

Н12 Норматив загальної суми інвестування (не більше 60%) 5.52 3.12 3.35 3.24 3.11 
 
Проте рівень адекватності регулятивного капіталу протягом 2011 – 2012 років демонструє стійкий 

тренд на зменшення. Тому факт дотримання певних нормативів не завжди дозволяє зробити 
обґрунтовані висновки щодо надійності банку. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, слід підкреслити, що 
стабільність банківського сектору залежить від фінансового стану кожного окремого банку та його 
здатності динамічно розвиватися, що великою мірою зумовлюється макроекономічною стабільністю, 
наявністю ринкової інфраструктури та забезпечується дотриманням певних корпоративних засад 
ведення банківського бізнесу, які формуються в самій системі за активної участі центрального і 
комерційних банків.  

Нині оцінка діяльності банків, як правило, здійснюється на основі деякої системи показників, які 
характеризують фінансово-економічні результати, досягнуті банківськими установами за певний 
період. Хоча банки зобов’язані регулярно публікувати інформацію про свою діяльність, проте 
банківська система й досі залишається досить закритою сферою, доступ до детальної достовірної 
інформації є обмеженим для широкої громадськості. До того ж інтереси різних груп зацікавлених 
учасників ринку фінансових послуг досить часто суттєво відрізняються. Наприклад, акціонерів банку 
хвилює його рентабельність, державу – зростання ролі банківської системи в економіці країни, а 
пересічних вкладників – прибутковість їх депозитів. 
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Анотація 
Розглянуті основні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківських установ. За 

основними напрямами зроблена спроба діагностики фінансової стійкості банків України. Виявлені 
недоліки напрямів оцінювання стабільності функціонування вітчизняного банківського сектору. 

Ключові слова: фінансова стійкість банків, рейтинг банків, рейтингові агентства, 
фінансові індикатори, показники фінансової стійкості, економічні нормативи. 

Аннотация 
Рассмотрены основные подходы к оценке финансовой стабильности банковских учреждений. 

Основные направления попытки диагностировать финансовой устойчивости банков Украины и 
недостатки оценки устойчивости функционирования внутреннего банковского сектора. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость банков, рейтинг банков, рейтинговые 
агентства, финансовые индикаторы, показатели финансовой стабильности, экономические 
нормативы. 

Annotation 
In the articles the basic approaches to evaluating financial stability of banking institutions. The main 

directions of attempted to diagnose the financial stability of banks of Ukraine and drawbacks of evaluating 
stability of functioning of the domestic banking sector. 

Key words: financial stability of banks, banks, rating agencies, financial indicators, indicators of 
financial stability, economic regulations 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО 
НАГЛЯДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРЕТНИХ 

МАРКОВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Постановка проблеми. Банківська система займає стратегічне положення в економіці будь-
якої країни. Водночас поглиблення впливу наслідків фінансово-економічної кризи на розвиток 
вітчизняного банківського сектору об’єктивно спричиняє зростання ризиків у діяльності банків. 
Мінімізація ризиків у діяльності системи банків, забезпечення її розвитку та надійності вимагає на 
сучасному етапі подальшого вдосконалення системи банківського нагляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вдосконалення системи банківського 
нагляду досліджується у роботах багатьох вітчизняних науковців, таких як О. Васюренко [1], О. Вовчак 
[2], І. Д’яконова [3], В. Коваленко [4], В. Міщенко [7], Н. Швець [10]. Проте у роботах зазначених авторів 
не приділено достатньо уваги вдосконаленню системи банківського нагляду шляхом застосування 
методів прогнозування стану системи. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності вдосконалення 
системи банківського нагляду шляхом застосування методів прогнозування стану системи з 
використанням дискретних марковських процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Подальше вдосконалення системи банківського 
нагляду потребує прийняття обґрунтованих і своєчасних економічних рішень. При цьому рішення 
можуть прийматися як в умовах визначеності, так і в умовах невизначеності. На сучасному етапі 
рішення, як правило, приймаються в умовах невизначеності. Ступінь невизначеності передбачає 
застосування різноманітних методів прогнозування. В літературі наведено велику кількість 
класифікаційних схем методів прогнозування, що узагальнені у роботі [9]. 

В економічному прогнозуванні важливим інструментом перевірки гіпотез про майбутній розвиток 
є математичні моделі, що побудовані на інформації минулого і сучасного та дозволяють теоретично 
відображати майбутнє. Процес математичного моделювання системи банківського нагляду 
передбачає використання такої важливої складової, як концепція стану. При цьому передбачається, 
що стани системи банківського нагляду відомі, їх характеристики обрані, а мова йде про побудову 
математичних співвідношень, що описують модель, та про їх аналіз. Але на практиці найбільші 
труднощі виникають при виборі етапів системи банківського нагляду та їх характеристик. Тому 
важливим є методологічний підхід до вибору стану та його динаміки по вербальному опису системи з 
подальшою побудовою формальних співвідношень моделі [6; 8]. 

Вищезазначений підхід ґрунтується на позиції, що система складається з великої кількості 
взаємопов’язаних між собою підсистем, для яких написання рівнянь математичної моделі є дуже складною 
задачею. Тому система банківського нагляду може бути представлена як множина підсистем, тісно 
пов’язаних як по горизонталі, так і по вертикалі. Математичну модель всієї системи в цілому можна 
побудувати, зібравши усі математичні моделі підсистем системи банківського нагляду з урахуванням 
суттєвих зв’язків як по горизонталі (на кожному рівні ієрархії), так і по вертикалі (між різними рівнями 
ієрархії). Тож узагальнено математична формалізація процесу банківського нагляду передбачає його 
наочне представлення у вигляді графу переходів стану системи та побудову аналітичних співвідношень, 
що відображають взаємозв’язки між станами системи на кожному з етапів її реалізації. 

Отже, процес банківського нагляду може бути представлений за допомогою побудови графу 
переходів стану системи з використанням дискретних марковських процесів. При цьому слід 
враховувати, що марковський процес – це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-
якого заданого часового параметру t + 1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від 
його значень у моменти часу t – 1, t – 2 і т.д. (дискретний випадок марковського процесу). Тобто 
«майбутнє» процесу залежить лише від «поточного» стану, але не залежить від «минулого» (за умови, 
коли «поточний» стан процесу відомий) [5]. 
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Відповідно до означеного, на думку авторів, процес банківського нагляду може бути 
представлений за допомогою побудови графу переходів стану системи з використанням дискретних 
марковських процесів таким чином (рис. 1). 

 
Рис. 1. Граф переходів стану системи банківського нагляду з використанням дискретних 

марковських процесів 
 
Опис графу переходів стану системи банківського нагляду з використанням дискретних 

марковських процесів залежно від стану банку можна подати наступним чином: 
S0 – оцінка дотримання банком стандартів і вимог, встановлених органом банківського нагляду; 
S1 – дотримання банком стандартів і вимог, встановлених органом банківського нагляду; 
S2 – недотримання банком стандартів і вимог, встановлених органом банківського нагляду; 
S3 – застосування заходів впливу за недотримання банком стандартів і вимог, встановлених 

органом банківського нагляду; 
S4 – призначення тимчасового адміністратора. Здійснення фінансового оздоровлення банку; 
S5 – відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Здійснення процедури 

ліквідації банку; 
S6 – реорганізація банку. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації; 
S7 – реструктуризація банку. Здійснення заходів з фінансового оздоровлення банку 

(реструктуризація капіталу, активів та зобов’язань банку). 
До того ж слід зазначити, що повне уявлення щодо переходів стану системи банківського 

нагляду протягом визначеного проміжку часу дає її реалізація протягом цього проміжку часу, що 
представляє собою степеневу функцію. При цьому вважають, що в момент переходу зі стану в стан 
система знаходиться в стані, в який вона перейшла, а не в стані, з якого вона перейшла. 

На наступному етапі прогнозування стану системи банківського нагляду з використанням 
дискретних марковських процесів доцільно визначити ймовірності стану системи банківського нагляду 
залежно від стану банку. Шляхом опитування експертів були виявлені перехідні ймовірності стану 
системи банківського нагляду залежно від стану банку.  

Перехідні ймовірності стану системи банківського нагляду залежно від стану банку представлені 
у табл. 1. Сума ймовірностей у кожному рядку таблиці дорівнює 1 (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Перехідні ймовірності стану системи банківського нагляду 

 
 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

S0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 
S1 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
S2 0 0 0 1 0 0 0 0 
S3 0 0,3 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 
S4 0 1 0 0 0 0 0 0 
S5 0 1 0 0 0 0 0 0 
S6 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 
S7 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 

 
На основі даних таблиці (див. табл. 1) складемо матрицю перехідних ймовірностей стану 

системи банківського нагляду на початок року (1). 

S 0 

S 2 
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S 7 
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                            (1) 
 
Згідно з теорією марковських процесів, матриця перехідних ймовірностей стану системи 

банківського нагляду в наступному часовому періоді буде такою (2): 
 

                                                                    
2

2 PP =                      (2) 
 

У загальному, після n часових періодів матриця перехідних ймовірностей стану системи 
банківського нагляду буде мати такий вигляд (3): 

 

                                                                  
n

n PP =
                    (3) 

В зв’язку з тим, що на початку процесу прогнозування стан системи банківського нагляду 
відомий, то вектор S = (1,0,0,0,0,0,0,0). Тоді граничні значення ймовірностей стану системи 
банківського нагляду визначимо за допомогою системи рівнянь (4, 5): 

 

                                                                SSPT =                      (4) 

                                                                
∑

=

=
m

i
mp

1

1
                    (5) 

Граничні значення ймовірностей стану системи банківського нагляду представлені у табл. 2. 
Таблиця 2 

Граничні значення ймовірностей стану системи банківського нагляду 
 

Індекс стану S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Чисельне значення 0 0,36 0 0,10 0,10 0,08 0,09 0,08 

 
Виходячи з даних табл. 2, вірогідно, що через деякий час система банківського нагляду буде 

перебувати у стані S1. Водночас, на думку авторів, можливість визначення граничних значень 
ймовірностей стану системи банківського нагляду залежно від стану банку сприятиме подальшому 
вдосконаленню процесу банківського нагляду. 

Висновки з проведеного дослідження. Подальше вдосконалення системи банківського 
нагляду потребує застосування методів прогнозування стану системи з використанням дискретних 
марковських процесів. Процес банківського нагляду може бути представлений за допомогою побудови 
графу переходів стану системи з використанням дискретних марковських процесів. Можливість 
визначення граничних значень ймовірностей стану системи банківського нагляду залежно від стану 
банку сприятиме подальшому вдосконаленню процесу банківського нагляду. 
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Анотація 

Обґрунтовано необхідність вдосконалення системи банківського нагляду шляхом 
застосування методів прогнозування стану системи. Побудовано граф переходів стану системи 
банківського нагляду з використанням дискретних марковських процесів. Визначено ймовірності 
стану системи банківського нагляду залежно від стану банку. 

Ключові слова: банківський нагляд, система банківського нагляду, методи прогнозування 
стану системи, дискретні марковські процеси. 

Аннотация 
Обосновано необходимость совершенствования системы банковского надзора путем 

применения методов прогнозирования состояния системы. Построено граф переходов состояния 
системы банковского надзора с использованием дискретных марковских процессов. Определены 
вероятности состояния системы банковского надзора в зависимости от состояния банка. 

Ключевые слова: банковский надзор, система банковского надзора, методы 
прогнозирования состояния системы, дискретные марковские процессы. 

 
Annotation 

The necessity of perfection of bank supervision system by application of system state methods of 
prediction was grounded. The graph of transitions of bank supervision system state with the use of discrete 
markoff processes. 

Key words:  bank supervision, bank supervision system, system state methods of prediction, discrete 
markoff processes. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку 

України особливе місце займає проблема підвищення ефективності використання державних 
ресурсів, а разом з тим – і піднесення суспільного добробуту. Одним із шляхів розв’язання цієї 
проблеми є удосконалення інституту державного фінансового контролю, перерозподіл витрат в різні 
сектори національної економіки. 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що видатки бюджету відіграють провідну роль 
у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку суспільства. На обсяги, склад і 
структуру видатків впливають обсяги і характер функцій держави, адже в умовах товарно-грошових 
відносин будь-яка держава повноцінно зможе виконувати свої функції, маючи для цього необхідну 
суму бюджетних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В вітчизняних наукових дослідженнях (в працях 
В. Єпіфанова, І. Сало, І. Дяконова) система видатків бюджету є домінуючою та найбільш ефективною 
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у регулюванні розвитку національної економіки, оскільки забезпечує оптимізацію розподілу і 
перерозподілу національного доходу. Можна погодитись й з іншою думкою: В. Смиричинський, 
І. Розпутенко, Н. Ткаченко наголошують на тому, що державні видатки є засобом прямого впливу на 
економіку та сприяють її зростанню, тоді як податкова політика здійснює опосередкований вплив. 
В. Геєць і В. Семиноженко, конкретизують напрям використання коштів держбюджету: уряд за 
допомогою державних видатків споживчого та інвестиційного призначення має здійснювати прямий 
вплив на розміщення виробничих ресурсів [11]. Глибшого дослідження потребують питання 
управління державними видатками в контексті їх впливу на такі важливі соціально-економічні процеси 
як структурна перебудова, стабілізація економіки, розподіл ресурсів, інвестування, субсидіювання, 
зайнятість робочої сили, заробітна плата, державна заборгованість, соціальне забезпечення. 

Постановка завдання. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування системи заходів, 
рекомендацій щодо формування механізмів ефективного управління державними видатками. 
Об`єктом дослідження наукової статті є стан, основні тенденції розвитку державних видатків, 
сукупність економічних взаємовідносин, які виникають в процесі формування, розподілу, обміну, 
споживання (витрачання) фінансових коштів  в національній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Бюджетного кодексу України, 
видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру 
сплачених до бюджету сум. Поняття «видатки» у кодексі розкривається за допомогою витрат, а 
витрати – за допомогою видатків, зокрема підкреслюється, що витрати бюджету – це видатки бюджету 
та кошти на погашення основної суми боргу. 

Першочерговим завданням держави є стабілізація економіки, яка реалізується, як правило, 
інструментами фіскальної політики, тобто через маніпулювання державними видатками й 
оподаткуванням. Здебільшого розглядають такі фіскальні інструменти державного регулювання: 

1) податки, які скорочують приватні витрати і внаслідок чого забезпечують можливість 
здійснення державних витрат; 

2) витрати державних коштів, які спонукають підприємства виробляти певні товари та послуги, а 
також трансфертні виплати, що забезпечують певний рівень доходів деяким верствам населення; 

3) регулювання або контроль, які стимулюють певну економічну діяльність чи змушують 
відмовитись від неї. 

Варто зауважити, що окремі науковці виділяють значно більший масив інструментів державного 
впливу на розподіл фінансових ресурсів. Так, зокрема, І. Луніна наводить такі засоби перерозподілу 
народногосподарських ресурсів: 

– обґрунтування і здійснення права власності; 
– прямі адміністративні розпорядження з відповідними штрафними санкціями за їх порушення; 
– пряме надання державою певних благ, які фінансуються з бюджету за рахунок загальних 

податків або спеціальних зборів; 
– використання податків і зборів як інструменту управління виробництвом або споживанням; 
– формування податкової системи з урахуванням економічної структурної політики, пільги для 

певних форм одержання і використання доходу; 
– державні субсидії підприємствам, здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів, 

надання суспільних благ за ціною, нижчою за витрати; 
– часткове перебирання державою підприємницького ризику шляхом надання гарантій щодо 

таких видів діяльності [4]. 
Вся сукупність означених інструментів має значний вплив на сукупний попит і пропозицію 

шляхом вилучення частини грошових потоків через оподаткування та перерозподіл бюджетних коштів 
з метою досягнення загальнодержавних цілей інституційного, економічного, політичного, соціального 
характеру. Проте слід враховувати, що бюджетна політика в частині використання державних фінансів 
породжує ситуацію, коли окремі статті державних видатків не завжди є доцільними. 

Слід зазначити, що поруч із макроекономічними інструментами державного регулювання має місце і 
мікрорівень, до якого належать, перш за все, елементи формування та розподілу прибутку (амортизаційні 
відрахування, заробітна плата, напрями розподілу прибутку, організація управління тощо). Суб’єктами 
фінансового інструментарію на макрорівні виступають керівні структури підприємств та корпоративних 
об’єднань. Вони самостійно визначають складові свого фінансового механізму: систему і порядок оплати 
праці, напрями і пропорції розподілу прибутку. Ефективність і фінансові результати діяльності підприємств 
визначаються як вдалою організацією управління, так і дієвістю фінансових інструментів [5]. 

Видаткова політика охоплює два організаційно-економічні рівні (центральний і місцевий). 
Зупинимося більш детально на дослідженні важелів та способів саме макроекономічного регулювання 
економічного розвитку.  

Можна вказати на тісний взаємозв’язок між доходами та видатками бюджету, котрий 
супроводжується державним контролем та економічною діяльністю суб’єктів національної економіки. 
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Однак повна лібералізація фіскальної політики не забезпечить виконання державою своїх окремих 
функцій. Тому необхідно здійснювати виважену політику державного регулювання економіки. 

Досліджуючи роль фіскальної політики у стимулюванні національної економіки, перш за все слід 
звернути увагу на те, що її формують прямі й непрямі інструменти. Прямі важелі державного 
регулювання економіки пов’язані перш за все з бюджетно-податковою політикою. Їх використання дає 
змогу системно підходити до управління національною економікою, оскільки таким чином на практиці 
забезпечуються функціональні залежності між змінними макроекономічними величинами. Однією з 
них є видатки державного бюджету. 

Державні видатки – це витрати, пов’язані з діяльністю держави. За допомогою держави 
впроваджується споживання так званих суспільних благ. Крім цього, деякі державні видатки є прямими 
трансфертними платежами приватному сектору (соціальна допомога, пенсії, страхування на випадок 
безробіття), які не збільшують приватного споживання, але змінюють його структуру. Таким чином, 
державні видатки визначають відносні розміри приватного і суспільного споживання ВВП. Розглянемо 
частку державних видатків у сукупному ВВП України протягом 2002-2011 рр. на основі показників, 
наведених у табл. 1. 

Таблиця 1 
Частка державних видатків у сукупному ВВП України у 2002-2011рр., млрд. грн.* 

 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовий внутрішній продукт у 
фактичних цінах 225,8 267,3 345,1 441,4 537,7 720,7 948,1 914,7 1082,5 1314,1 

Обсяг видатків зведеного 
бюджету 63,5 75,8 102,5 141,9 175,5 190,7 309,2 307,4 377,8 416,61 

Частка видатків зведеного 
бюджету у ВВП, % 28,1 28,4 29,7 32,1 32,6 26,5 32,6 33,6 34,9 31,7 

* Розраховано автором згідно за даними Держкомстату України 
 
Аналіз даних, наведених у табл. 1, дає змогу зробити висновок, що динаміка видатків 

державного бюджету по відношенню до ВВП має позитивний характер, оскільки їх частка постійно 
зростає. Тому варто відзначити потенційне зростання валового внутрішнього продукту України і, як 
наслідок, збільшення доходів населення та держави в цілому. Тому, на нашу думку, необхідно 
розглядати у дуалістичному поєднанні такі макроекономічні категорії, як державні закупівлі та 
державні видатки в цілому, інвестиційні витрати (в тому числі – державні), обсяги заощаджень, чистий 
національний продукт і національний дохід, податкові та неподаткові надходження до бюджету тощо. 
Величину доходів та видатків зведеного бюджету України по відношенню до ВВП можна відстежити за 
допомогою рис. 1. 

 
Рис. 1. Частка доходів та видатків зведеного бюджету у ВВП у 2002-2011рр., %* 

* Розраховано автором згідно за даними Держкомстату України 
 
Проаналізувавши графік, слід зазначити, що, починаючи з 2004р., видатки та доходи зведеного 

бюджету по відношенню до ВВП зростають. Таким чином, можна зробити висновок, що держава, 
використовуючи фіскальні інструменти, безпосередньо бере участь у перерозподілі валового 
внутрішнього продукту. Більш того, спостерігається збільшення частки держави у виробництві та 
розподілі ВВП. Необхідно відмітити, що в Україні, як і в інших європейських державах, пріоритетними 
напрямами державних видатків є видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення, економічну 
діяльність, освіту, виконання загальнодержавних функцій, охорону здоров’я. 

Аналіз видатків сектору загального державного управління європейських країн показує, що видатки 
на економічну діяльність посідають четверте місце серед бюджетних пріоритетів розвинутих країн – членів 
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ЄС (у середньому 4,5% ВВП). Перш за все фінансуються видатки на соціальний захист, охорону здоров’я 
та освіту. Це свідчить про те, що у розвинутих країнах державне втручання в економіку є дещо 
обмеженим. Слід зазначити, що у більшості країнах світу та шести країнах ЄС державні видатки на 
економіку складають 3-5% ВВП, лише в окремих країнах ця частка є більшою [10]. 

Якщо фіскальна політика орієнтована на розширення державного сектора, то з метою 
подолання циклічного спаду збільшуються витрати держави. Коли фіскальна політика спрямована на 
підтримку приватного сектора, то у фазі циклічного спаду мають скорочуватися податки, а у фазі 
циклічного підйому – обмежуватись державні витрати, що дає змогу знизити рівень інфляції. 

Однак, зіставляючи темпи зростання ВВП з часткою державних видатків, необхідно зазначити, 
що участь держави в економіці не зводиться виключно до бюджетних видатків. Згідно з класифікацією, 
складеною Є. Ясіним, «тягар держави» складається з трьох основних частин: 

1. Сукупні державні видатки, включаючи центральні та регіональні бюджетні, а також соціальні 
та інші державні фонди. 

2. Державний сектор економіки, який, з одного боку, компенсує провали ринку, з іншого – часто 
є корумпованим та малоефективним. 

3. Немонетарні або неформальні способи впливу на бізнес, адміністративні бар’єри, державний 
тиск, регулювання ринку тощо [13]. 

Інша класифікація державного втручання в економіку нараховує 50 показників, зібраних у 10 
основних індексів: 

1. Величина імпортного мита. 
2. Фіскальна політика. 
3. Пряме втручання в економіку. 
4. Валютна політика та інфляція. 
5. Обмеження для іноземних інвестицій. 
6. Відкритість банківської та фінансової систем. 
7. Державне регулювання цін і зарплат. 
8. Рівень захищеності приватної власності. 
9. Бюрократичне регулювання ринку і простота відкриття нового бізнесу. 
10. Рівень корупції [12]. 
Проаналізувавши обидві класифікації, можна зробити висновок, що вони зорієнтовані перш за 

все на зовнішні прояви державного втручання. При цьому однією з важливих сторін є відносини 
приватного сектору та держави. 

З позиції макроекономічного аналізу можна стверджувати, що збільшення державних видатків 
збільшує обсяг ВВП та є обов’язковою складовою сукупного попиту на товари і послуги. Більш того, 
зростання державних витрат призводить до масштабного зростання доходу порівняно з попереднім 
рівнем. Відзначаємо наявність мультиплікатора державних витрат, який є співвідношенням приросту 
доходів до приросту державних витрат. Причина мультиплікативного ефекту полягає в тому, що 
відповідно до функції споживання вищий рівень доходу призводить до вищого рівня споживання. 
Оскільки зростання державних видатків збільшує дохід, це збільшує рівень споживання, що, в свою 
чергу, сприяє подальшому зростанню доходів, а також збільшенню рівня споживання тощо. Тому 
зростання державних витрат призводить, в кінцевому результаті, до зростання доходів. Бюджетні 
витрати мають зосереджуватися на проведенні структурних змін, здійсненні цільових інвестицій в 
окремі сектори економіки. Скорочення державних витрат має компенсуватися зростанням сукупного 
попиту і децентралізованих інвестицій. 

Незважаючи на дефіцит державних коштів, слід зберегти систему пільг при оподаткуванні, 
звернувши увагу на забезпечення умов для цільового використання одержаних суб’єктами 
господарювання додаткових коштів. Зменшення бюджетних витрат можливе у разі здійснення 
взаємозаліків між державними підприємствами чи безпосередньої оплати боргів цих підприємств та 
установ, що дозволяє уникнути подвійного руху коштів через банківську систему [6]. 

Розглянемо співвідношення запланованих і фактичних доходів та видатків державного бюджету 
України (табл. 2). Так ми визначимо порядок формування доходів та доцільність і забезпеченість 
державних видатків. Значні суперечності між дохідною і видатковою частинами бюджету є 
недопустимими та негативно впливають у кінцевому випадку на рівень ВВП. 

Виходячи з наведених результатів дослідження, слід зазначити позитивну тенденцію зростання 
абсолютних обсягів доходів та видатків державного бюджету, хоча частково це відбувається за 
рахунок інфляційних процесів. Проте суттєвим недоліком, на наш погляд, є постійний дисбаланс між 
доходами та видатками державного бюджету. Так, якщо порівняти доходи і видатки державного 
бюджету за 2002-2011 р. у розрізі запланованих та фактичних, можна простежити таку тенденцію: 
протягом досліджуваного періоду заплановано більше видатків, ніж доходів.  
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Таблиця 2 
Затверджені та фактичні доходи і видатки державного бюджету України в 2002-2011 рр., 

млрд. грн. 
 

Показник Доходи Видатки Дефіцит (профіцит) 

Рік Затв. Фактич. Затв. Фактич. Затв. Фактич. 

2002 45,4 42,5 49,6 35,5 4,2 -7,0 

2003 50,0 52,7 52,0 44,4 2,0 -8,3 

2004 60,7 68,7 64,2 63,7 3,5 -5,0 

2005 86,5 103,9 95,5 89,9 9,0 -14,0 

2006 124,9 133,5 137,1 137,1 12,2 3,6 

2007 157,3 165,9 174,6 174,2 17,3 8,3 

2008 231,9 231,7 253,2 241,5 21,3 9,8 

2009 245,3 209,7 274,1 242,4 28,8 32,7 

2010 255,0 240,6 307,7 303,6 52,7 63,0 

2011 303,9 314,6 342,7 333,4 38,8 18,8 

Джерело : [3] 
 
Це так званий бюджет розвитку, який стимулюватиме до нарощування обсягів ВВП, а обсяг 

дефіциту, що виникає, компенсуватиметься наступним приростом ВВП та збільшенням 
короткострокового державного боргу через розміщення державних цінних паперів, зміною системи 
оподаткування, переходом від фінансування до кредитування тощо. Що стосується фактичних 
показників, то тут спостерігається щорічний профіцит і лише у 2006 р. – дефіцит. Наявність 
профіцитного бюджету – це негативне явище, оскільки з одного боку, відчувається нераціональне 
використання доходного фонду, з іншого, – відчувається податковий тягар на суб’єкти національної 
економіки, що, у свою чергу, призводить до скорочення обсягів виробництва. 

Наступний підхід, у якому простежується залежність «витрати – доходи», бере свій початок у працях 
представників неокейнсіанської макроекономічної школи. Згідно з ним, державні видатки розглядаються 
через призму інвестицій, експорту та закупівель за рахунок бюджетних коштів. Внаслідок відпливу 
заощаджень та імпорту відбувається падіння споживання реального продукту, що створює потенційний 
розрив у видатках. Його можна заповнити ін’єкціями інвестицій, експорту та державних закупівель. Як 
інвестиції й експорт, так і державні закупівлі нейтралізують відплив заощаджень та імпорту, тобто 
збільшення державних видатків на товари та послуги збільшує сукупний попит за рахунок додаткового 
попиту з боку держави і наступного розширення доходів і витрат у приватному секторі. 

При врахуванні державних видатків рівноважний обсяг ВВП досягається за умови рівності 
величини заощаджень домогосподарств та імпорту, що компенсуються обсягом інвестицій, експорту 
та сумою, яку уряд витрачає на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг. Необхідно 
зазначити, що додаткове збільшення обсягу державних видатків фінансується за рахунок зростання 
державного боргу. Додатковим джерелом фінансування державних видатків може бути збільшення 
податкових надходжень. Однак тут виникає певна розбіжність у поглядах, адже у зв’язку зі 
збільшенням податків зменшується рівноважний ВВП. 

З іншого боку – збільшення державних витрат фінансується за рахунок відповідного зростання 
податків, при цьому досягається одиничний мультиплікативний ефект. Таким чином, приріст на певну 
величину державних витрат за умови фінансування їх за рахунок зростання податків сприяє 
збільшенню національного доходу на таку саму величину. У короткостроковому періоді це, звичайно, 
підвищує процентні ставки за кредити, що надаються комерційними банками та водночас зменшує 
інвестиції приватного сектору. Проте загалом завдяки мультиплікативному розширенню витрат на 
споживання сукупний попит при зростанні державних закупівель зростає. Інша функціональна 
залежність показує, що зниження податків веде до зростання закупівельних витрат. Коли відбувається 
інфляційне зростання виробництва, уряд проводить політику заборони ділової активності – скорочує 
державні закупівлі, збільшує податки. В результаті знижується сукупний попит і, відповідно, 
зменшується обсяг ВВП. Слід зазначити, що порівняння оцінок величини економічного ефекту 
податкового мультиплікатора і мультиплікатора державних витрат відомими економістами виявило, 
що мультиплікатор державних витрат більший, ніж податковий мультиплікатор, оскільки зниження 
податків призводить до збільшення споживання не на всю величину доходу (адже частина доходу 
спрямовується на заощадження) [8]. 

Отож, вищий рівень доходу обумовлює вищий рівень споживання, оскільки підвищення 
державних витрат збільшує дохід, це автоматично підвищує рівень споживання, що сприяє 
подальшому зростанню доходу. Тобто вищий рівень доходу, який отримують економічні суб’єкти 
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завдяки зростанню державних витрат, спричиняє збільшення споживання, яке, відповідно, примножує 
дохід (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вплив державних видатків на збільшення доходів 

 
Принциповим підходом, який визначає роль державних видатків у розвитку національної 

економіки, є розмежування бюджетних витрат на споживання та на розвиток, що своєю чергою 
передбачає наявність двох самостійних бюджетів [2]. У першому бюджеті мають бути наведені 
витрати на підтримку діяльності на існуючому рівні – кошторис поточних витрат. У другому 
відображено спеціальний бюджет витрат майбутнього (перспективного) розвитку. Концепція двох 
бюджетів має реалізуватися з використанням різних інструментів, таких як стабілізаційні та 
інвестиційні фонди, банки розвитку, державні резерви, система державних контактів тощо. 

На нашу думку, в Україні мають місце прояви подібної бюджетної системи. На 
макроекономічному рівні формуються дві складові державних фінансів – бюджет та фонди пільгового 
призначення. Провідну роль у забезпеченні ефективності фінансової системи та реалізації фіскальної 
політики держави відіграє бюджет, оскільки саме через нього проходить переважна частина грошових 
потоків і в ньому концентрується значна частина виробленого ВВП. Тому саме тут містяться основні 
економічні важелі державного регулювання соціально-економічного розвитку. Складність бюджетних 
проблем полягає в тому, що в бюджеті одночасно реалізуються дві досить різні за змістом функції, 
пов’язані з перерозподілом ВВП: забезпечення загальносуспільних потреб (державне управління, 
національна оборона, судова влада, правопорядок, міжнародні відносини) та здійснення економічного 
і соціального перерозподілу [9]. 

Інші фундаментальні інструменти стимулювання національної економіки зосереджені у 
податковій системі. Використання важелів податкової політики є потужним способом впливу на 
соціально-економічний розвиток країни. Податкові ставки, пільги, квоти, штрафні санкції, призначення 
об’єкта і суб’єкта оподаткування, а також джерела сплати податку дають можливість безпосередньо 
впливати на доходи суб’єктів національної економіки, обсяги споживання та заощадження тощо. 
Податки впливають на економіку через дохід кінцевого використання економічних агентів та зміну 
відносних цін. Залежно від системи оподаткування, вплив податкової політики на макроекономічні 
змінні може проявлятися по-різному. В цілому зниження податків стимулює зростання приватних 
витрат і сукупної пропозиції. Зростання податків, навпаки, призводить до їх скорочення. Рівень 
оподаткування в економіці вимірюється відношенням загальної суми фіскальних вилучень до суми 
доходів фірм і домогосподарств (ставка сумарного оподаткування доходів, або середня ставка 
податку). Проаналізуємо фіскальне навантаження на доходи фізичних осіб в Україні у період з 2002 по 
2011рр. на основі показників, наведених у табл. 3. 

Розглянувши доходи домогосподарств, а також їхні податкові та неподаткові платежі, необхідно 
зазначити, що у 2003 р. та 2006 р. спостерігається зростання частки цих платежів порівняно з 
попередніми роками. Варто вказати на те, що значну частку цих платежів складають прямі податки 
громадян (податки на доходи та майно фізичних осіб), які безпосередньо впливають на зменшення 
обсягу кінцевого споживання. 

Безперечно, зростання податкових платежів населення безпосередньо негативно позначається 
на їх добробуті. Ступінь фактичного податкового навантаження на приватний сектор визначається 
чистими податковими надходженнями, які утворює різниця між величиною загальних податкових 
надходжень до державного бюджету та сумою трансфертів держави приватному секторові. Тому 
оптимальним варіантом стимулювання національної економіки, на нашу, думку, є пропорційне та 
врівноважене використання державних видатків та державних доходів. 

Фінансові взаємовідносини, що виникають між державою та суб’єктами ринку в процесі 
акумуляції та використання фінансових ресурсів, характеризуються вартісним перерозподілом, що 
виконує специфічне суспільне призначення – задоволення соціальних потреб. Внутрішню 
визначеність цих відносин виражає бюджет, який, з одного боку, є формою матеріалізації та прояву 
суспільного характеру бюджетних відносин, а з іншого – формою вираження їх перерозподільчої 
природи. Бюджетне регулювання здійснюється за допомогою особливих економічних форм, що 
відображають окремі сфери бюджетного перерозподілу вартості: доходів і видатків. 

Інвестиційні потоки 
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Таблиця 3 
Частка податкових та інших платежів у сукупних доходах домашніх господарств у 2002-

2011 рр., млрд. грн. * 
 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доходи 
населення 

185073 215672 274241 381404 472061 623289 845641 894286 1101175 1251005 

Оподаткування 
доходів та майна 

11054 13789 13553 17774 23396 35598 46926 45368 51112 60686 

Соціальне 
страхування та 
інші поточні 
трансферти 

3038 3974 5477 7687 10407 13455 20680 21685 21139 23092 

Частка 
податкових та 
інших платежів у 
сумі доходів 
домогосподарств, 
% 

7,61 8,24 6,94 6,68 7,16 7,87 7,99 7,50 6,56 6,70 

*Розраховано автором за даними Держкомстату України 
 
Доходи відображають процес формування бюджетних ресурсів, тоді як видатки 

опосередковують процес їх використання. Вилучення частини фінансових ресурсів підприємств 
призводить до зменшення їхніх фінансових можливостей населення задовольняти власні потреби. 
Бюджетні видатки, навпаки, збільшують ці можливості, а в окремих випадках можуть задовольняти 
потреби повністю. 

Між згаданими вище формами бюджетного механізму існує тісний взаємозв’язок. З одного боку, 
видатки бюджету обмежені обсягом зібраних доходів, які, своєю чергою, залежать від рівня розвитку 
економіки і доходів населення. З іншого боку, вони впливають на збільшення можливостей у створенні 
національного продукту і сприяють підвищенню ефективності економіки та прискоренню НТП, що в 
підсумку теж впливає на обсяги доходів бюджету. Вважається, що відтворення макроекономічної 
рівноваги передбачає досягнення відповідності обсягів коштів, які вилучаються з кругообігу, обсягам, 
які дорівнюють поверненим у нього [7]. Вказану рівновагу можна відобразити так: 

 
                                                                 Pz+Z=IN+DY,      (1) 
де Pz – податки, збори і платежі;  
Z – заощадження;  
IN – інвестиції;  
DY – державні видатки. 
 
Вибір інструментів фіскальної політики вказує на стратегічні цілі національної економіки. 

Залежно від економічної ситуації, що склалась у країні, реалізується стимулююча або стримуюча 
фіскальна політика. Стимулююча фіскальна політика здійснюється у період спаду економіки. 
Характерними рисами стимулюючої фіскальної політики є: 

– зміна структури державного бюджету у бік виробничого сектора економіки; 
– збільшення обсягів державних закупівель; 
– зниження податків. 
Стримуюча податково-бюджетна політика здійснюється, коли в економіці виникає значна 

інфляція, вона характеризується: 
– зміною структури державного бюджету на користь соціального сектору економіки; 
– зменшення обсягів державних закупівель; 
– підвищення податків [11]. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, фіскальна політика полягає у державному 

регулюванні перерозподілу продукції. Вилучення частини доходів на здійснення закупівель дозволяє 
державі задовольнити потреби у товарах, роботах, послугах через децентралізований конкурентний 
механізм взаємодії розпорядників державних коштів та учасниками ринку. 

Проте управління державним сектором економіки не може обмежуватися вирішенням суто 
фінансових завдань. Роль держави в економіці проявляється також і в тому, що вона є дієвим 
учасником ринку в особі державних підприємств і корпорацій. Державний сектор економіки повинен 
стати важливим, реально і ефективно діючим інструментом реалізації соціально-економічної стратегії. 
Однак найголовніше, що це дає можливість розв’язувати соціальні проблеми, зокрема: регулювати 
трудові відносини, проводити державну політику в сфері заробітної плати, регулювати ціни на 
соціально значущі товари та послуги, сприяти працевлаштуванню незайнятого населення, 
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здійснювати перепідготовку кадрів відповідно до вимог ринку праці тощо. Роль держави в регулюванні 
економіки повною мірою має виявлятися і в тому, що держава як соціальний партнер має 
забезпечувати узгодження загальнонаціональних та приватних інтересів підприємницьких структур, 
вирішення соціальних конфліктів, співпрацю з підприємцями з питань розробки економічної стратегії 
політики економічних реформ [1]. Підвищення дієвості системи державного регулювання вирішальною 
мірою залежить від перетворень в організаційній структурі управління на всіх рівнях виконавчої влади. 

Отже, фіскальна політика є вагомим інструментом державного регулювання економіки і 
передбачає всеохоплююче планування, аналіз, оцінку та контроль. Це надасть широкі можливості для 
розробки ефективних стратегій державного регулювання, підвищення результативності діяльності 
сектору державного управління. Також важливого значення слід надавати масштабам державного 
сектору, керуючись не лише інтересами економічного зростання, але і його суспільною корисністю у 
національному господарстві. 
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Анотація 
В науковій статті досліджуються питання управління державними видатками в контексті їх 

впливу на такі важливі соціально-економічні процеси як структурна перебудова, стабілізація 
економіки, розподіл ресурсів, зайнятість робочої сили, заробітна плата, державна заборгованість, 
соціальне забезпечення. Впровадження запропонованих заходів щодо формування механізмів 
використання державних видатків в Україні уможливить визначення оптимальних варіантів  
формування бюджетної політики. Теоретичні положення, висновки і пропозиції, зроблені в 
результаті дослідження, дадуть можливість раціональніше підійти до вирішення проблеми 
ефективного управління державними видатками.  

Ключові слова: державні видатки, фіскальна функція, розподіл, національна економіка. 
 

Аннотация 
В научной статье исследуются вопросы управления государственными расходами в 

контексте их влияния на такие важные социально-экономические процессы как структурная 
перестройка, стабилизация экономики, распределение ресурсов, занятость рабочей силы, 
заработная плата, государственная задолженность, социальное обеспечение. Внедрение 
предложенных мер по формированию механизмов использования государственных расходов в 
Украине позволит определить оптимальные варианты формирования бюджетной политики. 
Теоретические положения, выводы и предложения, сделанные в результате исследования, 
позволят рационально подойти к решению проблемы эффективного управления 
государственными расходами. 
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The article deals with the problems of public expenditure in the context of their impact on such 

important social and economic processes as restructuring, stabilization of the economy, resource allocation, 
employment of labor, wages, public debt, social security. Implementation of the proposed measures to 
create mechanisms for the use of public expenditures in Ukraine allows determination of optimal choices 
shaping fiscal policy. Theoretical approaches, conclusions and proposals made by the study will enable a 
more rational approach to the problem of effective management of public expenditure. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ  
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Фінансові інвестиції є другими за обсягами розміщення грошових 

коштів операціями банків після кредитних. Привабливість інвестиційних операцій для банків полягає у 
їх високій прибутковості за відносно низької ризиковості, а також у можливості отримання контролю 
над об’єктом інвестування. Висока активність банків на ринку цінних паперів та вкладання ними 
значних коштів в інвестиційні проекти потребує точного відображення таких операцій на рахунках 
обліку та в статтях фінансової звітності. А наявність чіткої класифікації фінансових інвестицій 
дозволяє прискорити їхню ідентифікацію в системі інвестиційних операцій та забезпечити точність 
відображення отриманої інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної сутності та класифікації 
фінансових інвестицій були присвячені праці багатьох вчених, серед яких на особливу увагу 
потребують наукові доробки І. О. Воробйової [1], О. Д. Вовчак [2], Ю. Н. Воробйова [3], 
Б. А. Карпінського [4], М. І. Бондара [5], М. І. Диби, Т. В. Майорової [6] та інших. Проте більшість 
науковців досліджують фінансово-інвестиційну діяльність промислових підприємств, не акцентуючи 
увагу на особливостях інвестиційних операцій кредитних установ.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у побудові загальної класифікації 
банківських фінансових інвестицій, визначенні певних невідповідностей їх поділу за видами в 
нормативних актах та інструкціях НБУ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону України «Про банки та 
банківську діяльність» [7, ст. 47], банківські установи мають право здійснювати інвестиційну діяльність 
як у сфері капітального інвестування, так і у фінансові інструменти, що розміщуються на фондовому 
ринку. І якщо перша форма інвестування передбачає вкладання грошових коштів в придбання або 
модернізацію основних засобів та нематеріальних активів для вдосконалення організації 
господарського процесу установи, то друга здійснюється з єдиною метою – отримання прибутку від 
операцій із вкладання коштів в об’єкт інвестування. 

Фінансові інвестиції банку – це інвестиції, що здійснюються шляхом придбання пайових та 
боргових фінансових інструментів з метою отримання прибутку або суттєвого впливу на об’єкт 
інвестування.  

Існування різних умов, обставин та методів здійснення банківських вкладень в цінні папери 
призвело до виникнення багатьох видів фінансових інвестицій, які можна систематизувати за 
дев’ятьма класифікаційними ознаками (рис. 1).  

Виходячи з двох основних цілей інвестування – отримання прибутку та набуття впливу над 
об’єктом інвестування – фінансові інвестиції поділяються на два види – портфельні та прямі. 
Портфельні інвестиції передбачають купівлю цінних паперів на відкритому ринку з їх подальшим 
зарахуванням до одного з трьох портфелів – торгового портфеля, портфеля на продаж або портфеля 
до погашення. Такі інвестиційні операції здійснюються з метою отримання прибутку від 
короткострокового коливанні ціни на придбані фінансові інструменти, дивідендних доходів та 
процентів за борговими фінансовими інструментами. Прямі фінансові інвестиції передбачають 
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придбання акцій об’єктів інвестування з метою отримання суттєвого впливу або контролю над ними. 
Поділ фінансових інвестицій на прямі та портфельні затверджено на законодавчому рівні [8, ст. 14], а, 
отже, є основною ознакою, за якою фінансові інвестиції мають відображатися у звітах про результати 
господарської діяльності банків. 

 

 
Рис. 1. Економічна класифікація фінансових інвестицій 

 
Так, в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України 

визначено, що цінні папери «з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку» [9, гл. 3] 
класифікуються як: цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; цінні папери в портфелі 
банку на продаж; цінні папери в портфелі банку до погашення; інвестиції в асоційовані та дочірні 
компанії. Відповідним чином класифікуються і фінансові інвестиції. 

До торгового портфеля цінних паперів включають пайові та боргові фінансові інструменти, що 
придбаються банком з метою подальшого перепродажу протягом звітного періоду та отримання 
прибутків від короткострокових коливань їх ціни. До складу портфеля до погашення входять боргові 
цінні папери, що утримуються до моменту їх погашення боржником з метою отримання прибутку у 
вигляді відсотків. Портфель цінних паперів банку на продаж включає фінансові інструменти, що не 
можуть бути включені до інших портфелів. 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії здійснюються шляхом придбання акцій компаній з 
метою отримання прибутку та можливості управління об’єктом інвестування. Розмір придбаних 
пайових фінансових інструментів має становити не менше 20% статутного капіталу для визнання 
об’єкта інвестування асоційованою компанією, та не менше 50% - для класифікації об’єкта 
інвестування як дочірньої компанії.  

Разом з тим, в Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України [10] надається відмінна 
класифікація фінансових інвестицій банку (рис. 2).  
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Рис. 2. Класифікація фінансових інвестицій банку відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України 
 
Інвестиції, що за своєю економічною суттю відповідають портфельним, з метою бухгалтерського 

обліку поділяються на дві групи – «операції з цінними паперами», та «казначейські та інші цінні 
папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ». Фінансові інструменти з обох груп 
включаються до одного з трьох портфелів цінних паперів. В свою чергу, прямим банківським 
інвестиціям за класифікацією в обліку відповідає група «фінансові інвестиції», що включає інвестиції в 
асоційовані та дочірні компанії.  

Висновки з проведеного дослідження. Вивчення тематичної наукової літератури, 
нормативних та законодавчих актів дозволило скласти узагальнюючу класифікацію банківських 
фінансових інвестицій. Базовою класифікаційною ознакою було визначено їх поділ за рівнем участі в 
інвестиційному процесі на прямі та портфельні інвестиції. Такий поділ є ключовим фактором  для 
організації процесу обліку банківських інвестицій та визначення форми подання інформації про 
результати інвестиційної діяльності у фінансових звітах установ. 
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Анотація 
В статті розглянуто три основні підходи до класифікації банківських фінансових інвестицій – 

економічну класифікацію за дев’ятьома ознаками, класифікацію відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України та класифікацію за Інструкцією з бухгалтерського обліку 
операцій з цінними паперами в банках України.  

Ключові слова: банківські фінансові інвестиції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції. 
Аннотация 

В статье рассмотрено три основных подхода к классификации банковских финансовых 
инвестиций – экономическую классификацию за девятью признаками, классификацию в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета банков Украины, а также классификацию 
за Инструкцией по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами в банках Украины. 

Ключевые слова: банковские финансовые инвестиции, прямые инвестиции, портфельные 
инвестиции. 

Annotation 
Three basic approaches to bank financial investment classification are considered in the article. The 

economic classification by nine features, classification in accordance with the Ukrainian banks’ Chart of 
accounts and classification given in the Instruction for bank securities transactions accounting are disclosed.  

Key words: bank financial investment, direct investment, portfolio investment. 
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АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Постановка проблеми. Аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у 

сфері реалізації кредитних відносин суб’єктів господарювання на поточному етапі його розвитку 
переважно зосереджує свою увагу на розрахунках окремих показників ефективності та результативності 
здійснення таких операцій як для позичальника, так і сторони кредиторів. Фактично, такі дані дозволяють 
лише охарактеризувати вхідну інформацію процесу прийняття управлінських рішень, а також окреслити 
наступні рішення за результатами досягнення відповідних домовленостей у частині реалізації кредитних 
відносин. Поза увагою залишається найбільш важливий етап – досягнення домовленостей або узгодження 
інтересів сторін переговорів. Цей етап визначає готовність сторін реалізувати кредитні відносини на 
умовах об’єктивної поінформованості учасників та взаємної вигоди. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В іноземній літературі наявні часткові розгляди 
питання структури боргу та забезпечення її оптимальності. Окремі теоретичні напрацювання містяться 
в роботах Дж. Булоу та Дж. Шоувена [1], М. Вайта [2], Р. Гартнера [3], К. Сміта та Дж. Варнера [4], 
Е. Берковича й Е. Кіма [5], Д. Діамонда [6], Р. Раяна [7], а також О. Харта та Дж. Мура [8]. Особливий 
внесок в розвиток зазначеної проблематики здійснили П. Болтон та Д. Шарфштайн [9]. В статті 
здійснено узагальнення існуючих надбань теорії оптимального числа кредиторів та запропоновано 
модель узгодження інтересів сторін при реалізації кредитних відносин, що залишається невирішеним, 
проте актуальним питанням сьогодення у світлі розвитку кредитних відносин в Україні. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка аналітичного забезпечення процесу 
узгодження інтересів сторін переговорів щодо реалізації кредитних відносин. Дослідження передбачає 
побудову оптимальної структури боргу позичальника з наступним визначенням умов кредитного 
договору. У роботі зроблено акцент на три наступні аспекти структури боргу: 

– ідентифікація факторів, які визначають оптимальну структуру боргу; 
– врахування розподілу забезпечення між кредиторами; 
– правила голосування та їх вплив на зміну умов кредитного договору. 
Вхідні умови та обмеження, розгляд і результати оптимальної структури боргу визначаються в 

моделі узгодження інтересів сторін при реалізації кредитних відносин (далі за текстом – модель). Така 
модель направлена на забезпечення досягнення двох визначальних цілей розгляду кредитних 
відносин: стримування дефолту позичальника і мінімізація втрат сторін при настанні дефолту. 
Наведені цілі іноді конфліктують, проте модель направлена на їх урівноваження. За результатами 
моделювання визначаються обґрунтовані управлінські рішення у системі кредитного менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модель передбачає наступні вхідні умови 
забезпечення стандартизації процесу аналізу кредитних відносин: 

– датою проведення аналізу приймається точка 0; 
– розгляд враховує дві дати майбутнього розвитку проекту – 1 та 2, при цьому дата 1 є 

запланованою точкою здійснення остаточних розрахунків позичальника перед кредитором, а дата 2 – 
точкою фіксації майбутнього розвитку проекту; 

– величина  – сума коштів, наданих у кредит під реалізацію проекту; 
– позичальник ініціює кредитні відносини з метою придбання двох фізичних активів (груп 

активів) А та В; 
– враховується умова відсутності у менеджера проекту будь-яких інших коштів, окрім як 

запозичених на реалізацію проекту; 

– на дату 1 проект генерує випадковий грошовий потік  з ймовірністю  або 0 (умова 

стандартизації моделі) з ймовірністю ; 
– базовим менеджером визначається керівник проекту на етапі початку його реалізації 

(розглядається як найманий менеджер, так і власник бізнесу); 
– на дату 2 проект генерує грошовий потік  за умови збереження активів А та В за базовим 

менеджером, при цьому грошовий потік  на дату 2 є максимально можливим на основі 
використання наявних активів та повною мірою залежить від результатів реалізації проекту на дату 1. 

Приймається, що проект може бути ліквідовано одним із двох способів. Кредитори приймають 
рішення про наступне самостійне управління активами, в такому випадку вони не генерують жодного 
грошового потоку на дату 2, тобто грошовий потік на дату 2 дорівнює нулю. Припущення про нульовий 
результат кредиторів від управління проектом є умовою стандартизації. При цьому вважаємо, що за 
такої ситуації кожен кредитор є нейтральним до ризику, а безризикова ставка дорівнює 0. Другий 
спосіб ліквідації проекту – перепродаж активів іншим менеджерам. В такому випадку грошовий потік 

на дату 2 становитиме , де . Можна припустити, що таким суб’єктом є інше підприємство в 
галузі, що виявило бажання придбати активи у кредитора після дефолту позичальника. Тобто інші 
менеджери можуть отримати більше при експлуатації активів, ніж кредитори, але менше як базовий 
менеджер. 

За умови підписання повного кредитного договору у ньому має бути передбачено зазначення 
платежів на дату 1, а також на дату 2. Останній залежить від невизначеності грошового потоку на 
попередню дату. Виходячи із вказаних умов проект ніколи не буде ліквідовано, а кредитори будуть 

отримувати платежі з очікуваною вартістю . Однак ми припускаємо, що контракти є неповними, 
оскільки останні не можуть бути сформульованими в залежності від фактичних значень грошових 
потоків. 

Ця теза призначена для фіксації тієї ідеї, що менеджери мають можливості перенаправлення 
корпоративних ресурсів для власних потреб за рахунок кредиторів. В результаті менеджери можуть 
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витрачати кошти у власних цілях або направляти їх на інші проекти. Такі рішення управлінського 
процесу на підприємстві можуть бути складними для розпізнавання зі сторони кредиторів. 

У моделі найбільш загальний тип договору (оптимальний) передбачає, що при здійсненні 

підприємством платежу  на дату t, кредитори мають право ліквідувати певну частину активів, 

, з ймовірністю . Окремий випадок такого контракту – стандартний борговий 
контракт з погашенням тіла кредиту та відсотків на дату 1. Кредитний договір передбачає той факт, 

що при умові виплати суб’єктом господарювання певної суми  на дату 1, він має право 
продовжувати свою діяльність без жодного втручання у її подальшу роботу зі сторони кредиторів. 
Однак, за умови нездійснення оплати, кредитори мають право конфіскувати активи підприємства. 

Такий випадок характеризують наступні рівності:  якщо ;  якщо  та 

. 
Однак, у моделі, стандартний борговий договір загалом не є оптимальним, оскільки, як правило, 

є занадто жорстким по відношенню до позичальника. Останнє призводить до суттєвої кількості 

банкрутств через ліквідацію за умови того, що підприємство вчасно не проводить платежу . 
Логічним є припущення про те, що більш доцільно не ліквідувати всі активи суб’єкта, а лише з певною 
ймовірністю менше одиниці [9, c. 12]. 

Відтак, договір передбачає, що якщо суб’єкт господарювання робить платіж  при грошовому 

потоці , то кредитори мають право ліквідувати активи з імовірністю . Аналогічно, якщо 

менеджер робить платіж  коли грошовий потік дорівнює нулю, то кредитори мають право 

ліквідувати активи з ймовірністю . Звернемо увагу на той факт, що на дату 2 кредитори не мають 
права вимагати від менеджера сплати за минулими зобов’язаннями, оскільки у них фактично відсутні 
активи у заставі для ліквідації. 

З урахуванням визначених умов кредитного договору, результат суб’єкта від реалізації проекту 
становитиме: 

 

                  (1) 
 
Очікуваний чистий результат кредиторів складе: 

,                         (2) 

де  та  – ліквідаційна вартість активів для кредиторів, за умови, що грошовий потік 
підприємства за проектом дорівнює  і нуль, відповідно. Хоча кредитори не отримують жодних 
прямих доходів від володіння активами, нижче ми продемонструємо та в подальшому врахуємо те, що 
активи можуть бути продані третій стороні – зовнішньому покупцеві. 

Враховуючи попередньо визначену умову щодо відсутності у суб’єкта власних коштів у процесі 
реалізації проекту, виплати кредиторам на дату 1 не можуть перевищувати згенерованих грошових 

потоків, тобто  та . Такі платежі також мають задовольняти стимулюючим умовам, які 
гарантують наявність у менеджера стимулів здійснювати відповідні платежі за результатами 
генерування грошових потоків на визначені дати в майбутньому (наприклад, стимули здійснення 

платежу  коли грошовий потік становить ). Такі стимулюючі умови можна записати у 
наступному вигляді: 

 

                        (3) 
 
Стосовно такого обмеження має бути відмічено два моменти. По-перше, S позначає вигоду 

менеджера, яку він отримує від виплати , коли в дійсності грошовий потік складає , а кредитор 
має право ліквідувати активи. Початково складається думка, що величина S дорівнює нулю. Проте, 

така ситуація припускає, що оптимальним є здійснення ліквідації з ймовірністю  коли суб’єкт 
виплачує нуль. Надалі покажемо, що це не так, тому на цьому етапі обмежимось позначенням 

потенційної вигоди менеджера через . 
По-друге, логічним є накладення іншого припущення про те, що менеджер має стимул виплачувати 

 коли грошовий потік дорівнює нулю, а не . Однак, оскільки  буде більше нуля, то для 
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менеджера така ситуація не матиме сенсу, оскільки він не зможе виплатити  за відсутності власних 
коштів, як це передбачено умовами моделі. Відтак таке обмеження не є обов’язковим.  

Оптимальний контракт максимізує результат суб’єкта господарювання (1) за дотримання 
стимулюючих умов (3) та умови, що очікуваний результат кредиторів (2) не є негативним ( ). 

Нескладно встановити два попередні результати такої системи рівнянь та нерівностей:  – 
ліквідація активів ніколи не буде оптимальною дією зі сторони кредиторів, коли суб’єкт здійснює 

платежі ; і . Враховуючи результати вирішення системи рівнянь та нерівностей, тобто при 

, стимулюючі умови з (3) зводяться до: 
 

                                                                                                                             (4) 
 
Таке обмеження має бути обов’язковим за оптимальних умов. В іншому випадку оптимальним є 

встановлення  і як результат – відсутність у менеджера жодних стимулів сплачувати будь-які 
кошти кредитору. Обмеження невід’ємних результатів кредиторів також має бути обов’язковим, інакше 

 може бути зменшено, що призведе до зростання вигоди менеджера при задоволенні нерівностей 
(3) та (4). Таким чином, використовуючи порогове значення нерівності (4), трансформуємо вираз (2) у 
наступне рівняння: 

 

                                (5) 
 
Враховуючи результат рівності (5), визначимо очікуваний чистий дохід позичальника, який може 

бути записаний у наступному вигляді: 
 

                                 (6) 
 
Перші три члени в (6) – сума чистої поточної вартості проекту за умови незастосування зі 

сторони кредиторів права ліквідації активів. Останній член – очікувані втрати ефективності через 
контрактну дефектність; це ймовірність ліквідації, 0)1( βγ− , помножена на втрати у вартості від 

ліквідації, . Враховуючи, що очікуваний чистий дохід підприємства зменшується в , а 

результат кредитора збільшуються у , то узгодженим оптимальним рішенням є прийняття  
рівним до його мінімально обґрунтованого рівня (рішення (5)). 

 

                                               (7) 
 

Допустиме рішення існує за умови, що . Тобто, рішення можливе при  менше аніж 

максимально можливий валовий дохід кредитора за проектом, . 
Головною особливістю оптимального контракту є умова включення права ліквідації за 

результатами негативного розвитку подій у першому періоді. Загроза ліквідації служить інструментом 
стимулювання менеджера у виплаті грошових коштів при формуванні відповідних грошових потоків, на 
супротив бажанню окремих суб’єктів перенаправити грошові кошти на задоволення власних цілей. 
Якщо менеджер зловживає непоінформованістю кредитора і перенаправляє грошові потоки першого 

періоду, кредитору буде надано право ліквідувати активи з ймовірністю , що відповідним чином 

впливає на потоки другого періоду . Коли грошовий потік першого періоду фактично складає 

, менеджер буде надавати перевагу виплатам , аніж утриманню грошового 

потоку та сплаті штрафних санкцій у розмірі . Якщо грошовий потік першого періоду 
виявиться рівним нулю, менеджер не матиме вибору, окрім як прийняти ліквідацію активів з 

ймовірністю , оскільки у підприємства відсутні кошти на запобігання ліквідації. 
Представлена модель є неповною, оскільки вона не враховує специфіки щодо ліквідаційної 

вартості  і наступних виплат менеджеру у разі дефолту, . Нижче врахуємо ці важливі деталі та 
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звернемося до розгляду застосування позичальником одного або двох джерел фінансування проекту. 
Рішення, які будуть отримані за результатами розгляду, охоплюють всі випадки вибору кількості 
кредиторів, у т.ч. більше двох. 

Залежність попередньо визначених показників від числа кредиторів зазначається окремими 

позначеннями, зокрема , , та  де  – число кредиторів. Початково розглянемо 
випадок одного кредитора. Вище була прийнята умова, що кредитори не отримують прямої вигоди від 
управління активами. Таким чином, вони можуть прийняти рішення про продаж активів зовнішньому 
покупцю – іншому суб’єкту в галузі або іншому інвестору, який має можливість управляти активами та 
генерувати додатні грошові потоки. Як зазначалося, вартість активів для зовнішнього покупця 

визначається виходячи із розміру грошового потоку , де 10 ≤< α . Припустимо, що покупець 

приймає на себе витрати , розраховуючи на контроль над активами. Витрати  є невідомими на 

дату 0 та розподіляються рівномірно на відрізку . Отже, зовнішній покупець буде приймати 

участь в торгах з продажу активів за умови того, що  менше за його вигоду від таких торгів. 
Припустимо, що грошовий потік рівний нулю і підприємство оголошує дефолт. Контроль над 

активами переходить до кредитора. Припускаємо встановлення рівноваги Неша в торгах, таким 
чином, що частки виграшу покупця та кредитора є рівними за тієї умови, що покупець приймає на себе 

трансакційні витрати c . Відтак зовнішній покупець отримує 22
1 xα  і кредитор – 22

1 xα . Для покупця 

існує сенс приймати участь в торгах лише за умови, що 22
1 xc α≤ ; отже, актив буде продано з 

ймовірністю 
c

x22
1 α

 з урахуванням того, що cx <22
1 α . Отже, очікувана ліквідаційна вартість 

активів становитиме: 
 

                                        (8) 
 
При цьому слід мати на увазі прийняте припущення про те, що покупець має кошти для 

здійснення авансового платежу за активом на дату 1. Враховуючи неможливість здійснення перевірки 
грошового потоку, покупець не зможе отримати кредит на суму, що дорівнює вартості активу, 
приймаючи зобов’язання погасити позику грошовим потоком на дату 2. Таким чином, як стверджують 
А. Шлейфер та Р. Вішни [10, c. 1347], активи можуть бути продані найбільш ліквідним претендентам, а 
не найбільш ефективним з позиції максимізації вартості грошового потоку. 

У випадку стратегічного дефолту наявні три потенційні учасники переговорів: зовнішній 
покупець, кредитор, а також базовий менеджер. Оскільки останній із перелічених учасників є найбільш 
ефективним користувачем активів, то він відкупить їх у кредитора (за умови того, що фактичний 
грошовий потік  на дату 1 є достатньо великим). Для аналізу переговорів учасників процесу за 
визначених умов доцільно скористатися моделлю торгу Неша, що узагальнена у векторі Шеплі. У такій 
моделі, вектор Шеплі базового менеджера завжди буде позитивним, що свідчить про найбільш 
ймовірний продаж активів базовому менеджеру, а не зовнішньому покупцю. 

У відповідності до рівноваги Неша, за участі двох сторін в торгах, кредитор та базовий 
менеджер у рівній мірі розподіляють виграш між собою: 

 

                                                                                                                                          (9) 
 

На основі (8) та (9) запишемо значення  з позиції екзогенних факторів, а саме ,  та . 

Зокрема, )1()1(0 λβ IK= , де: 

 

                                        (10) 
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Нескладно встановити, що  зменшується в , оскільки неефективність, 

)]1()[1()1( 020 LVx −− βγ , є нижчою для підприємств з високою  (низьким ризиком дефолту). 

Також,  зменшується в , а  збільшується в  (тобто неефективність також 

зменшується в ). 
Тепер припустимо, що суб’єкт залучає кошти від двох кредиторів для купівлі двох активів, A та B. 

Для того, щоб проаналізувати такий випадок, необхідно визначити, що відбувається при дефолті. 
Припустимо, що за вказаних умов кредитор а є забезпеченим активом А і пов’язаний з ліквідацією лише 
даного активу, кредитор b – забезпечений активом B і пов’язаний з ліквідацією лише такого активу. Кожен 
кредитор приймає самостійне рішення щодо того, чи варто ліквідувати активи, переглядати умови 
договору з суб’єктом господарювання або продавати активи зовнішньому покупцеві. 

Критично важливим припущенням подальшого розгляду є те, що разом активи коштують більше 

ніж сума окремо визначених активів (ефект синергії). Нехай  буде грошовим потоком на дату 2 за 

активом А, якщо такий актив використовується без активу В, а  – грошовим потоком на дату 2 за 
активом В, якщо такий актив використовується без активу А. Наведене припущення зводиться до 

умови, що  ( ). 
При дефолті за ліквідністю є три сторони переговорів: зовнішній покупець та два кредитори. Як і 

у випадку з одним кредитором, за такого виду дефолту базовий менеджер не в змозі викупити активи, 
так як у нього відсутні кошти для такої дії. Оскільки використання активів є найбільш ефективним при 
їх об’єднанні, то зовнішній покупець придбає їх обидва, якщо такі платежі для нього 

супроводжуватимуться трансакційними витратами . Згідно зазначених умов необхідно розрахувати 

вектор Шеплі для кредиторів. Для кредитора а вектор Шеплі дорівнює ∆+ αα 3
1

2
1

2
Ax . Аналогічно 

для кредитора b вектор Шеплі становить ∆+ αα 3
1

2
1

2
Bx . Сума векторів Шеплі обох кредиторів: 

∆+ αα 6
1

2
1

2x . Отже, два кредитори разом отримують більше, ніж один кредитор, за умови 

контролю останнім активів А та В. Отриманий результат прямим чином залежить від припущення про 
наявний ефект синергії поміж активами ( ). 

З представленого вище випливає, що вектор Шеплі зовнішнього покупця – ∆− αα 6
1

2
1

2x  у 

випадку того, що такий гравець приймає рішення приймати участь в торгах. Відтак, зовнішній покупець 

буде приймати участь в торгах з ймовірністю 
c

x ∆− αα 6
1

2
1

2
. Отже, очікувана ліквідаційна вартість 

активів при двох кредиторах: 
 

                                      ,                      (11) 
 

що є меншим  за дотримання попередньо визначених умов. 
Таким чином, два кредитори отримують більше, ніж один, якщо зовнішній покупець вступив у торги, 

але вони отримують менше очікуване значення ліквідаційної вартості, оскільки ймовірність знайти покупця 
активів знижується. Причина в тому, що зменшення очікуваного результату для зовнішнього покупця при 

незмінних (або, здебільшого, зростаючих) трансакційних витратах  призводить до зниження 
зацікавленості участі в таких торгах. Те, що останній ефект достатньо сильний, щоб переважити 
попередній, випливає з припущення, що трансакційні витрати розподілені рівномірно. 

При стратегічному дефолті розрахунок  аналогічний. Є три сторони переговорів: зовнішній 
покупець і два кредитори. Оскільки менеджер є найбільш ефективним користувачем активів, в 
кінцевому підсумку він і буде викуповувати їх у кредиторів. Вектор Шеплі базового менеджера 
задається наступним виразом: 

 

                                                                                                                                 (12) 
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Враховуючи, що , вигода менеджера помітно нижча, ніж у випадку з одним кредитором. 

Як і при дефолту за ліквідністю, взаємодоповнюваність активів змушує покупця (у даному випадку 
менеджера) платити більше, оскільки контроль за активами коштує більше, якщо покупець вже 
володіє одним активом із групи взаємодоповнюючих активів. 

З (7), )2()2(0 λβ IK= , де: 

ccc

xx

36
)1(

6
)1(

36
)1(

64
)1(

2
)2(

22222
2

2
2 ∆−−∆+=∆−−∆+−+= αγγλαγγαγγλ           (13) 

 
Як результат (13), можна констатувати, що максимальний валовий дохід двох кредиторів може 

бути більше або менше, ніж дохід одного кредитора. 
Отже, запозичення у двох кредиторів є доцільним через те, що базовий менеджер повинен 

сплачувати їм більше, ніж у випадку з одним кредитором при стратегічному дефолті (що загалом 
дисциплінує позичальника), проте такий варіант кредитування є більш затратним, оскільки два кредитори 
отримують менше, ніж один кредитор у результаті дефолту за ліквідністю. Результат того, що два 
кредитори отримують більше за результатами стратегічного дефолту, але менше в результаті дефолту за 
ліквідністю може здатися суперечливим, проте в основі такого твердження лежить важлива ідея. При 
дефолті за ліквідністю, висока ціна активів є необхідною умовою залучення зовнішнього покупця, оскільки 
реалізація активів супроводжується для такого покупця трансакційними витратами. Проте за умови 
стратегічного дефолту базовий менеджер завжди викуповує активи у кредиторів без трансакційних витрат. 

Оптимальна структура боргу направлена на максимізацію ефекту позичальника від реалізації 
проекту з урахуванням досягнення оптимальності умов по кредитному договору. Останнє передбачає 
зниження втрат реалізації проекту як для суб’єкта, так і кредитора, в умовах ймовірнісної варіативності 
майбутнього розвитку подій. Варіативність розвитку характеризує потенційні втрати ефективності залежно 
від кількості кредиторів суб’єкта господарювання. Попередньо було визначено, що втрати ефективності є 

пропорційними до . Тому наявні два варіанти, в яких число кредиторів впливає на таку 
оцінку. По-перше, це впливає на величину ліквідаційної вартості. У (11) було встановлено, що ліквідаційна 
вартість завжди є вищою, коли позичальник приймає кошти від одного кредитора. Отже, з цієї позиції, 
підприємство завжди повинне обирати позику від одного кредитора. 

По-друге, кількість кредиторів впливає на ймовірність ліквідації активів позичальника на дату 1 

за умови, коли грошовий потік дорівнює нулю. Фактично, низькі значення  знижують неефективність 
для суб’єкта. Така ймовірність ліквідації, у свою чергу, є нижчою, коли кредитори можуть вимагати 

високих платежів за стандартних умов розвитку проекту (оскільки  є нижчою) або коли ліквідаційна 

вартість, , висока (див. (7)). У той час, коли  є нижчою за двома кредиторами,  є вищою за 

одним кредитором. Відтак  може бути більше або менше за . 
Наступні чотири твердження характеризують умови, за яких комбінація з двох кредиторів є 

більш або менш ефективною аніж угода з одним кредитором. 

Твердження 1: суб’єкт позичає у двох кредиторів, коли ризик дефолту є низьким (  висока) та у 

одного, коли ризик дефолту є високим (  низька). 
Доведення твердження 1. Підприємство байдуже ставиться до запозичень у одного або двох 

кредиторів, коли втрати ефективності згідно обох сценаріїв є рівними, 0)2()1( =− ELEL , або: 

             (14) 
 
Використовуючи попередньо отримані значення )1(0LV , )2(0LV , )1(S  та )2(S , така умова 

може бути записана у наступному вигляді: 
 

                                                                                  (15) 
 
Умова виконується при 0=∆  або 0>∆ , коли: 
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2

22

2

312

2

xc αα
αγ

−+∆
∆=                                                     (16) 

 
 

Оскільки (15) зростає в , то суб’єкт кредитується у двох кредиторів для всіх , проте при 

 – запозичує кошти від одного кредитора. 

Тлумачення твердження 1. Коли ризик дефолту високий, кращий спосіб знизити  – це мати 
високу ліквідаційну вартість. Максимальна ліквідаційна вартість досягається з одним кредитором. 

Навпаки, коли ризик дефолту невисокий, більш ефективним способом зниження  є обмеження 

вигоди менеджера ( ), тим самим максимізуючи розмір виплат кредиторам за борговими 
зобов’язаннями при стандартних умовах розвитку проекту. Останнє найкращим чином досягається з 
двома кредиторами. 

Поточне твердження передбачає, що для суб’єктів можливим є здійснення запозичень як від 

двох, так і від одного кредитора. Однак для досить низьких  може виявитися ситуація, що жоден із 
існуючих на ринку кредиторів не виявить бажання кредитувати підприємство або ж у суб’єкта в 
наявності виявиться лише одна альтернатива здійснення запозичення коштів. Останній діапазон 

визначення є можливим через те, що при низьких  запозичення у одного кредитора не є доступними 
через ринкові обмеження, проте може виявитися реальним кредитування у двох суб’єктів. Зокрема, це 

відбувається, коли (відповідно до (10) та (13) з урахуванням обмеження по ): 

cc
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c
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)1(

64
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)1(

2
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2

2
2

2
2

2
2 ∆−−∆+−+<<−+ αγγαγγαγγ                 (17) 

 
Твердження 2: суб’єкт господарювання позичає у двох кредиторів, коли взаємодоповнюваність 

активів є низькою (  низька) і у одного, коли  висока. 

Доведення твердження 2. З (15) випливає, що  при  і при певному 

позитивному значенні, , що визначається наступним: 
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Така  існує за умови, що . Ця умова може бути записана у наступному вигляді: 

                                                                                                                                  (19) 
 

Нерівність (19) виконується при достатньо великих  і досить малих . Диференціюючи 
)2(EL  по , отримуємо: 

 

}
6

)
364

(
18

]
6

)
2

1({[
)2(

1)2( 222
2

2

2

2

22

γαααγγ
λ cc

x
x

c
x

d
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                    (20) 

 

З (20) видно, що при ,  зменшується в , а при досить великих ,  

збільшується в . Звідси випливає, що при  (якщо таке значення існує),  збільшується в . 
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Таким чином, для всіх ,  і підприємство залучає кошти у одного кредитора. У той 

же час, для всіх ,  і суб’єкт кредитується у двох кредиторів.  
Тлумачення твердження 2. З однієї сторони, велика  є вигідною тим, що вона знижує вигоди 

базового менеджера, а з іншого боку, така ситуація завдає шкоди, оскільки вона знижує ліквідаційну 
вартість для кредиторів. Однак, як видно з (11) та (12), ∆  має ефект першого порядку у формулі 
визначення виплат менеджеру, але лише ефект другого порядку при визначенні ліквідаційної вартості 
активів. Таким чином, невелике збільшення ∆  більше нуля підвищує ефективність. Проте після 
проходження певного рівня, втрати у ліквідаційній вартості переважують вигоди зниження виплат 
базовому менеджеру. 

Твердження 3: підприємство залучає кошти від двох кредиторів, коли зовнішні покупці роблять 

низькі оцінки за активами (  низька) і від одного кредитора, коли їх оцінки є високими (  висока);  
характеризує ліквідність галузі реалізації проекту. 

Доведення твердження 3. З (15) випливає, що суб’єкт байдуже ставиться до запозичень у 

одного та двох кредиторів, коли =α , де  визначається так: 
 

                                                                                                                (21) 

Цей рівень відсічення  існує за умови, що таке значення є менше одиниці, що може бути 

досягнуто коли  мала або  та ∆  великі. 

Враховуючи, що (15) зменшується в , підприємство запозичуватиме кошти у одного 

кредитора, коли >α , та у двох кредиторів, коли <α .  

Тлумачення твердження 3. При зростанні  збільшується ліквідаційна вартість активів. Але, що 
є більш важливим, ліквідаційна вартість для одного кредитора зростає швидше, ніж ліквідаційна 
вартість для двох кредиторів. Такий ефект визначає для суб’єктів більшу привабливість кредитування 

у одного кредитора, коли  є високою. 
Надалі розглянемо питання розподілу застави між кредиторами. Сутність питання зводиться до 

того, чи повинен кредитор a  бути забезпеченим активом A  та кредиторb  – активом B , чи, можливо, 
більш оптимальним є забезпечення кредитора a  обома активами, у той час як кредитор b  
залишається без забезпечення взагалі. 

Приймемо за  платіж позичальника кредитору a  та  – платіж кредитору b . За умови 

виключної забезпеченості кредитора  відповідною заставою, наявний лише один кредитор, з яким 
базовому менеджеру або зовнішньому кредитору доведеться вести перемовини про подальші дії з 

активами підприємства. Відтак, ліквідаційна вартість складає , а вигоди менеджера 
дорівнюють )1(S . Згідно попередньо визначених умов та приймаючи до уваги положення теорії Неша, 

можна визначити, що у стані рівноваги кожен кредитор отримує нульовий рівень прибутку, отже: 
 

                                                ,                                                 (22) 

                                                              ,                                                                  (23) 

де  – це кредитні кошти, надані кредитором  позичальнику на придбання активів , та 

 – аналогічна величина за кредитором . 
 

Рівняння (23) однозначним способом визначає . Підставляючи отримане значення  у 

формулу (4) та враховуючи граничний рівень стимулюючих умов, визначаємо : 
 

                                         (24) 
 

Використовуючи результати за (23) та (24) і підставляючи їх до (22), можна побачити, що  
вирішується через наступний вираз: 
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                                                    (25) 
 

Останній вираз (25) є умовою визначення . Таким чином, підприємство, надаючи все 
забезпечення лише одному кредитору, повторює рішення для умови існування одного кредитора. Таке 
рішення генерує не лише високу ліквідаційну вартість активів, але й високі виплати базовому 
менеджеру за умови стратегічного дефолту. Надання забезпечення обом кредиторам формує нижчу 
ліквідаційну вартість, а також і нижчі вигоди менеджера. 

Отже, використовуючи твердження 1, 2 та 3 можна охарактеризувати умови, за яких більш 
оптимальним є забезпечення заставою обох кредиторів і умови, коли лише одного. Враховуючи логіку 

вищенаведених тверджень, можна констатувати, що суб’єкти господарювання, які мають високі , 

низькі  та низькі ∆ , надаватимуть перевагу у забезпеченні обох кредиторів заставою у вигляді 

активів, тоді як суб’єкти з низькими , високими  та високими ∆ , матимуть на меті передачу 
активів в заставу лише одному кредитору. 

В продовження розгляду моделі доцільним є врахування фактору правил голосування при прийнятті 
управлінських рішень щодо реалізації кредитних відносин між суб’єктами господарювання. Хоча на 
попередніх етапах не визначалося жодних процедур торгу у процесі прийняття рішення щодо ліквідації 
активів, проте неявно передбачалося, що кожен кредитор веде переговори з базовим менеджером або 
зовнішнім покупцем виключно на індивідуальній основі. Проте на практиці, в кредитних договорах зазвичай 
зазначаються правила голосування, згідно яких приймаються колективні рішення щодо перегляду 
параметрів кредитування, ліквідації та продажу активів, і багато інших умов. 

Розглянемо питання щодо оптимальних правил голосування з метою регулювання процесу 
кредитних відносин. Для спрощення умов розгляду приймаємо, що позичальник придбаває лише один 
актив і такий актив під управлянням базового менеджера на дату 2 генерує грошовий потік . Також 

припускаємо, що  – це загальна кількість кредиторів, де  і кожен кредитор забезпечується 
рівною частиною активу підприємства. 

Правила голосування вказують, що якщо  кредиторів погоджуються на продаж активів 
зовнішньому покупцеві (у разі дефолту за ліквідністю) або базовому менеджеру (у разі стратегічного 
дефолту), то такі активи фактично будуть реалізовані, а отримані кошти пропорційно будуть 

розподілені між кредиторами. Правило більшості кредиторів реалізується за умови , правило 

голосування кваліфікованої більшості виконується при , і правило ситуативної більшості – 

при . 

Визначимо оптимальне співвідношення . Початково для цього необхідно розрахувати 
виплати кредиторам за умов дефолту за ліквідністю, а також виграш базового менеджера при 

стратегічному дефолті. Останні показники позначимо через  та , відповідно. 
По-перше, розглянемо випадок стратегічного дефолту. Якщо правила голосування вимагають 

погодження  з  кредиторів, то базовий менеджер сприятиме позитивному значенню грошового 

потоку  лише за тими коаліціями, які включають принаймні  кредиторів. Оскільки загальна 

кількість сторін у переговорах включає  учасника, то ймовірність прийняття позитивного 

рішення щодо продажу активів дорівнює 
1

1
+

−
n

m
. Тому: 

                                                                                                           (26) 
 

При цьому, потрібно звернути увагу на те, що чим більше значення  – тим більш жорсткі 
правила голосування – і, відповідно, нижчий виграш менеджера від перегляду умов кредитної угоди. 

Аналогічним чином, при дефолті за ліквідністю зовнішній покупець зможе сформувати вартість 

активів лише у коаліції з  кредиторами. Отже, його вектор Шеплі дорівнює , а ймовірність того, що 
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він прийматиме участь в торгах є . Кредитори отримують залишкову вигоду від 

, тобто ліквідаційна вартість активів становить: 
 

                                                   
c

x

n

m

n

m
nmLV

2
2

2

0 )
1

1(
1

),(
α

+
−

+
=                                           (27) 

 

У даному випадку збільшення в  має неоднозначний вплив на . З однієї сторони, 
це збільшує виплати кредиторам при ліквідації, оскільки зростає ймовірність отримання позитивної 

вартості для коаліції. З іншої сторони, така зміна  зменшує вектор Шеплі зовнішнього покупця, що 
відповідно впливає на зменшення ймовірності участі зовнішнього покупця у процесі торгів. 

Диференціюючи (27) по  встановлюємо, що значення , яке максимізує  

дорівнює 
2

1
. Отже, максимальним значенням  є , що є випадком ліквідаційної 

вартості активів за умови одного кредитора. 

Враховуючи отримані значення  та , очікувані втрати ефективності при  з 

, , можуть бути записані у наступному вигляді: 
 

 ,                          (28) 

де . 

Якщо цілочисельні рішення ігноруються, то в загальному вираженні оптимальна  ( ) 

зводить (28) до мінімуму. Таким чином, диференціювання (28) по  дає наступну умову першого 
порядку: 

 

                            (29) 
 
Умова другого порядку виконується завжди. 
Отже, голосування кваліфікованої більшості з позиції моделі завжди є оптимальним. Однак цей 

результат не є загальним, що обумовлено закладеним припущенням про рівномірний розподіл 

трансакційних витрат . В цілому, зазначене є ідеєю про те, що правило оптимального голосування 
виявляється більш суворим, аніж правило, що максимізує вартість ліквідації. 

Безпосередньо з (29) випливають два важливих результати, які можна представити у вигляді 
відповідного твердження. 

Твердження 4: (І) оптимальні правила голосування є більш жорсткими для суб’єктів 

господарювання з нижчим ризиком дефолту (  збільшується в ); (ІІ) оптимальні правила 
голосування є більш жорсткими, коли зовнішні покупці мають низькі оцінки активів підприємства (  

зменшується в ). 
Доведення твердження 4. 

(І) Диференціюючи (29) по  отримуємо: 
 

                                         (30) 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 

 374 

 
Застосування результату умови першого порядку зводить чисельник (30) до виразу 

c

x2
2

*)21(
αω−− , що має позитивне значення для всіх 2

1* >ω  . Оскільки знаменник також 

позитивний, то 0
* >

γ
ω
d

d
. 

(ІІ) Аналогічно, диференціювання (29) по α  показує, що 
α

ω
d

d *
 має такий же знак, як і вираз: 

 

                                                               22 **)21)(1[(
2 γωωγα

−−−
c

x
                                      (31) 

 

Враховуючи, що 2
1* >ω , вираз (31) є від’ємним.  

Тлумачення твердження 4. Підприємства з високою  є менш схильними до дефолту, тому 
отримання кредиторами вищої ліквідаційної вартості під м’якші правила голосування не є особливо 
цінним. Але нижчі вигоди базового менеджера стають можливими через більш жорсткі правила 
голосування, що дозволяє підприємству здійснювати більші виплати кредиторам за звичайних умов 

розвитку проекту. Останнє є особливо цінним, коли  висока. 
Більш жорсткі правила голосування є також властивими для суб’єктів з низькими значеннями 

α . Коли α  низька, жорсткі правила голосування мають незначний вплив на ліквідаційну вартість. 

Таким чином, цінність таких правил низька. В результаті, підприємства з низькими  віддають 
перевагу більш суворим правилам голосування. 

Узагальнюючі результати моделі узгодження інтересів сторін при реалізації кредитних відносин 
суб’єктів господарювання можна представити з позиції факторів впливу на результати прийняття 
рішення позичальника щодо вибору оптимальної кількості кредиторів. Таку інформацію зведено у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Вплив ключових факторів моделі узгодження інтересів сторін при реалізації кредитних 

відносин на прийняття управлінських рішень позичальниками щодо визначення оптимальної 
кількості кредиторів 

Умова забезпечення оптимальності кількості кредиторів при реалізації 
кредитних відносин з позиції позичальника № 

з/п Фактори 
Варіант одного кредитора Варіант двох та більше кредиторів 

1 Коефіцієнт 
кредитоспроможності 
позичальника (γ ) 

γ  характеризується помірним 

рівнем 

γ  характеризується високим 

рівнем (у окремих видках – низьким 
рівнем) 

2 Оцінка ефекту синергії ( ∆ ) ∆  має помірні та високі значення ∆  характеризується нижчими за 
середні величинами 

3 Рівень ліквідності галузі 
реалізації проекту (α ) 

α  належить до помірного та 
високого рівнів 

α  низька 

4 Розподіл забезпечення між 
кредиторами 

забезпечення за кредитом в 
обов’язковому порядку 

передається у заставу кредитору 

забезпечення за кредитом 
рівномірно розподіляється між 

усіма кредиторами, пропорційно до 
їх внеску у загальну суму кредиту 

5 Визначення правил 
голосування для забезпечення 
оптимальності наступного 
прийняття рішення щодо зміни 
умов кредитного договору при 
настанні дефолту позичальника 

обов’язкове зазначення в 
кредитному договорі права 
кредитора приймати рішення 

щодо ліквідації активів 
позичальника у випадку дефолту, 

проте з можливістю 
реструктуризації за інших 

домовленостей 

визначення умови прийняття 
рішення щодо ліквідації активів або 
зміни окремих положень договору 

за підтримки такого рішення 
кваліфікованої більшості 

кредиторів; особливо при зростанні 
γ  та / або зниженні α  

 
Наведена на рис.1 інформація характеризує стандартизацію моделі, необхідний мінімальний 

набір вхідних даних для здійснення розрахунків, а також умови, які є визначальними для забезпечення 
коректності результуючих показників моделі. 
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Висновки з проведеного дослідження. Розроблено модель узгодження інтересів сторін при 
реалізації кредитних відносин суб’єктів господарювання., яка направлена на забезпечення досягнення 
двох визначальних цілей розгляду кредитних відносин: стримування дефолту позичальника й 
мінімізація втрат сторін при настанні дефолту. Визначено характеристики стандартизації моделі, 
необхідний мінімальний набір вхідних даних для здійснення розрахунків, а також умови, які є 
визначальними для забезпечення коректності результуючих показників моделі. Попередній аналіз 
дозволив встановити, що для позичальника оптимальним є запозичення коштів від одного кредитора з 
позиції максимізації ліквідаційної вартості активів при дефолту за ліквідністю та у двох кредиторів, 
через мінімізацію вигод менеджера за результатами стратегічного дефолту. 

Оптимальна структура боргу направлена на максимізацію ефекту позичальника від реалізації 
проекту з урахуванням досягнення оптимальності умов по кредитному договору. Останнє передбачає 
зниження втрат реалізації проекту як для суб’єкта, так і кредитора, в умовах ймовірнісної варіативності 
майбутнього розвитку подій. Варіативність розвитку характеризує потенційні втрати ефективності 
залежно від кількості кредиторів суб’єкта господарювання. 
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Анотація 

У статті досліджується методика аналізу кредитних відносин суб’єктів господарювання. 
Здійснено аналітичне моделювання оптимальних умов реалізації кредитних відносин. 
Запропоновано модель узгодження інтересів сторін при реалізації кредитних відносин суб’єктів 
господарювання з метою оцінки варіативності прийняття управлінських рішень у системі 
кредитного менеджменту. 

Ключові слова: кредитні відносини, структура боргу, оптимальна кількість кредиторів, 
дефолт за ліквідністю, стратегічний дефолт, модель узгодження інтересів сторін. 

Аннотация 
В статье исследуется методика анализа кредитных отношений субъектов 

хозяйствования. Осуществлено аналитическое моделирование оптимальных условий реализации 
кредитных отношений. Предложена модель согласования интересов сторон при реализации 
кредитных отношений субъектов хозяйствования с целью оценки вариативности принятия 
управленческих решений в системе кредитного менеджмента. 

Ключевые слова: кредитные отношения, структура долга, оптимальное количество 
кредиторов, дефолт по ликвидности, стратегический дефолт, модель согласования интересов 
сторон. 

Annotation 
The analysis methodology of the credit relations of economic entities was investigated in the article. 

Analytical modeling of optimal conditions for the implementation of credit relations was performed. The 
Model of coordination of interests of the parties in the process of implementation of the credit relations by 
economic entities was proposed to assess the variability of decision-making in the system of credit 
management. 

Key words:  credit relations, debt structure, the optimal number of creditors, defaulted on liquidity, 
strategic default, the model of coordination of interests of the parties. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БАНКУ ЯК 
НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ 

ПРОДУКТІВ 
 
Постановка проблеми. Важливою складовою ефективного функціонування вітчизняної 

економіки в ринкових умовах є здатність банківської системи адекватно реагувати на відповідні 
потреби споживачів: суб’єктів господарювання та населення. Банківська система України завершила 
етапи формування національної кредитно-розрахункової системи та ринку банківських продуктів. Тому 
на даному етапі розвитку актуальним є пошук засобів підвищення конкурентоспроможності як самих 
банків, так і продуктів, що ними пропонуються. Вирішити зазначене завдання, на нашу думку, можливо 
перш за все шляхом удосконалення якості банківських продуктів відповідно до вимог споживачів.  

В умовах складної конкурентної боротьби більшість банків застосовують сучасні маркетингові 
технології з метою отримання конкурентних переваг. Маркетингова орієнтація передбачає 
фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів клієнтів і 
пошуку способів їх найкращого задоволення, враховуючи фінансові, кадрові, організаційні, 
технологічні, законодавчі та інші обмеження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні наукові результати, які дозволили досягти 
чіткого осмислення теоретико-методологічних засад процесу управління конкурентоспроможністю 
банківської системи та банку зокрема, висвітлені у роботах Андрушків Н. [1], Бадак Л. [2], Волкова О. 
[5], Корнєєва В. [6] та ін. Теоретичні аспекти становлення та функціонування ринку банківських 
продуктів досліджуються у роботах Брегеди О. [4], Лузняк М. [7] та ін. Загальномаркетингові підходи 
щодо конкурентоспроможності  банківських продуктів та послуг заклали Білик О. [3], Мазняк В. [8], 
Момот О. [9], Романенко Л. [10] та ін. 

Незважаючи на численні наукові публікації, питання удосконалення якості банківських продуктів 
висвітлені недостатньо. Особливої уваги вимагають питання структуризації бізнес-процесів банку, що 
надасть можливість максимально швидко зрозуміти потреби клієнта, знайти оптимальне рішення для 
задоволення цих потреб, уникаючи технічних помилок та втрат часу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в необхідності теоретичного обґрунтування і 
розробки рекомендацій щодо структуризації бізнес-процесів банку з метою підвищення якості 
банківських продуктів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення конкурентоспроможності 
банківських продуктів – це особливий вид діяльності, що перетворює розрізнені внутрішні бізнес-
процеси банку на цілеспрямовані, ефективні і продуктивні, та охоплює процеси планування, аналізу, 
організації, контролю, регулювання, що спрямовані на забезпечення, підтримку і підвищення рівня 
конкурентоспроможності банківських продуктів. 

Узагальнивши погляди науковців та враховуючи мету даного дослідження, під банківським 
продуктом пропонуємо розуміти результат реалізації сукупності взаємопов’язаних та взаємозалежних 
стандартизованих бізнес-процесів, які формують єдину технологічну послідовність, що спрямований 
на задоволення потреб клієнтів та досягнення комерційних цілей функціонування банку. 

Удосконалення організації внутрішніх бізнес-процесів реалізується у межах продуктової стратегії 
банку і передбачає дослідження параметрів бізнес-процесів, розробку стандартів якості банківських 
продуктів, розробку технологічних карт та структуризацію бізнес-процесів, орієнтацію на створення 
нових банківських продуктів, використання сучасних методів автоматизації та інформатизації бізнес-
процесів (рис. 1).  

Останнім часом процесний підхід в управлінні набуває все більшого поширення, в тому числі й у 
банківській сфері. Деякі банки обирають консалтингові компанії для реалізації проектів процесної 
структуризації. Банк може здійснити опис бізнес-процесів власними силами, але для цього необхідно 
знайти кваліфікованих фахівців (або навчити наявних фахівців); придбати спеціалізоване програмне 
забезпечення; організувати заходи з підготовки та реалізації проекту опису бізнес-процесів. Якщо 
розглядати довгострокову перспективу, то банку краще мати в штаті власних кваліфікованих фахівців. 

Методики структуризації та опису бізнес-процесів за формою представлення інформації можна 
поділити на текстові, табличні та графічні [11]. 
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Рис. 1. Основні напрямки забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів 

 
Текстовий формат передбачає опис бізнес-процесу з використанням тексту. Його перевагою є 

гнучкість у вираженні будь-яких нюансів процесу засобами мови. Фактично, для текстових описів 
бізнес-процесів не існує певних стандартів, і банк може використовувати будь-яку зручну для нього 
форму структурування текстової інформації. З цього випливає і основний недолік – слабка 
формалізація описів. 

Табличний формат опису бізнес-процесів передбачає побудову таблиць, які містять таку 
інформацію: назви функцій, виконавців, ресурси, що використовуються і т.п. Перевагою табличної 
форми опису є структурованість інформації, однак таблиці не дозволяють відобразити всі 
розгалуження бізнес-процесів.  

Графічні описи у вигляді діаграм є найбільш розповсюдженими, оскільки охоплюють усі 
розгалуження бізнес-процесів, забезпечують наочність і простоту сприймання інформації. Недоліком є 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  55’’22001122[[1155]] 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 

 378 

те, що вони потребують спеціальних навичок для застосування, тобто працівників потрібно навчати 
описувати бізнес-процеси графічним методом або залучати експертів ззовні. 

Методики графічного опису бізнес-процесів містять набір графічних об’єктів і правил їх 
використання при розробці діаграм бізнес-процесів.  

За принципом організації роботи по структуризації бізнес-процесів банк може використовувати 
наступні методики: 

- через дерево бізнес-процесів. Спочатку розробляється ієрархічна структура (дерево) бізнес-
процесів банку. Потім з цього дерева беруться бізнес-процеси 1-го рівня і детально описуються. 
Описується діяльність власника бізнес-процесу, і на додаток описується діяльність усіх учасників 
бізнес-процесу; 

- через структурні підрозділи. Спочатку описується організаційна структура банку. Потім з неї 
обираються структурні підрозділи, описується діяльність цих підрозділів у межах різних бізнес-
процесів. На закінчення всі схеми одного бізнес-процесу від різних підрозділів зводяться в єдину 
схему.  

Найпоширенішими на сьогодні методиками, за допомогою яких можна описувати бізнес-процеси 
є IDEF0, WFD, DFD, ARIS, UML (табл. 1).  

Таблиця 1 
Класифікація методик структуризації бізнес-процесів 

 
Підхід Методології 

Класичний Побудова діаграм потоків даних – DFD 
Побудова діаграми потоків робіт – WFD 

Сучасний 
Методологія IDEF 
Методологія UML  
Методологія ARIS 

 
У табл. 1 наведені лише основні, найбільш поширені графічні способи опису бізнес-процесів: 

− стандарт опису бізнес-процесів DFD (Data Flow Diagram – діаграма потоків даних) 
використовується для опису процесів верхнього рівня. На діаграмі потоків даних визначаються 
роботи, які входять до складу бізнес-процесу, що описується, а також показуються входи і виходи 
кожної з робіт. Дані входи і виходи являють собою інформаційні або матеріальні потоки. При цьому 
виходи однієї роботи можуть бути входами для інших;  

− при описі бізнес-процесів нижнього рівня використовуються процесні схеми під назвою WFD 
(Work Flow Diagram – діаграма потоків робіт). На цій схемі з’являються додаткові об’єкти, за 
допомогою яких описується процес: логічні оператори, події початку і закінчення процесу, а також 
елементи, що показують часові затримки; 

− група стандартів IDEF (Integration Definition for Function Modeling – методологія 
функціонального моделювання) незначно відрізняється від класичної схеми опису бізнес-процесів 
DFD. Основною відмінністю є наявність додаткової аналітики. Даний стандарт опису бізнес-процесів 
пропонує ввести три типи входів. Перший тип входу назвали так само входом, а два інших назвали 
управлінням і механізмом. У стандарті IDEF0 за допомогою входу показують об’єкти – інформаційні та 
матеріальні потоки, які перетворюються в бізнес-процесі. За допомогою управління показують об’єкти 
– матеріальні та інформаційні потоки, які в процесі не перетворюються, але потрібні для його 
виконання. Механізми вказують на інструменти, за допомогою яких бізнес-процес реалізується: 
технічні засоби, персонал, інформаційні системи і т.д. Стандарт IDEF3 призначений для опису бізнес-
процесів нижнього рівня і містить об’єкти – логічні оператори, за допомогою яких показують 
альтернативи і місця прийняття рішень в бізнес-процесі, а також об’єкти – стрілки, що вказують часову 
послідовність робіт у бізнес-процесі; 

− UML (Unified Modeling Language – уніфікована мова моделювання) – найбільш 
систематизований підхід до опису будь-яких систем, в тому числі і бізнес-процесів. Він дозволяє 
перейти від описів системи до написання комп’ютерних програм і формує основу для засобів 
автоматизації. UML дозволяє описувати бізнес-процеси будь-якого рівня за допомогою широкого 
набору діаграм; 

− ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems – проектування інтегрованих 
інформаційних систем) – використовується як вбудований засіб в одну з найбільших на сьогоднішній 
день систем автоматизації організацій – SAP R/3. Поки має менше поширення, ніж перераховані вище 
системи. Методологія ARIS на даний момент є найбільш об’ємною і містить близько 100 різних бізнес-
моделей, що використовуються для опису, аналізу й оптимізації різних аспектів діяльності організацій. 
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На сьогоднішній день на ринку існують такі професійні програмні продукти, призначені для 
автоматизації опису бізнес-процесів: ARIS, Бізнес-Студіо, AllFusion Process Modeler, MS Visio, QPR та 
ін. Вони відрізняються функціоналом, схемами ціноутворення. 

Перелік робіт по проекту формує алгоритм структуризації бізнес-процесів банку. Алгоритм 
структуризації визначає основні бізнес-процеси банку; власників бізнес-процесів; характеристики 
опису бізнес-процесів; процедуру опису конкретного бізнес-процесу. 

Типова структура опису бізнес-процесу має включати такі розділи: 

− загальні положення; 

− виконавці та власник бізнес-процесу. Зазначаються всі учасники бізнес-процесу та їх функції 
(дії); 

− входи-виходи бізнес-процесу. Зазначається взаємодія за потоками даних та об’єктів з іншими 
бізнес-процесами і навколишнім середовищем; 

− графічна діаграма бізнес-процесу; 

− детальний табличний опис бізнес-процесу. У таблиці детально фіксується кожна дія бізнес-
процесу, його входи-виходи, умови (події) початку і завершення, виконавець, вимоги до строків і інша 
допоміжна інформація; 

− документообіг за бізнес-процесом. Описуються всі документи, які циркулюють всередині 
бізнес-процесу, і дії, які над ними відбуваються; 

− цілі, показники і результати бізнес-процесу. 
У наукових дослідженнях, присвячених управлінню та оптимізації бізнес-процесів, пропонуються 

різні критерії ефективності бізнес-процесів: рівень відповідності продукту встановленим вимогам, 
виконання поставлених планових завдань за обсягами та строками; рівень продуктивності праці, 
рівень витрат та ін.  

Відповідно до поставлених завдань дослідження, на наш погляд, важливим є визначення 
критеріїв на основі цілей реалізації бізнес-процесів, які розробляються з урахуванням цілей і завдань 
забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів та задоволення потреб клієнтів. У табл. 
2 наведено критерії ефективності бізнес-процесів банку. 

Таблиця 2 
Критерії ефективності бізнес-процесів банку 

 
Процес Критерії ефективності бізнес-процесів 

Основні, пов’язані з 
виробленням та 
реалізацією 
продуктів  

- Відповідність наявних ресурсів планам виробництва та реалізації продуктів; 
- Собівартість продуктів та бізнес-процесів, пов’язаних з їх виробленням та реалізацією; 
- Відповідність лінійки продуктів потребам та вимогам клієнтів; 
- Відповідність результатів розробки нових продуктів встановленим вимогам (кількісним, 
якісним параметрам та характеристикам); 
- Рівень виконання планів та бюджетів за обсягами та строками; 
- Рівень претензій від підрозділів, що приймають участь у реалізації бізнес-процесу. 

Процеси 
забезпечення та 
обслуговування 

- Рівень виконання маркетингових досліджень згідно з планом; 
- Точність прогнозів залучення та розміщення ресурсів; 
- Ступінь використання інноваційних та нових технологій при реалізації бізнес-процесів; 
- Відповідність витрат ресурсів та часу на аналіз і узгодження планів та стратегій; 
- Рівень використання керівництвом результатів маркетингових досліджень при підготовці 
і ухваленні рішень; 
- Рівень виконання планів та бюджетів за обсягами та строками; 
- Відсутність претензій клієнтів щодо якості обслуговування; 
- Відповідність кваліфікації персоналу здійснюваним бізнес-процесам. 

Процеси 
управління 

- Відсутність виявлених відхилень фактичних показників від запланованих; 
- Досягнення цільових показників ефективності діяльності; 
- Досягнення цільового рівня конкурентоздатності банку та банківських продуктів; 
- Відповідність оперативних рішень змінам у структурі бізнес-процесів; 
- Відповідність коригування цілей та завдань вимогам клієнтів та змінам у структурі 
бізнес-процесів. 

 
Більшість науковців, які досліджують питання забезпечення конкурентоспроможності банків, крім 

структуризації бізнес-процесів з надання існуючих банківських продуктів, акцентують свою увагу на 
необхідності розробки нових банківських продуктів та модернізації їх існуючого ряду. Дані заходи вони 
розцінюють, як важливі та обов’язкові засоби забезпечення стабільності функціонування, економічного 
зростання та підвищення конкурентоспроможності банку. 

Оптимізація структури продуктового ряду дозволить банку швидко реагувати на зміну 
кон’юнктури ринку та потреб споживачів. При цьому обов’язково повинно оптимізуватись 
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співвідношення існуючих, модифікованих та нових банківських продуктів. При цьому, нові банківські 
продукти пропонуємо класифікувати наступним чином: 

- одноразові продукти (продукти, що розробляються з метою задоволення певної унікальної 
потреби клієнта, враховуючи його специфіку діяльності); 

- продукти з новим позиціонуванням (реалізація існуючого продукту у новому місці) – 
розширення інфраструктури розповсюдження продукту через нові точки продажу; 

- модифіковані продукти – розширення варіації існуючого продукту (внесення змін в 
характеристики продукту);  

- повністю нові продукти (продукт, який раніше банком не пропонувався). 
Необхідно підкреслити, що просування на ринок нових продуктів може бути виправдано у тому 

випадку, якщо в результаті очікується отримання фінансового ефекту, підвищення стійкості банку, 
освоєння нових ринків та зростання обсягу операцій, забезпечення рентабельності банківського 
капіталу. Для забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів їх характеристики повинні 
успішно витримувати конкуренцію аналогів, а саме функціональну, предметну та видиму 
характеристики. Їх дотримання означає, що продукт буде забезпечений попитом, що, у свою чергу, 
дозволить збільшити обсяги продаж для існуючих та потенційних клієнтів. 

Для визначення доцільності розробки нових банківських продуктів або модифікації існуючих, 
необхідно провести збір та обробку інформації про наявні та потенційні потреби клієнтів та, в разі 
потреби, ініціювати процес розробки або модифікації банківських продуктів. Даний процес передбачає 
дослідження й аналіз існуючих та потенційних конкурентів, їх діяльності й продуктів; потреб клієнтів; 
ринкового середовища (ринки збуту банківських продуктів та фази їх розвитку); інших факторів, що 
можуть вплинути на необхідність оновлення продуктового ряду банку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, структуризація та оцінка ефективності 
бізнес-процесів дозволяє виявити проблемні місця і своєчасно приймати управлінські рішення для 
забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів та удосконалення їх якості. 
Узагальнюючи вищезазначене та враховуючи ситуацію на вітчизняному ринку банківських продуктів, 
можна зробити висновок, що вирішення складних проблем забезпечення конкурентоспроможності 
банків можливе за умови задоволення попиту клієнтів шляхом своєчасної пропозиції нових продуктів 
високої якості.  
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Анотація 
Стаття присвячена обґрунтуванню та розробці рекомендацій щодо структуризації та 

оцінки ефективності бізнес-процесів банку з метою підвищення якості банківських продуктів. 
Автором проаналізовано методики структуризації бізнес-процесів та наведено типову структуру 
опису бізнес-процесів банку. 

Ключові слова: банківський продукт, конкурентоспроможність банківських продуктів, бізнес-
процеси банку, ефективність бізнес-процесів, якість банківських продуктів. 
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Аннотация 
Статья посвящена обоснованию и разработке рекомендаций по структуризации и оценке 

эффективности бизнес-процессов банка с целью повышения качества банковских продуктов. 
Автором проанализированы методики структуризации бизнес-процессов и приведена типовая 
структура регламента бизнес-процессов банка. 

Ключевые слова: банковский продукт, конкурентоспособность банковских продуктов, 
бизнес-процессы банка, эффективность бизнес-процессов, качество банковских продуктов. 

Annotation  
Article is devoted to the development and recommendations for structuring and evaluating business 

processes of the bank to improve the quality of banking products. The author analyzes the methods of 
structuring business processes and provides the typical structure describing business processes of the bank. 

Key words: banking product, the competitiveness of the banking product, the bank's business 
processes, the efficiency of business processes, the quality of banking products. 
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ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Економічна наукова література збагатилася новим виданням – монографією 

кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри математичних дисциплін 

і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету Лучика В.Є. 

«Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи». 

В монографії досліджується сучасний етап розвитку економіки, який характеризується 

наявністю двох могутніх процесів – посиленням глобалізації економіки і зростанням її 

регіоналізації у системі міжрегіональних ринкових відносин. Регіоналізація в національних 

межах виявляється у зростанні самоуправління розвитком регіональної економіки, 

зосередженні владних повноважень і господарської самостійності регіонів. Регіон сьогодні 

стає головним суб'єктом економічних і політичних відносин. Саме регіони безпосередньо 

реалізують соціально-економічну політику держави, в них здійснюється державна стратегія 

економічного розвитку.  

У першому розділі монографії автором розкриваються теоретичні засади формування 

політики регіонального розвитку, обґрунтовані методи забезпечення і особливості її 

реалізації в Україні.  

У другому розділі монографії поглиблені методологічні підходи до визначення 

пріоритетів політики регіонального розвитку в сучасних умовах економічних відносин, 

дається авторське бачення концептуальних основ нової регіональної політики, встановлено, 

що прорахунки при розробці державної регіональної політики України переважним чином 

зумовлені нечіткістю визначення головної її мети, що ускладнює вибір та обґрунтування 

стратегічних пріоритетів. Проведена класифікація сучасних методів регіонального 

прогнозування, вперше вводиться поняття імпульсних прогнозів. Сформульовано, що просте 

перенесення державних прогнозів на регіональний рівень є неприпустимим, тому що значна 

частина прогнозних показників, зокрема, макроекономічних, на територіях регіонів навіть не 

може бути розрахована. 

У третьому розділі здійснена оцінка існуючої практики розвитку регіонів у контексті 

визначення пріоритетів політики регіонального розвитку. Значне місце в монографії 

відводиться  визначенню пріоритетів та інструментів політики регіонального розвитку на 

основі економічного, інноваційного та соціального розвитку регіонів. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей визначення пріоритетів у 

державній політиці регіонального розвитку. Обґрунтовано визначення пріоритетів для 

економічного та соціального розвитку регіонів, наведено механізм реалізації державної 

політики регіонального розвитку. 
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У п’ятому розділі роботи досліджено науково-методичне забезпечення визначення 

пріоритетів у політиці регіонального розвитку на місцевому рівні, наведено модель 

регіональних прогнозних балансів, розроблено прогнози економічного та соціального 

розвитку регіонів, побудовано механізм реалізації політики регіонального розвитку на 

місцевому рівні. 

Монографія написана науковим стилем, у ній витримана чітка послідовність  

викладення матеріалу, хоча мають місце окремі редакторські помилки. Оформлення та обсяг 

роботи відповідають вимогам ВАК України до монографій. Вважаю, що монографія ”Політика 

регіонального розвитку: рівні, види та методи” Лучика В.Є. має наукову і практичну цінність, є 

корисною для науковців, політиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних 

спеціальностей, а також фахівців та спеціалістів з державного управління. 

 

 

 

Лучик В.Є. Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи: монографія / 
В.Є. Лучик; наук. ред. В.М. Василенко. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 
2012. – 400 с. 
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науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
 

• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка, демографія та соціальна політика;    
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі);  текст статті, з 
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей 
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список 
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті 
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською, 
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською, 
російською та англійською мовою. *Взірець оформлення розміщений після вимог. 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF.  Шрифт тексту – Times New Roman, 
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, 

шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені 
та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. Посилання на літературу подавати 
безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно 
внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на 

дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами); 
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 
економічних наук); відомості про авторів на окремому аркуші: поштова адреса, контактний 
телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; 
копія документа про сплату. Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання 
журналу автору статті). Для одноосібних статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі 
(не більше 5 пільгових статей в одному номері). 



ХХррооннііккаа  ппооддіійй..  ППооввііддооммллеенннняя.. 
 
 

 385 

V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький, 
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.    

Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами: 
ПП Стельмащук А.М., код отримувача 1729201934,  рахунок 26001000258126  
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк"  МФО 300023  ЄДРПОУ 00039019. 
 
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги 

в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки" з відміткою прізвища 
відправника).  
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