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Постановка проблеми. Протягом І кварталу 2010 року реакція українського 

фондового ринку на світові події на фондових ринках характеризувалася зниженням 
українських фондових індексів. Відбулося зменшення вартості акцій багатьох корпорацій, що 
своєю чергою вплинуло на розрахунок вартості їх чистих активів. 

За результатами моніторингу здійснено аналіз та встановлено, що найбільш 
поширеними недоліками при розкритті емітентами обліково-аналітичної інформації є такі: 

відсутність або невідповідність електронної форми обліку вимогам наказу Голови 
Комісії №168 від 22.02.2007 р. (порушення пункту 14 розділу І Положення); 

невідповідність паперової форми інформації вимогам розділу ІІ Положення 
(недотримання форми, неповне розкриття змісту інформації). 

За ненадання або несвоєчасне надання обліково-аналітичної інформації стосовно 
емітентів, які подають (надсилають) інформацію до центрального апарату Комісії, порушено 
27 справ про правопорушення на ринку цінних паперів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати моніторингу обліково-аналітичної інформації на ринку цінних паперів 

 
Правозастосування І півріччя 2009 

року 
І півріччя 2010 

року 
Кількість розпоряджень про усунення порушень законодавства  60 65 

Кількість порушених справ 25 
 

27 
      
Отже, звертає увагу на себе той факт, що своєчасне розкриття облікової та аналітичної 

інформацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку про ринок цінних паперів також впливає на коливання біржового курсу 
цінних паперів корпорацій, які знаходяться в обігу на фондових біржах. 

Проведений аналіз та оцінка корпоративного управління в Україні виявили коло питань 
і проблем, що значною мірою впливають на розвиток українських корпорацій, їхній вплив на 
подолання економічної кризи. 

По-перше, це недостовірність облікової та аналітичної інформації про результати 
діяльності, сформованої в інформаційній системі корпорації. По-друге, це несвоєчасність 
звітної інформації, що передається зовнішнім користувачам (Державній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку) і внутрішньому менеджменту. По-третє, це неефективність 
самої інформаційної системи корпорацій, основними компонентами якої є облік і аналіз. 

Необхідним стає дослідження дійсного стану обліку та аналізу в управлінні 
корпораціями як самостійних інформаційних систем. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практичні і теоретичні питання 
організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу на базі ЕОМ достатньо повно 
висвітлені в спеціальній літературі останніх десятиліть. Проте, в ній однобічно висвітлюються 
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окремі теоретичні і методологічні положення практичної організації бухгалтерського обліку і 
економічного аналізу в умовах АСУ [3, 5].  

Істотним недоліком корпоративних систем обробки і формування обліково-аналітичних 
даних є: по-перше, відсутність системного, комплексного підходу до теоретичних і 
методологічних проблем обліку і аналізу діяльності; по-друге, нехтування специфікою 
організаційної та виробничої структури корпорацій.  

Проаналізувавши нормативно-правову базу, регулюючу порядок ведення 
бухгалтерського обліку, а також сучасні наукові і методичні роботи, що стосуються питань 
організації обліку в корпораціях, можна виділити елементи облікової політики, що істотно 
впливають на обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій і потребують 
уточнення [4]. 

В методологічному забезпеченні менеджменту корпорацій виділяють п’ять найбільших 
самостійних напрямів розвитку аналізу, які слугують основою проведення комплексного 
аналізу діяльності корпорацій і ґрунтуються на практичній діяльності зарубіжних корпорацій, 
але не враховують специфіки діяльності українських корпорацій і які повинні бути адаптовані 
до реалій національної економіки. 

У працях з аналізу діяльності корпорацій, що вийшли останніми роками за кордоном, в 
Україні та інших країнах СНД, фактично розглядається фінансовий аналіз звітності, а не 
комплексний аналіз у системі управління корпораціями за видами їх діяльності [1, 2]. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сучасного стану обліково-
аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій і на цій основі визначення основних 
концептуальних положень побудови комп’ютерної інформаційної системи обліку і аналізу 
діяльності корпорацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш прийнятного розуміння стану 
обліково-аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій доцільно розмежувати 
питання пов’язані з обліковим та аналітичним забезпеченням. 

а) Група проблем, що пов’язана з обліковим забезпеченням. 
Порушення принципів побудови системи бухгалтерського обліку і економічного аналізу 

при використанні корпоративних інформаційних систем підтверджується системою доказів, а 
саме: існуюча структура комп’ютерної інформаційної системи обліку і аналізу виробничо-
збутової корпорації «Смарт-груп» зображена на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Існуюча структура комп’ютерної інформаційної системи управління 
діяльністю виробничо-збутової корпорації «Смарт-груп» 

 
Така структура побудови комп’ютерної інформаційної системи управління не відповідає 

методології їх побудови, наприклад, в частині віднесення питань бюджетування до 
фінансового обліку, хоча це питання стосується управлінського обліку. Також, фінансовий 
облік є джерелом інформації для управління, тому віднесення питань управління основними 
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засобами до компетенції фінансового обліку є некоректним. Тобто, порушено принцип 
системності, ієрархічності та відповідності структурної будови інформаційної системи, що 
призвело до збитків по даній корпорації в розмірі 2,45 млн. грн. за 2008 рік.  

Кількість користувачів. Може стати критичною для використання корпоративної 
інформаційної системи. Наприклад, якщо в офісі корпорації є 200–300 кінцевих користувачів 
програми 1С, то не гігабітні мережі, а ні доступи до сервера терміналів не запобігають 
«зависанню» і збоям системи. Програма не може нормально працювати з такою кількістю 
підключень. 

Архітектура. У корпораціях, у більшості випадків, джерела і користувачі облікової 
інформації віддалені один від одного географічно. На сьогодні це питання вирішують 
відмовою від роботи в он-лайн режимі. Кожна бізнес-одиниця має локально встановлений 
програмний комплекс, а материнська компанія отримує лише звітність. Але передача тільки 
звітності утворює новий комплекс проблем – облікових.  

Несумісність обліково-аналітичних даних. Бізнес-одиниці мають право самостійно 
налагоджувати і впроваджувати інформаційну систему обліку. Виникає ситуація, коли в 
різних структурних підрозділах на один і той самий бухгалтерський рахунок відносяться різні 
за економічним змістом факти господарського життя корпорації. 

У корпорації існує ситуація, коли бізнес-одиниці по-різному трактують положення 
облікової політики (податкові розрахунки, П(С)БО, МСФЗ).У чинному законодавстві описано 
декілька елементів облікової політики, по яких існують різні варіанти обліку. Розглянемо ці 
варіанти стосовно корпорацій, що функціонують у гірничо-металургійній галузі. 

1. Варіант обліку витрат на виробництво. Нормативна база передбачає для 
корпорації два варіанти обліку витрат на виробництво. Варіант з поділом витрат звітного 
періоду на виробничі (умовно-змінні) і періодичні (умовно-постійні). Умовно-постійні витрати 
в кінці звітного періоду в повній сумі списуються на зменшення виручки від реалізації 
продукції (робіт, послуг). До калькуляції продукції ці витрати не включаються. На рахунках 
бухгалтерського обліку формується неповна (обмежена) фактична виробнича собівартість 
об’єкта калькуляції. Для корпорації найбільш доцільний другий варіант, оскільки при 
розподілі умовно-постійних витрат за видами продукції з’являється можливість чіткого 
бюджетування і контролю фінансових потоків. 

2. Вибір варіанта обліку і погашення вартості малоцінних і швидкозношуваних 
предметів (МШП). Вибір того або іншого варіанта залежить від кількості МШП та їх частки в 
загальній величині майна корпорації, від інтенсивності руху засобів праці в обороті, а також 
цілей облікової політики на звітний рік. При першому варіанті обліку у разі значної кількості 
МШП та їх інтенсивного руху собівартість продукції відносно занижується, більш рівномірно 
розподіляючись по звітних періодах; при другому варіанті – за тих же умов відносно 
завищується. 

3. Варіант обліку дебіторської заборгованості. До складу сумнівних боргів може не 
включатися внутрішня дебіторська заборгованість між компаніями-учасниками корпорації, 
проте в окремих випадках менеджмент корпорації може ухвалити рішення про включення її в 
розрахунки. 

Недосконалою і не зовсім зрозумілою є методика синтетичного обліку резервів по 
сумнівних боргах, оскільки рахунок не закривається і сальдо показує безнадійну 
заборгованість. Сума повернення сформованого резерву є іншими операційними витратами, 
а не доходами.  

4. Порядок оцінки кредиторської заборгованості. У сучасних умовах, коли корпорації 
доводиться по своїх зобов’язаннях повертати значні суми відсотків, такий порядок обліку 
може істотно спотворити реальні показники і порушити достовірність відображення її 
фінансових результатів. Тому по отриманих позиках заборгованість доцільно показувати з 
урахуванням тих, що належать на кінець звітного періоду до сплати відсотків.  

Складність пристосування. Так, корпорація «Трансметалгруп» має головний офіс у 
Донецьку (використовує 1С версію 7.7), має бізнес-одиницю в Києві зі статусом юридичної 
особи (також використовує 1С версію 7.7, що підтримується іншим вендором), має офіс у 
Львові, без статусу юридичної особи (пілотно запущена 1С версія 8.0). У цій ситуації 
впровадження реєстру документів в декілька тисяч позицій щомісячно і кожний документ 
містить приблизно 10 реквізитів, стає неможливим. 
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Все це вимагає включення всіх бізнес-процесів до комп’ютерної інформаційної системи 
обліку, в якій потрібно змінити формати і типи даних внутрішньої звітності, оперативність 
отримання даних і підвищити їх достовірність. 

б) Група проблем, що пов’язана з аналітичним забезпеченням. 
Ґрунтується на відсутність єдиного методологічного забезпечення аналізу діяльності 

корпорацій і розвитку української аналітичної наукової школи. 
1. Школа емпіричних прагматиків. Представники цієї школи проводять розробки в 

галузі аналізу кредитоспроможності компаній, корпорацій, намагаючись обґрунтувати вибір 
набору відносних показників, придатних для такого аналізу. Але, в основі проведення аналізу 
покладена фінансова зацікавленість в його результатах. 

2. Школа статистичного фінансового аналізу. Головна ідея – коефіцієнти, що 
розраховуються за допомогою фінансової звітності, є корисними лише тоді, коли існують 
критерії з граничними значеннями яких їх можна порівнювати. Виникає питання, як оцінювати 
показники діяльності у вигляді коефіцієнтів, якщо корпорації функціонують в одній галузі і 
мають різну організаційну структуру?  

3. Школа мультиваріантних аналітиків. Головне завдання їх полягає в побудові 
взаємопов’язаних та взаємозалежних показників. Недоліком при цьому є відсутність 
методики аналізу внутрішньокорпоративної звітності і її технології в реальному режимі часу. 

4. Школа аналітиків з прогнозування банкрутства компаній. Приділяється більше 
уваги перспективному аналізу, ніж ретроспективному. Досвід запровадження процедури 
банкрутства в Україні довів, що використання зазначених моделей не є догмою, адже 
ґрунтується на розрахунку коефіцієнтів для корпорацій, що функціонують у банківській сфері.   

5. Школа учасників фондового ринку. Сутність методики полягає у використанні 
звітності для прогнозування рівня ефективності інвестування в цінні папери компаній і оцінці 
пов’язаного з цим ризику. Не враховує специфіку методики аналізу ланцюга цінностей, яка 
покладена в основу визначення ринкової вартості корпорацій і їх цінних паперів. 

На сьогоднішній день у бухгалтерському обліку і економічному аналізі діяльності 
корпорацій не перейшли від дослідження окремих елементів до дослідження цілісних наборів 
елементів, підсистем і систем в цілому для з’ясування всіх істотних взаємозв’язків між ними. 
Причиною зміни існуючої парадигми стає можливість їх використання при дослідженні 
закономірностей розвитку. Представлення досліджуваного об’єкта у вигляді системи і 
докладний аналіз структури його полегшують вивчення і моделювання діяльності корпорацій.  

Висновки з проведеного дослідження. Інформаційне обліково-аналітичне 
забезпечення корпорацій працює в середньому з добовою, а іноді з тижневою точністю. 
Тільки по деяких інформаційних потоках досягається точність до декількох годин, це 
стосується виробничих операцій. 

Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути 
тільки глибокий комплексний аналіз діяльності. У ході такого аналізу всі сторони діяльності 
повинні оцінюватися з позицій досягнення максимально можливого економічного результату 
(а саме – маржинального доходу, рентабельності) за рахунок оптимально ефективного (в 
тому числі і з точки зору ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних 
ресурсів за допомогою комп’ютерних інформаційних систем. 

Тому, потрібні нові методологічні та організаційні рішення, що дозволяють обліку і 
аналізу надавати оперативні показники за коротші терміни, але при збереженні основ 
системності у вигляді комп’ютерної інформаційної системи обліку (КІСО) і комп’ютерної 
інформаційної системи аналізу (КІСА) діяльності корпорацій. 
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Анотація 

Досліджено сучасний стан та проблемні аспекти обліково-аналітичного 
забезпечення менеджменту корпорацій, визначено напрямки удосконалення на основі 
розробки комп’ютерних інформаційних систем обліку і аналізу. 

Ключові слова: аналітичні дослідження, інвестиційна діяльність, менеджмент, 
корпорація. 

 
Аннотация 

Исследовано современное состояние и проблемные аспекты учётно-
аналитического обеспечения менеджмента корпораций, определено направления 
усовершенствования на основании разработки компьютерных информационных систем 
учёта и анализа. 

Ключевые слова: аналитические исследования, инвестиционная деятельность, 
менеджмент, корпорация. 
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The modern state and problem aspects of the registration-analytical providing of 
management of corporations is investigational, directions of improvement on the basis of 
development of the computer informative systems of account and analysis are certain. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Постановка проблеми. Протягом останніх років у житлово-комунальному 

господарстві кожної територіальної громади накопичилась значна кількість проблем, які 
потребують негайного вирішення. Недосконалість системи управління житлово–
комунальним господарством міста, зволікання з його реформуванням та недостатність 
коштів спричинили неспроможність підприємств галузі ефективно працювати в ринкових 
умовах і надавати споживачам послуги належної якості. На сучасному етапі розвитку 
економіки України житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю 
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економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. 
Реформування ЖКГ України є однією з найбільш актуальних проблем, оскільки стосується 
інтересів як населення, так і всього народного господарства України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливий внесок у розробку механізмів 
державного управління різними сферами соціально-економічного розвитку в умовах 
системних трансформацій суспільства зробили В. Бакуменко, В. Бодров, А. Гальчинський, 
В. Геєць, Б. Кваснюк, В. Князєв, Ю. Лебединський, В. Луговий, В. Лукінов, Н. Нижник, 
І. Розпутенко, В. Скуратівський, В. Тронь, М. Якубовський. Серед праць, присвячених аналізу 
реформування житлово-комунального сектора та його трансформації на сучасному етапі 
розвитку України, слід відзначити роботи В. Бабаєва, В. Вакуленка, О. Дзядь, А. Дроня, 
Г. Крамаренко, В. Кукси, В. Ніколаєва, Г. Онищука, І. Осипенка, О. Попова, М. Руля, 
Г. Семчука, Т. Строкань, Р. Сиротюка, В. Хомякова та ін. Водночас питання реформування 
житлово-комунального сектору залишається досі відкритим. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем житлово-комунального 
господарства в системі загальнодержавної політики та процесів структурної організації в 
ньому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом десятиліть у житлово-
комунальній сфері панували екстенсивні підходи та адміністративні методи господарювання, 
які були наслідком жорстко централізованого управління в державі. Матеріальна база галузі, 
що завжди розвивалася на основі залишкового принципу ресурсозабезпечення, знаходилася 
в незадовільному стані в усі часи, але найбільш помітно деградує в останні роки, 
незважаючи на те, що на житлово-комунальне господарство витрачається значна частка (20-
30%) видатків місцевих бюджетів. 

Процес реформування житлово-комунального господарства України повинен 
передбачати формування нових організаційно-правових форм, зміну економічних відносин, 
перетворення законодавчої та нормативної бази, технічне переоснащення та модернізацію у 
житлово-комунальному господарстві з метою підвищення ефективності та надійності його 
функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 
господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених 
нормативів і національних стандартів. 

На сьогоднішній день в Україні немає сформованого класу реальних домовласників, 
органи місцевого самоврядування виступають у ролі підрядних організацій, які обслуговують 
житло. Єдиним інструментом узгодження інтересів приватних власників квартир оголошено 
їх об’єднання в товариства власників житла (ТВЖ), які з багатьох причин розвиваються 
повільно. До речі, ТВЖ не охоплюють значної частки житлового фонду не тільки в Україні, а й 
у багатьох інших країнах. Так, у західній частині Німеччини ТВЖ охоплюють тільки 4% 
населення, а у Східній – 17%, у скандинавських країнах у ТВЖ або житлових кооперативах 
об’єднано не більше ніж 20% усіх домогосподарств, у США – не більше ніж 7%. У Швеції в 
кооперативному житлі мешкає 18% населення, а приватизація окремих квартир там зовсім 
заборонена. ТВЖ або кооперативне житло – це одна з важливих, але аж ніяк не єдина і не 
переважна форма спільного проживання домогосподарств. Значно більше поширені 
прибуткові багатоквартирні будинки, де домогосподарства наймають житло [6]. 

Поряд з цим, до основних проблем житлово-комунального господарства можемо 
віднести недосконалість порядку формування тарифів, непрозорість формування 
цін/тарифів за послуги та поточної діяльності підприємств ЖКГ. Споживачі послуг 
підприємств житлово-комунального господарства не мають можливості перевірити 
правильність формування тарифів на послуги, не говорячи вже про перевірку та контроль за 
якістю отримуваних послуг. 

Слід зазначити, що особливість сьогоднішнього етапу реформування ЖКГ полягає в 
тому, що одночасно відбуваються кілька процесів: 

- інституційних, пов'язаних з демонополізацією управління житлом та комунальної 
інфраструктурою, зміною організаційно-правових форм організації ЖКГ, перерозподілом 
ринків послуг;  



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 

 9 

- організаційних, які пов'язані з перерозподілом повноважень щодо ЖКГ між рівнями 
влади, відходом органів місцевого самоврядування від керівництва господарською 
діяльністю підприємств, переходом на нові форми договірних відносин (оренда, концесії).  

У даних умовах ключовим моментом у реформуванні галузі повинна бути 
трансформація тарифної політики. Методологія ціноутворення повинна базуватися на 
впровадженні на підприємствах водопостачання, водовідведення та теплопостачання 
ефективного механізму  ресурсозбереження. 

З 1 січня 2010 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2004-2010 роки», прийнятий 11 червня 2009 року Верховною Радою 
України, яким затверджено Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2009-2014 роки [1; 2]. 

Мета Програми полягає у визначенні принципів реалізації державної політики 
реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів з підвищення 
ефективності й надійності його функціонування, забезпечення стійкого розвитку для 
задоволення потреб населення й господарського комплексу в житлово-комунальних 
послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів [2]. 

Відповідно до Програми реформування галузі здійснюється шляхом формування 
відповідно до вимог світових стандартів ринку житла, впровадження недискримінаційних 
економічних відносин, між суб'єктами ринку й державою з поступовим обмеженням функцій 
держави як суб'єкта ведення господарства й посиленням його впливу на формування 
ринкової інфраструктури, що передбачає: 

• проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики й політики в сфері 
розвитку внутрішнього ринку;  

• реалізацію ефективної антимонопольної політики й здійснення інституціональних 
перетворень на ринку житла й житлово-комунальних послуг, спрямованих на розвиток 
ринкових відносин і конкуренції;  

• стимулювання інноваційної, інвестиційної й енергозберігаючої активності суб'єктів 
ведення господарства;  

• підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-
енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції 
(послуг);  

• розробку прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію й послуги 
підприємств, які здійснюють діяльність у житлово-комунальній сфері [2].  

Програма передбачає ряд завдань і заходів, реалізація яких дозволить підвищити 
ефективність використання енергоносіїв й інших ресурсів, істотно знизити енергоємність 
виробництва, підвищити енергоефективність будинків, створити стимули й умови для 
переходу економіки на раціональне використання й ощадливе використання енергоресурсів. 
Поряд з тим, слід зазначити, що Програма недостатньо приділяє уваги проблемі систем 
управління якістю підприємствами житлово-комунального господарства, впровадження та 
покращення яких дасть змогу підвищити результативність та ефективність управління ними, 
урахувати потреби клієнтів у конкретних послугах та забезпечити належну якість їх надання. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, враховуючи важливість нормального 
функціонування ЖКГ, його вплив на соціальну сферу України, галузь потребує 
кардинального реформування, що має передбачати насамперед формування її нової 
структурної побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління 
житлово-комунальною сферою. Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та 
економічно забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади; 
місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування; житлово-комунальних 
підприємств різних форм власності; споживачів послуг. 

Кінцеві результати реформ в житлово-комунальному господарстві повинні 
відобразитись у наданні послуг установлених стандартів якості проживання, включенні у 
повному обсязі ринкового механізму в процес функціонування галузей, переході до нового 
фінансування галузей за рахунок платежів населення з наданням малозабезпеченим 
верствам житлових субсидій. 
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Анотація 

У статті подано методичні підходи до проблем реформування житлово-комунальної 
галузі, формування сталого надання житлово-комунальних послуг. Визначено основні 
напрямки реформування житлово-комунального господарства України. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

 
Аннотация 

В статье поданы методические подходы к проблемам реформирования жилищно-
коммунальной отрасли, формирования постоянного предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Определенно основные направления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Украины.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 
услуги, объединения совладельцев многоквартирных домов. 

 
Annotation 

This article is devoted to the research of housing economy reformation problems, forming of 
permanent grant housing services. Basic directionsand indicators of Ukraine housing economy 
reformation are certained. 

Key words: housing economy, housing services, associations of apartment houses joint 
owners. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ ЗАМОВЛЕНЬ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ  

ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Однією з головних тенденцій розвитку світового аграрного 

ринку постає зниження витрат на матеріальні ресурси організаційними важелями, за рахунок 
консолідації, об’єднання, аутсорсингу та кооперації. Такі підприємства мають технологічну 
конкурентну перевагу перед підприємствами, що діють на ринку, навіть якщо вони 
відносяться до малого та середнього бізнесу. Необхідність консолідації обумовлюється 
особливостями ринку сільськогосподарської продукції, який існує в умовах недосконалої 
конкуренції, де кожний окремий підприємець не впливає на кінцеву ціну продукції. Тим 
самим, консолідаційні процеси з боку замовлень виробничих ресурсів формують нішу для 
зміни ціни продукції. Великі обсяги замовлень дозволяють сільськогосподарським 
підприємствам більш ефективно використовувати організаційні можливості підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання консолідації сьогодні 
розглядаються на пострадянському просторі у фінансовій та банківській сфері з боку 
поглинань та злиття підприємств, компаній та установ [2, 3, 4, 7, 8]. В аграрній сфері 
проблема вирішення питань формування консолідаційного механізму лише починає 
набирати оберти [1]. В роботах О.В. Єрмолової необхідність консолідації підкреслюється 
лише з боку поглиблення концентрації та інвестиційної привабливості галузі [5, с. 72]. З 
іншого боку видатні вітчизняні вчені аграрарії, такі як П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк [6], 
В.А. Рульєв підкреслюють у своїх працях важливість використання ресурсного потенціалу 
підприємства задля підвищення конкурентоспроможності окремо взятих видів продукції. 

Постановка завдання. Мета наукової роботи полягає у визначенні механізму 
консолідації замовлень та розрахунку її ефективності задля підвищення 
конкурентоспроможності продукції. Задля досягнення мети у роботі були поставлені наступні 
завдання: обґрунтувати сутність консолідації; класифікувати основні види консолідації; 
розрахувати дохід від консолідації, визначити вплив консолідованих замовлень виробничих 
ресурсів на конкурентоспроможність окремих видів продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Консолідація – це процес об’єднання 
суб’єктів аграрного виробництва у цілісну систему навколо єдиної мети та завдань задля 
зниження собівартості вирощування сільськогосподарської продукції. Даний процес має 
великий потенціал у підвищенні конкурентоспроможності продукції через зниження 
собівартості одиниці продукції. Більш того, на відміну від обслуговуючих кооперативів, які 
базуються на принципі неприбутковості, консолідовані підприємства акумулюють у собі 
надзвичайні прибутки за рахунок надання послуг. В аграрній сфері консолідація має 
використовуватися поряд з аутсорсинговими послугами через здійснення замовлень, 
постачання продукції, та її реалізації крупними партіями на зовнішній ринок. Об’єднання 
великого числа підприємств з виробництва одного виду продукції надає можливість займати 
порівняно більшу нішу на зовнішньому ринку та відстоювати свої права у межах вітчизняного 
ринку. Необхідність консолідації виробничих ресурсів обумовлена збільшенням масштабів 
ринку сільськогосподарської продукції за умов поглиблення євро інтеграційних процесів, 
залежністю виробництва основних експортних видів продукції від світових цін, а також 
дефіцитом паливних та інвестиційних ресурсів. Залежно від типу та виду платежів 
консолідація поділяється на процеси, які здійснюються єдиним платежем, частковими 
вкладами та відкриттям кредитної лінії (рис 1.) 
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Вибір одного із виду консолідації визначає для підприємства подальший механізм 

організації консолідованого замовлення, а саме: розрахунку системи знижок для 
підприємства, організація оплати, постачання та розподілу ресурсів серед консолідованих 
членів (рис. 2). 

Як визначалось вище, консолідоване підприємство відрізняється від обслуговуючого 
кооперативу своєю прибутковістю Крім того, консолідаційні підприємства намагаються 
охопити та обслуговувати велику кількість різноманітних підприємств незалежно від їх 
спеціалізації та розміру. Створення системи мотивів для аграрних підприємств з боку 
надання порівняно нижчої ціни на ресурси та стимулів для консолідованого підприємства за 
рахунок одержання доходів від наданих послуг обумовлює взаємні економічні відносини між 
даними суб’єктами та регулювання системи постачання сировини на підприємства. 
Використання підприємствами консолідованих замовлень надає їм право користуватися 
оптової ціною, яка враховує додаткові знижки. Так при ціні соняшника 24 тис грн за тону, при 
об’єднанні більш ніж 100 господарств, консолідоване підприємство має можливість знизити 
ціну насіння на 19-21%. Розраховано, що об’єднання 252 сільськогосподарських підприємств 
надасть змогу одержати прибуток для консолідованого підприємства за умов пайової участі в 
обсязі 2,5 млн. грн. Якщо буде використовуватися система знижок залежно від обсягів 
замовлення кожного члену консолідації, у такому випадку дохід консолідованого 
підприємства дорівнюватиме 2,38 млн гривень при середній ціні 20,4 грн/тону. Такий 
механізм вплине на ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств, що 
будуть задіяні у цьому процесі, однак їх ефективність буде різниться від їх ролі у 
консолідованому процесі: чим більший вклад у процес замовлення сировини, тим більше він 
має нагоду одержати знижку на одиницю вартості продукції (табл. 1). 

 

Види 
консолідації 

Залежно 
пайової участі 

залежно 
від обсягів замовлення 

Рівними частинами 
кожного учасника 

Єдиним платежем Частковими вкладами За кредитною лінією 

Типи платежу 

 
 
 
 

Види виплат 

Рис.1. Класифікація видів консолідації 
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Об’єднання  клієнтів та розробка 
клієнтської бази 

Пошук постачальника  

Підписання з постачальником 
договору про поставку ресурсу  

Визначення системи розрахунків 
клієнтів з консолідованим 
підприємством  

Розрахунок системи знижок та 
доходу консолідованого 
підприємства  

Оплата консолідованим 
підприємством за ресурси із 
постачальником  

Оплата за ресурси консолідованими 
членами  

Поставка продукції на 
консолідований склад  

Організація розподілу продукції 
серед учасників консолідації 

Рис.2. Механізм організації консолідованого замовлення 
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Для аналізу були використані дані підприємства, що має зерно-м’ясну спеціалізацію з 
розвинутим виробництво соняшника та здійснює свою діяльність в умовах південного Степу 
України. Для підприємств, посівна площ соняшника менш ніж 100 га, більш ефективним 
виступає консолідація за рівними частинам кожного учасника. Дане підприємство у структурі 
потреб в насінні займає лише 1% від загальної потреби, що не може забезпечувати йому 
максимальну знижку у двох інших видах консолідації. 

Таблиця 1 
Вплив консолідації замовлень на конкурентоспроможність соняшнику залежно 

від типу платежу 
 

При  консолідації 

Показники Без врахування 
консолідації 

При членстві у 
виробничому 
кооперативі 

рівними 
частинами 
кожного 
учасника 

залежно 
пайової 
участі 

залежно від 
обсягів 

замовлення 

Площа, га 960 960 960 960 960 

Виробничі витрати, тис грн 1494,8 1469,8 1444,1 1448,1 1445,8 

витрати на насіння 161,3 145,2 137,1 141,1 138,8 

витрати на паливо 591,5 582,6 565,0 565,0 565,0 

Основні витрати, тис грн 1460,2 1460,20 1460,2 1460,2 1460,2 

Обігові витрати, грн/ц 65,6 64,5 63,3 63,5 63,4 

Витрати на 1 га, грн 1557,1 1531,1 1504,3 1508,5 1506,0 

Витрати на 1 ц, грн 62,3 61,2 60,2 60,3 60,2 

Урожайність, ц/га 25 25 25 25 25 

Товарність, % 95 95 95 95 95 

Обсяги реалізації, ц 22800 22800 22800 22800 22800 

Ціна реалізації продукції 370 370 370 370 370 

Виручка від реалізації, тис 
грн 8436 8436 8436 8436 8436 

Прибуток на 1 га, грн 7228,35 7254,35 7281,14 7276,94 7279,39 

Прибуток на 1 ц, грн 304,4 305,4 306,6 306,4 306,5 

Рентабельність, % 463,61 473,17 483,36 481,74 482,68 

Індекс якісної продуктивності 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 

 
Консолідація дозволить зменшити витрати на паливо на 25 тис грн, в той час як участь 

в обслуговуючому кооперативі надасть можливість для підприємства заощадити 9 тис грн. 
Тим самим забезпечується більша конкурентоспроможність продукції. Так, прибуток на 1 га 
при використанні консолідації буде коливатиметься у межах 7,27-7,28 тис грн, або 
щонайменше на 48 гривень більше порівняно із існуючою діяльністю. Крім цього, дохід 
сільськогосподарських підприємств залежатиме від організації самого процесу сплати за 
консолідовані послуги. Виробник сплачує за сировину її загальну вартість при відвантаженні, 
або виплачує встановлену мінімальну вартість, тим самим створює умови для  надання 
кредиту чи кредитної лінії (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Вплив консолідації замовлень на конкурентоспроможність озимої пшениці 

залежно від виду виплат 
 

Консолідація за видом виплат 
Показники Без врахування 

консолідації Єдиним 
платежем 

Частковими 
вкладами 

За кредитною 
лінією 

Площа, га 1180 1180 1180 1180 

Виробничі витрати, тис грн 4130,4 4122,3 4120,9 4127,7 
витрати на паливо 90,5 82,4 81,1 87,8 

Основні витрати, тис грн 1665,1 1665,1 1665,1 1665,1 
Обігові витрати, грн/ц 62,8 62,6 62,6 62,8 
Витрати на 1 га, грн 3500,3 3493,5 3492,3 3498,0 

Витрати на 1 ц, грн 100,0 99,8 99,8 99,9 

Урожайність, ц/га 35 35 35 35 

Товарність, % 95 95 95 95 
Обсяги реалізації, ц 39235 39235 39235 39235 

Ціна реалізації продукції 160 160 160 160 
Виручка від реалізації, тис грн 6277,6 6277,6 6277,6 6277,6 

Прибуток на 1 га, грн 1817,13 1824,00 1822,83 1819,42 

Прибуток на 1 ц, грн 54,7 54,9 54,8 54,7 

Рентабельність, % 51,88 52,17 52,12 51,97 

Індекс якісної продуктивності 0,999 0,999 0,999 0,999 

 
Використання кредитів обумовлює нижчий прибуток порівняно із консолідацією, що 

здійснюється єдиним платежем. За такою системою прибуток на один гектар пшениці буде 
більший відповідно на 2 та 3 гривні. Слід зауважити, що у двох прикладах розрахунку 
ефективності консолідації замовлень при вирощуванні соняшнику та пшениці використані 
різні умови знижок. Якщо замовлення насіння має на увазі знижку від 19 до 20% від оптової 
ціни, то при замовленні палива, ціна сьогодні знижується лише на 1-2 копійки, тому вплив 
консолідації у другому варіанті буде мінімальний. 

Висновки з проведеного дослідження. Консолідація – це процес об’єднання суб’єктів 
аграрного виробництва у цілісну систему навколо єдиної мети та завдань задля зниження 
собівартості вирощування сільськогосподарської продукції. Залежно від типу та виду 
платежів консолідація поділяється на процеси, які здійснюються єдиним платежем, 
частковими вкладами та відкриттям кредитної лінії. Для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств зерно-м’ясного напряму ефективним вважається 
консолідація, що здійснюється єдиним платежем за умов рівних часток кожного учасника 
процесу.  
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Анотація 

Обґрунтовано сутність консолідації замовлень ресурсів в аграрній сфері. 
Класифіковано основні види консолідації за типом та механізмом платежів. Визначений 
вплив консолідованих замовлень на конкурентоспроможність продукції, за умов закупівлі 
палива та насіння на прикладі вирощування соняшнику та озимої пшениці.  

Ключові слова: консолідація, механізм консолідації, конкурентоспроможність 
продукції, організація замовлень, соняшник, озима пшениця. 

 
Аннотация 

Обоснована сущность консолидации заказов ресурсов в аграрной сфере. 
Классифицированы основные виды консолидации в зависимости от типа и механизма 
платежей. Определено влияние консолидированных заказов на конкурентоспособность 
продукции в условиях закупки топлива и семян на примере выращивания подсолнечника и 
озимой пшеницы. 

Ключевые слова: консолидация, механизм консолидации, конкурентоспособность 
продукции, организация заказов, подсолнечник, озимая пшеница. 

 
Annotation 

The essence of order resources consolidation in agriculture is determined. Main kinds of 
consolidation, according to the type and of payment mechanism are classified. The influence of the 
consolidated orders for the product competitiveness in terms of fuel and seeds purchases in case 
of sunflower and winter wheat cultivation is calculated. 

Key words: consolidation, consolidation mechanism, product competitiveness, order 
organization, sunflowers, winter wheat. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ 
СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Працюючи в конкурентному середовищі, керівництву 
промислових підприємств сьогодні постійно доводиться трансформувати свої підприємства, 
отримуючи нові знання як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел. Глобалізація ринкового 
простору, насиченість ринків товарів і послуг, скорочення життєвого циклу досягнутої 
конкурентної переваги припускає необхідність розробки нового ефективного підходу до 
формування стратегії організації, що сприяє досягненню стійкої конкурентоспроможності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість проблеми вибору основних 
підходів до формування стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємства знайшли 
віддзеркалення в роботах таких провідних науковців, як Ансофф І., Карлоф Б., Кемп Р., Котлер Ф., 
Ламбен Ж-Ж., Мескон М.Х., Портер М., Поршнєв О.Г., Стейнер Дж., Стрікленд А.Дж., Томпсон 
А.А., та ін. Проте, незважаючи на широкий спектр напрямів дослідження проблем формування 
стратегії підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства, у науковому світі не 
склалося цілісного підходу до даного процесу. Тому питання формування стратегії підвищення 
конкурентоспроможності підприємства залишається достатньо актуальним на цей час. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу основних підходів до 
формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Ґрунтуючись на концепціях існуючих шкіл 
стратегічного планування, можна визначити п'ять найбільш поширених підходів до розробки 
стратегії – формальний, стихійний, підхід позиціонування, маркетинговий і підхід, заснований на 
концепції TQM. 

До прихильників формального підходу до процесу формування стратегії підвищення 
конкурентоспроможності організації можна віднести І. Ансоффа і Джоржа Стейнера. У 1980-
1990 рр. І. Ансоффом була розроблена аналітична модель розробки стратегії підприємства [2, 
с. 34]. Він виявив, що велика кількість компаній під час розробки і реалізації стратегій зустрічає 
протидію з боку різноманітних економічних, технологічних і соціальних факторів, які він назвав 
турбулентністю. На його думку, метод, що обирається, повинен варіюватися залежно від 
ступеня турбулентності зовнішнього середовища підприємства. У його аналізі п'ять ступенів 
турбулентності відповідають п'яти різним підходам до створення стратегії [1, с. 52]. Дослідження, 
проведене ним, показує, що невідповідність ступеня турбулентності і підходу має несприятливий 
вплив на кінцевий результат. 

В рамках формального підходу до розробки стратегії кожен етап стратегічного плану 
включає докладні переліки чинників, які необхідно враховувати при ухваленні рішень, 
розташованих в пріоритетному порядку з наданими їм коефіцієнтами вагомості, а також правила 
вибору основних альтернатив. Безпосередньо сам процес розробки стратегії є формалізованим 
процесом, доведеним до комплексної блок-схеми. Результуюча стратегія впливає на розвиток 
підприємства в двох основних напрямах – конкретних стратегічних альтернатив і синергетичного 
ефекту як характеристики цілісності підприємства як системи. 

На наш погляд, недолік формального підходу до формування стратегії підвищення 
конкурентоспроможності організації полягає в розмежуванні стратегічного мислення від реальної 
практики управління, таким чином, істотно обмежуючи підприємство у питаннях корегування 
стратегії і розробці нових стратегічних альтернатив з метою збереження конкурентних переваг. 

Маркетингова орієнтація процесу формування стратегії організації бере свій початок в 
середині 1980-х. Поява цієї теорії пов'язана з іменами М. Портера,  І. Ансофа, Б. Карлофа, Ж-
Ж. Ламбена. Даний підхід отримав назву підходу позиціонування, і направлений на розвиток 
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фірмою конкурентних переваг і повнішого задоволення потреб споживачів, ставши новим 
напрямом розвитку бізнесу. Вперше в світовій літературі вводиться поняття стратегічно 
орієнтоване маркетингове дослідження і бенчмаркінг (Р. Кемп). 

Основоположники підходу позиціонування – М. Портер, БКГ і компанія Маккинзі, 
розглядають формування стратегії як контрольований і свідомий процес, в результаті якого 
з'являються стратегії, що представляють специфічні загальні і ринкові позиції компанії 
(економічні і конкурентні), які можуть бути ідентифіковані і свідомо, самі по собі, забезпечують 
захист від атак конкурентів – наявних і майбутніх. Структура ринку активно стимулює виникнення 
визначених стратегій позиціонування, що впливають, у свою чергу, на організаційну структуру. 

М. Портер вважає, що «суть формування стратегії полягає в тому, що необхідно зв'язати 
компанію із її зовнішнім середовищем. Найефективніша стратегія для даної компанії являє собою 
унікальну споруду, що відображає її конкретне положення» [7, с. 45]. Він виділяє три основні 
області розробки стратегії поведінки підприємства на ринку. Перша область пов'язана з 
лідерством в мінімізації витрат виробництва. Друга – із спеціалізацією у виробництві продукції. 
Третя область визначення стратегії відноситься до фіксації певного сегменту ринку і концентрації 
зусиль підприємства на цьому ринковому сегменті. Переважаючі стратегії і конкурентні умови 
визначаються стадією життєвого циклу, на якій знаходиться галузь, структурою галузі, природою і 
відносною силою п'яти конкурентних сил і широтою конкурентного суперництва [8, с. 67]. 

Дослідження М. Портера знайшли своє відображення в роботах А.А. Томсона і 
А. Дж. Стрікленда, які, узявши за основу базові стратегії, запропоновані М. Портером, визначили 
чотири різні підходи до зростання підприємства і пов'язані із зміною стану одного або декількох з 
елементів - продукт, галузь, ринок, становище фірми усередині галузі, технологія [10, с. 3]. 
Кожен з цих елементів знаходиться в одному з двох станів – що існує або новому. При цьому, в 
основі процесу формування стратегії розвитку фірми знаходиться концепція бенчмаркінга, яка 
останніми роками займає все більше місце в системі сучасних підходів менеджменту якості. 

Актуальність даної концепції підтверджується основною метою бенчмаркінга – 
вдосконалення бізнесу і підвищення конкурентоспроможності підприємства, має стратегічний 
характер для організації і додає йому статус повноправного інструменту управління. В процесі 
визначення основних напрямів розвитку підприємства і створення нових конкурентних переваг в 
рамках підходу позиціонування використовуються два основні типи бенчмаркінга – порівняльний 
і процесний. 

Таким чином, як показали дослідження А.А. Томсона і А.Дж. Стрікленда, використання 
маркетингової і якісної складової в процесі формування стратегії підвищення 
конкурентоспроможності організації сприяє безперервному розвитку підприємства і створенню 
нових конкурентних переваг. 

Підходу позиціонування до формування стратегії підприємства, дотримується і М.Х. Мескон, 
який вважає, що стратегія повинна розроблятися з погляду перспективи всієї організації. У основі 
даного процесу знаходяться широкі маркетингові дослідження і фактичні дані про галузь, ринок, 
конкуренцію. На думку науковця, перед організацією стоять чотири основні стратегічні 
альтернативи – обмежене зростання, зростання, скорочення і поєднання [5, с. 53]. Після того, як 
керівництво розгляне наявні стратегічні альтернативи, воно звертається до конкретної стратегії. 
Метою процесу створення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства є стратегія, 
яка максимально підвищить довгострокову ефективність організації. На стратегічний вибір 
впливають такі чинники, як ризик; знання минулих стратегій; реакція власників акцій; чинник часу. 

Жан-Жак Ламбен заглиблює і розширює окремі питання формування стратегії організації, 
розроблені М.Х. Месконом. Зокрема, Ж.-Ж. Ламбен рекомендує почати розробку стратегії 
розвитку фірми з аналізу портфелів її діяльності на основі типології ринків по матриці 
Бостонської консультативної групи [4, с. 108]. Цю матрицю він доповнив траєкторіями 
підприємств, що добилися успіху, і невдах. 

Остаточний вибір стратегії підвищення конкурентоспроможності організації, на його думку, 
повинен здійснюватися її керівниками за наступними стратегічними альтернативами – 
інвестувати, щоб утримати зайняту позицію; інвестувати з метою поліпшення займаної позиції і 
підвищення конкуренто-спроможності; інвестувати, щоб повернути втрачену позицію; знизити 
рівень інвестицій з наміром «зібрати врожай»; деінвестувати і піти з ринку [4, с. 147]. 
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Ряд сучасних науковців і фахівців, що займаються проблемою формування стратегії 
підприємства, також дотримуються підходу позиціонування. Так, О.Г. Поршнєв у процесі аналізу 
альтернатив і створення стратегії розвитку виділяє три етапи – розробка стратегії, що дозволяє 
досягти поставлених цілей; доведення стратегії до рівня адекватності цілям розвитку 
підприємства і формування загальної стратегії; аналіз альтернатив в рамках вибраної загальної 
стратегії підприємства і оцінка ступеня їх придатності для досягнення головних цілей [11, с. 28]. З 
метою підвищення ефективності процесу формування стратегії конкурентоспроможності 
організації, О.Г. Поршнєв пропонує здійснювати стратегічну сегментацію з метою виділення 
стратегічних зон господарювання. Проте, незважаючи на об'єктивно практичну значущість 
підходу позиціонування, на нашу думку, він не враховує у належній мірі маркетингову і якісну 
складову процесу створення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Основоположники стихійного підходу до розробки стратегії Д. Куїн та Г. Мінцберг, 
вважають, що процес створення стратегії має постійно розширюватися і що стратегія 
з'являється стихійно, а не як наслідок ретельного планування [6, с. 23]. При такому підході 
розробка стратегії перетворюється у форму навчання. Стратегічні ініціативи здійснюються тими, 
хто володіє здібностями і ресурсами для навчання. Деякі ініціативи розвиваються сам по собі 
або методом проб і помилок, тоді як інші підтримуються менеджерами середньої ланки, які 
поширюють їх в колективі і доводять по відомості вищого керівництва, що стимулює їх розвиток. 
Стратегічні ініціативи, що отримали підтримку, набувають форму визначеної стратегії. 

Стихійний підхід до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства 
також знайшов підтримку серед сучасних науковців. Так, Ю.Б. Рубін відзначає, що кожна 
організація здійснює полістратегічний пошук, тобто при створенні стратегії застосовує дві 
стратегічні установки – на монополізацію ринку і на інтеграцію своєї діяльності в єдиний процес 
функціонування ринку за законами конкуренції. Віддзеркаленням такого положення і є інтеграційна 
стратегія, що базується на розумінні фірмами динаміки співвідношення «конкуренція-монополія». 

Стихійний підхід додає до процесу розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності 
організації практичний зміст. Проте, базуючись на описових дослідженнях, він не сприяє 
створенню цілісної стратегії, що відповідає потребам зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства. 

Ф. Котлер розглядає процес формування стратегії організації з маркетингових позицій. Він 
пропонує реалізацію наступних етапів досліджень для визначення загальної стратегії 
підприємства: визначення стратегії поведінки фірми на ринку; визначення стратегії охоплення 
ринку; вибір цільового сегменту ринку; формування стратегії розробок нових товарів; вибір 
ресурсної стратегії; вибір стратегії ціноутворення; вибір способів і методів просування товарів; 
формування стратегії стимулювання збуту товарів; формування стратегії реклами товару; 
формування стратегії зростання фірми [3, с. 479]. 

Можливими напрямами розвитку підприємства, виділені Ф. Котлером, є: 
- стримана стратегія – при дефіциті засобів реагування, упевненості у лояльності клієнтів 

або завершенні діяльності на даному ринку; 
-  вибіркова реакція – реакція у відповідь на поведінку конкурентів в області реклами і 

ціноутворення; 
-  випадкова реакція, що є результатом причин особистого характеру. 
Остаточний вибір стратегічних ініціатив, на думку Ф. Котлера, визначається тією роллю, 

яку підприємство займає в конкурентній боротьбі, – лідер, претендент на лідерство, послідовник 
або той, що «окопався в ринковій ніші» [3, с. 501]. 

На виході процесу вироблення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства 
знаходиться стратегія, орієнтована на споживача. При цьому однією з головних умов ефективності 
даного процесу є необхідність узгодження наслідків споживчої пропозиції з різними макрогрупами 
ринкового середовища – профспілками, урядом, громадськими організаціями. Подібна концепція 
отримала назву «макромаркетинг» і розглядається як особливий тип стратегічного мислення. 
Основні ідеї концепції «макромаркетингу» схожі з маркетинговою теорією взаємодії, актуальність 
якої в даний час підтверджується зростанням обсягу пропонованої стандартизованої продукції і 
формуванням маркетингових рішень, що повторюються. 

На основі вищевикладеного можна зауважити, що кожен з існуючих підходів до 
формування стратегії розвитку підприємства має певну самостійність. Проте їх застосування на 
практиці носить обмежений характер, оскільки дані підходи відображають тільки одну із сторін 
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процесу розробки стратегії. На наш погляд, найбільш ефективним є інтегрований підхід до 
процесу формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, заснований 
на дослідженнях А.А. Томсона, А.Дж. Стрікленда, Ф. Котлера і концепції TQM, оскільки 
розроблені ними підходи до розробки стратегії, в своїй сукупності, відображають всі можливі 
напрямки розвитку підприємства з урахуванням стану галузі і місця, яке підприємство займає в 
даній галузі в умовах динамізму зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. 

Пропонований інтегрований підхід передбачає дії керівництва організації з досягнення 
стійкої конкурентної переваги, а також дії, направлені на запобігання можливим атакам 
конкурентів і безперервний розвиток підприємства як основний принцип TQM (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі 

інтегрованого підходу 
 
Стадія життєвого циклу галузі Конкурентне 

становище 
компанії на 
ринку 

Стратегічна мета Галузь, що 
зароджується Зріла галузь Затухаюча галузь Фрагментована 

галузь 

Лідер ринку Розширення обсягу 
ринку; розширення 
лідируючої ринкової 
позиції; вдосконалення 
структури витрат; 
підвищення споживчої 
цінності продукції; 
завоювання лояльності 
споживачів. Реалізація 
творчих наступальних 
стратегій і стратегій 
активної оборони 

Створення нових 
сегментів ринку  
Широка 
диференціація, 
заснована на 
якості  
Лідерство по 
витратах  
Атака «по всьому 
фронту»  
Індивідуалізації 

Широка 
диференціація 
Агресивне 
стимулювання 
збуту Придбання 
основних 
конкурентів 
Вихід на 
міжнародний ринок

Створення нових 
сегментів ринку;  
Концентрація 
Диференціація на 
основі якості або 
оновлення 
продукції  
Лідерство по 
витратах 

Рух в нові 
географічні 
області 
шляхом 
будівництва 
типових 
підприємств 
Інтеграція 
Стратегія 
«декількох 
ринкових ніш» 

Компанія-
претендент 

Атака ринкового лідера з 
метою збільшення 
власної ринкової частки 
на основі стійкої 
конкурентної переваги. 
Використання 
переважно активних 
наступальних стратегій 

Активні 
наступальні 
стратегії:  
- Лобова атака 
- Флангова атака 
- Атака «по всьому 
фронту» 

Широкої 
диференціації 
Лідерство по 
витратах  
Вихід на нові 
географічні регіони 
Придбання дріб-
них конкурентів 
Партизанська 
війна 

Ринкова ніша  
Створення нових 
сегментів ринку 
Широка 
диференціація 
Лідерство по 
витратах 
Обхідний маневр 
Стратегія 
скорочення 

Лідерство по 
витратах; 
Інтеграція 
(вперед-назад); 
Концентрація в 
обмеженій 
географічній 
зоні 

Компанія-
послідовник 

Досягнення високого 
рівня прибутків за раху-
нок використання 
досвіду лідера галузі 
або вдосконалення 
його товарів і 
маркетингових програм  
Широке використання 
стратегій оборони 

Обхідний маневр; 
Партизанська 
війна; 
Диференціація на 
основі високої 
якості; 
Спеціалізація 
індивідуального 
іміджу 

Пасивна оборона; 
Концентрація; 
Лідерство по 
витратах 

Індивідуалізація на 
основі якості  
Скорочення 
«Збір врожаю» 
Лідерство по 
витратах 
Ліквідація 

Експлуатація 
типових 
підприємств 
Інтеграція 
Спеціалізація 

Та,  що 
обслуговує 
ринкову 
нішу 

Спеціалізація. У основі 
даного підходу 
знаходиться 
переконання, що 
компанія, яка обслуговує 
ринкову нішу, здатна 
призначати ринкову ціну, 
що істотно перевершує 
витрати, оскільки 
представляє 
споживачам більш 
високу порівняно з 
іншими підприємствами 
цінність. Використання 
наступальних і 
оборонних стратегій. 

Одночасне 
обслуговування 
декількох 
ринкових ніш 
Географічна 
спеціалізація 
Вертикальна 
спеціалізація 

Сфокусована 
стратегія 
диференціації 
Оптимальних 
витрат 
Стратегія 
зростання продаж 
Лідерство за 
витратами 

Створення нових 
сегментів ринку 
Сфокусована 
стратегія 
диференціації на 
основі досконалої 
якості та 
оновлення 
Лідерство за 
витратами 
Стратегія 
ліквідації 

Експлуатація 
типових 
підприємств 
Інтеграція 
"вперед-
назад" 
Спеціалізація 
на типах 
продукції 
Спеціалізація 
на типах 
споживачів 
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Розглянемо основні чинники, які впливають на розробку стратегії підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Керуючись інтегрованим підходом до формування 
стратегії, визначаємо ситуаційний чинник як конкретний компонент зовнішнього або 
внутрішнього середовища організації, по якому вона може перевершити конкуруючі 
підприємства після виконання в перспективі конкретних умов, що визначають перевагу 
аналізованого компоненту компанії в порівнянні з конкуруючими фірмами. Взаємодія цих 
чинників носить специфічний характер для кожної галузі і організації і завжди змінюється в часі 
[9, с. 112]. На рис. 1 показані основні чинники, що впливають на вибір стратегії компанії 
[10, с. 90]. 

Рис. 1. Чинники, що впливають на вибір стратегії підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
Відзначимо, що віддаленість терміну реалізації стратегічного чинника організації має 

становити не менше двох років. Тому керівництву підприємства при формуванні стратегії 
підвищення конкурентоспроможності необхідно враховувати всю сукупність зовнішніх і 
внутрішніх чинників. Ефективна стратегія в ідеалі повинна відповідати всім цим чинникам. 

Сучасна стратегія організації, що орієнтована на досягнення стійкої 
конкурентоспроможності підприємства, формується на основі співпраці із всіма важливими 
групами інтересів. Досягнення балансу даних інтересів є пріоритетним завданням керівництва 
підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на основі проведеного аналізу стає 
очевидним, що реалізація інтегрованого підходу до формування стратегії розвитку підприємства 
на практиці дозволить його керівництву концентрувати свої зусилля одночасно на декількох 
напрямах діяльності організації, тим самим покриваючи все поле ринкових можливостей і 
сприяючи досягненню стійкої конкурентної переваги. Використання інтегрованого підходу сприяє 
здійсненню оптимального стратегічного вибору з урахуванням ресурсних можливостей 
підприємства, скорочує ризик ухвалення помилкових рішень, дозволяє значно скоротити 
тимчасові і матеріальні витрати в процесі розробки стратегії. 
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Анотація 
Стаття присвячена аналізу основних підходів до формування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Актуальність і важливість питання обумовлені 
тим, що в сучасному динамічному ринковому середовищі тільки ретельно розроблена 
стратегія дозволить підприємству утримувати захоплені ринкові позиції та поліпшувати 
своє становище на ринку. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, стратегія підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу основных подходов к формированию стратегии 
повышения конкурентоспособности предприятия. Актуальность и важность вопроса 
обусловлены тем, что в современной рыночной среде только тщательно разработанная 
стратегия позволит предприятию удерживать занимаемые рыночные позиции и 
улучшать своё положение на рынке. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, стратегия 
повышения конкурентоспособности предприятия. 

 
Annotation 

The article is devoted the analysis of basic approaches to forming of strategy of increase of 
competitiveness of enterprise. Actuality and importance of question is conditioned that in a modern 
dynamic market environment only the carefully developed strategy will allow an enterprise to retain 
bulldoggen market positions and improve the position at the market. 

Key words: strategy, strategic planning, strategy of increase of competitiveness of enterprise. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО 

ФАХІВЦЯ В СВІТЛІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
Постановка проблеми. Соціально-економічні і політичні зміни в суспільстві, 

зміцнення державності України, входження в цивілізоване світове співтовариство неможливі 
без гнучкості загальноосвітньої, загальнокультурної та професійної підготовки фахівців та 
інтеграції їх у світове суспільство. Система вищої освіти надає широкі можливості для 
задоволення різноманітних освітніх потреб особистості та суспільства, підготовки 
конкурентоспроможного фахівця. Розвиток людини, її пізнавальні процеси і особисті якості 
мають засвоюватись у процесі навчання [2]. Важливим елементом сучасної фахової 
підготовки в контексті Болонської декларації є не лише формування вмінь та навичок, 
необхідних фахівцю з відповідної професії, озброєння знаннями щодо певної галузі, а й 
формування творчої особистості, творчих здібностей, здатності до творчого мислення. У 
навчальній, трудовій, суспільній діяльності при досягненні певного рівня свідомості в людини 
виникають здібності до самоаналізу, з’являється вміння розбиратись у вчинках інших людей, 
усвідомлюється необхідність відповідності особистих якостей вимогам суспільства [8, c.201].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема творчих здібностей особистості 
досліджувалася мислителями усіх епох розвитку світової науки. Метафізичну сутність 
творчості через релігійно-етичну інтуїцію розглядали Ф.Аквінський, Сократ, В.Соловйов, 
Ф.Шеллінг; розробку філософських та соціологічних аспектів теорії творчості зробили 
Г.Батіщєв, М.Бердяєв, Г.Давидова, Б.Кедров, М.Коган, Е.Фромм; психолого-педагогічні 
фактори, що сприяють формуванню творчих здібностей особистості, досліджувалися такими 
вченими як І.Аверіна, В.Андреєв, Л.Єрмолаєва-Томіна, О.Киричук,  В.Моляко, Б.Нікітін, 
В.Рибалка, С.Сисоєва, Г.Чистякова; питання вивчення загальних творчих здібностей, від 
яких залежить успішність у багатьох видах діяльності, - В.Андреєв, Г.Балл, Д.Богоявленська, 
Л.Венгер, Н.Лейтес, І.Лернер, О.Лук, Я.Пономарьов, В.Роменець; зміст, методи та форми 
навчання і виховання майбутніх фахівців знайшли своє відображення у працях В.Аванесова, 
Є.Кулика, П.Лузана, В.Мадзігона, Н.Тверезовської, Д.Тхоржевського та ін. 

Аналіз наукової та методичної літератури дозволяє зробити висновки, що діюча 
система навчання в вузі нині не забезпечує достатніх умов щодо активної пошуково-творчої 
діяльності студентів та розвитку їх творчих здібностей. Видатний економіст Лестер Туроу 
зазначав, що «знання стають єдиним джерелом стійкої конкурентної переваги, оскільки все 
інше випадає із рівнів конкуренції, але знання можуть бути використані тільки через 
кваліфікацію індивідів» [7 , с.92]. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сучасних підходів до 
формування творчих здібностей майбутніх фахівців економічного профілю у навчальному 
процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед вищою школою стоїть нагальне 
питання щодо створення умов, при яких сучасний навчальний процес буде носити творчий 
характер, де знайшли б своє відображення: розробка інноваційних технологій, методик, 
прийомів, що забезпечували б креативний (творчий) розвиток особистості; своєчасне 
виявлення індивідуальних творчих здібностей студентів; цілісний безперервний процес 
поєднання теоретичних знань та практичних навичок. Адже «вектор сучасної політики і 
стратегії держави повернений в напрямку подальшого розвитку національної освіти, її 
адаптації до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформації та інтеграції в 
європейське і світове співтовариство» [3]. 

У процесі виявлення індивідуальних творчих здібностей студентів необхідно більше 
уваги приділяти розвитку цих здібностей. Справедливо писав В. О. Сухомлинський, що без 
різноманітних методів навчання, в тому числі, ігрового, немає й не може бути повноцінного 
розумового розвитку [6, с.273].   Процес підготовки висококваліфікованих фахівців у вузах  
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необхідно розпочинати з розвитку творчих здібностей та дослідницьких навичок студентів в 
галузі обраної професії. З цією метою методами тестування треба виявити природні чинники 
й рівень їх розвитку. На підставі результатів тестування необхідно спроектувати навчально-
виховний процес, розробити план  розвитку здібностей студентів з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей. «Навчальне завдання як форма організації змісту навчального 
матеріалу передбачає діяльність суб’єктів навчання після того, як сформульовано тему й 
умови завдання. Це така форма організації змісту навчального матеріалу, за допомогою якої 
педагог створює творчу ситуацію, прямо чи опосередковано визначає мету, умови, вимоги до 
навчальної творчої діяльності, в процесі якої суб’єкти навчання активно оволодівають 
знаннями та вміннями, розвивають власні творчі здібності», - підкреслює 
С. Сисоєва [5, с.293].  

Дослідження показали, що прояви творчості залежать від внутрішніх та зовнішніх 
чинників. До внутрішніх відносяться: рівень емоційного збудження та мотивації; рівень знань, 
які має студент; почуття успіху тощо. 

До зовнішніх слід віднести: 
- схильність до конформізму; 
- страх бути незрозумілим чи смішним у своїх судженнях; 
- страх критикувати інших і бути критикованим іншими; 
- завищена оцінка власних дій; 
- надмірна критичність мислення; 
- відсутність оцінок стресу. 
   На етапі розробки інноваційних технологій, методик, прийомів, які б забезпечували 

креативний розвиток студентів у навчальному процесі, ми рекомендуємо використовувати: 
- різноманітні види лекцій – традиційні, проблемні, міжпредметні, інтегровані, лекції-

дослідження, лекції-екскурсії; 
- різноманітні види семінарських занять – традиційні, семінари-дискусії, семінари-

дослідження і т. ін.; 
- нестандартні заняття з розвитку творчих здібностей студентів, їхніх конструкторських 

навичок; 
- колективну форму навчання, роботу студентів у малих творчих групах, на кафедрах, в 

системі науково-дослідницької роботи студентів; 
- нові інформаційні технології, навчальні комп'ютерні програми; 
- модульно-рейтингову систему контролю за рівнем засвоєння студентами знань, умінь, 

навичок з використанням різнорівневих завдань; 
- авторські нестандартні завдання підвищеної складності, інтегровані з іншими 

предметами; 
- творчі, науково-дослідницькі роботи студентів. 
Процес професійної підготовки студентів до творчої роботи ми умовно поділяємо на 

етапи. 
1. Формування творчих здібностей: 
- завдання та вправи на формування творчих здібностей; 
- колективні дослідження з відповідних дисциплін; 
- індивідуальні завдання творчого характеру. 
2. Формування професійних вмінь та навичок: 
 - творчі лабораторні та практичні роботи дослідницького характеру; 
- знайомство з загальними методами дослідження;  
- знайомство з методами досліджень у певній галузі; 
- дослідження за планами підприємств, організацій; 
3. Формування експериментальних навичок дослідження: 
- участь в наукових розробках кафедр та викладачів; 
- накопичення експериментального матеріалу до дипломної, курсової роботи; 
- індивідуальні завдання дослідницького характеру. 
Формування творчих здібностей та професійну підготовку до творчої діяльності 

необхідно проводити впродовж усього періоду навчання в усіх видах навчальних занять: при 
проведенні лабораторних та практичних занять загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; 
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при написанні курсових та дипломних робіт і т. д.  
Процес формування творчої особистості ми умовно поділяємо на три етапи [4]. На І 

етапі підготовки необхідно виявляти та формувати творчі здібності кожного студента, з 
урахуванням обраної професії, складати індивідуальний план їх поетапного розвитку, 
вивчати основи методів проведення наукових досліджень. Зокрема, загальні здібності та 
творчі якості особистості майбутнього фахівця (образне мислення, творче уявлення, інтуїція, 
фантазія) формуються при виконанні спеціально розроблених вправ та завдань. Основна 
увага на даному етапі приділяється розвитку наукової інтуїції, уявлення, умінню 
нестандартно мислити. Спеціальних здібностей у певній галузі – при виконанні завдань на 
розвиток уміння будувати моделі процесів, експериментальних навичок у певній галузі, 
вміння подолати психологічний бар’єр при розв’язанні творчих завдань, уміння генерувати 
ідеї, вміння спостерігати явища та процеси.   

На ІІ етапі необхідно формувати навички розв’язання задач зі спеціальних дисциплін, 
які потребують творчого підходу, технічного конструювання. Потім формуються творчі 
здібності, вміння та навички застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань.  

На ІІІ етапі формуються експериментальні навички проведення спеціальних наукових 
досліджень з обраної галузі, практичні вміння організації індивідуальної та колективної 
дослідницької роботи. Зміст та структура індивідуальної пошуково-творчої роботи мають 
бути спрямовані на проходження студентами основних етапів пізнання.  

Результати дослідження. У процесі формування творчих здібностей студентів 
необхідно уважно стежити за розумним співвідношенням розвитку логічного та творчого 
(інтуїтивного) підходів при розв’язуванні дослідницьких завдань. Орієнтуючись тільки на 
логічне мислення, неможливо сформувати фахівця, здатного до творчого вирішення 
проблем. Інтуїцію, навички подолання інертності мислення слід формувати за допомогою 
системи спеціально підібраних  вправ та завдань. На нашу думку, розумовий творчий процес 
повинен характеризуватися особливими чинниками, серед яких окреме місце належить 
інтелектуальній інтуїції. Її слід розглядати як механізм вирішення завдань, які вимагають 
креативного підходу, якщо подібне завдання не може бути розв’язане шляхом логічних 
висновків. Така ситуація виникає тоді, коли для розв’язання творчих завдань у студентів 
недостатньо знань. Це положення можна з успіхом використовувати при розробці методики 
(вправ) розвитку наукової інтуїції. Завдання, що вирішують студенти, не повинні мати 
алгоритмів розв’язання. Там, де є алгоритм, відсутня творчість, так як студент орієнтується 
на логіку. Інтуїтивне рішення проблеми виникає як під час спілкування, роботи з реальними 
предметами та об’єктами, так і в умовах розумового експерименту. Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що наукову інтуїцію можна розвивати методами моделювання об’єктів, 
явищ та процесів за допомогою сучасних ПЕОМ.    

Розвиток творчого уявлення – ще один необхідний елемент формування творчих 
здібностей фахівців. Під творчим уявленням, у межах навчального процесу, розуміємо 
розробку нової оригінальної моделі об’єкту або процесу які невідомі даному студенту. 
Застосування принципу аналогії можливо в двох аспектах: за запропонованим викладачем 
об’єктом студентам необхідно розробити аналог з заданими параметрами; або студент 
самостійно визначає об’єкт, аналог якого необхідно розробити. 

Важливим етапом творчого пізнавального процесу є побудова абстрактної моделі 
процесу, що досліджується. На нашу думку, невміння будувати такі моделі є однією з 
основних причин формального засвоєння знань та викликає труднощі при формуванні 
гіпотези. Таке невміння проявляється при виконанні завдань дослідницького характеру. Під 
моделлю буде розумітись деякий ідеальний образ реального об’єкту або процесу, що 
досліджується, який адекватно відбивається у свідомості студента.  

Висновки з проведеного дослідження. Розв’язання проблем, з якими стикається 
людство, багато в чому визначаються світоглядом суспільства, а також тією роллю, яку 
відіграє освіта в цілому, і вища освіта зокрема [1]. Таким чином, основним завданням вищої 
освіти в світлі вимог Болонського процесу є формування висококваліфікованих фахівців, а 
ним можуть стати  тільки творчі особистості, які поєднають у собі міцні теоретичні знання та 
практичні навички. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в з’ясуванні взаємозв’язку між 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 26 

здібностями студентів, задатками та інтелектуальними вміннями щодо формування творчих 
здібностей студентів у процесі фахової підготовки в економічних навчальних закладах. 

 
Бібліографічний список 

 
1.Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века: подходы и практические 

меры. – М. : Alma mater. Вестник высшей школы, 1999. – 27 с. – (Инф.бюл. №3). 
2.Ладнев В. С. Содержание образования: сущность, структуры, перспективы. / 

В. С. Ладнев. – М. : Высш.шк. – 1991.– 224 с. 
3.Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / [М. Ф. Степко, 

Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков]. – К. : Вища школа, 2004. – 125 с. – 
(Вища освіта). 

4.Пономарев Я. А.Фазы творческого процесса / Я. А. Пономарев. – М. : Педагогика, 
1983. – 326 с. – (Исследование проблем психологии творчества). 

5. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості:підручник / С. О. Сисоєва. – К : 
Міленіум, 2006. – 346 с. 

6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. – К : Рад.шк., 
1982. – Т.1. – 234 с.  

7. Туроу Л. Будущее капитализма./ Л. Туроу. – Новосибирск, 1999. – 124 с.  
8.Хусаинова Н. Ю. Педагогические основы руководства трудовым колективом: учебно-

методическое пособие / Н. Ю. Хусаинова, И. С. Фиганова. – М. : Изд-во Казанского ун-та, 
1986. – 211 с. 

 
Анотації 

У статті розглядається питання формування творчої особистості студента 
шляхом упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання. Розкрито зміст 
активних форм, методів і прийомів навчання, їх вплив на розвиток творчих здібностей 
студентів. Обґрунтовано необхідність їх застосування, визначено низку прийомів, котрі 
допомагають забезпечити необхідний рівень творчої сформованої особистості. 

 Ключові слова: творча особистість, творчі здібності, технологія навчання. 
 

Аннотации 
В статье рассматривается вопрос формирования творческой личности студента 

путем внедрения в учебный процесс современных технологий обучения. Раскрыто 
содержание активных форм, методов и приемов обучения, их влияние на развитие 
творческих способностей студентов, приведены их основные виды и условия 
применения. Обоснована необходимость их применения, определен ряд приемов, которые 
помогают обеспечить необходимый уровень творческой сформированной личности. 

Ключевые слова: творческая личность, творческие способности, технология 
обучения. 

 
Annotation 

The article mentions the problem of forming a student’s creative personality by introducing 
the modern techniques of studying in the educational process. The content of active forms, 
methods and studying is disclosed, as well as their influence on the development of creative 
abilities. The actuality and the necessity of their usage are proved, the number of ways, which give 
opportunity to provide the necessary level of formation a creative personality is fixed. 

Key words: creative personality, creative abilities, technology of teaching. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН 
 

Постановка проблеми. У періоди загострення кризових явищ у економіці та 
суспільстві особливої гостроти набуває проблема оптимізації механізмів використання 
власних інвестиційних ресурсів, а також пошуку додаткових джерел фінансування 
подальшого розвитку. Дискусія, що розгорнулась навколо пропозицій центральної влади 
щодо відновлення в Україні після майже шестирічної забуття зон зі спеціальним економічним 
статусом свідчить про неоднозначність та суперечливість останніх. З одного боку, 
негативний вітчизняний досвід функціонування територій зі спеціальним економічним 
статусом підвищує ризики як для потенційних інвесторів, так і для місцевих бюджетних 
систем [10, 11]. У той же час можливість на рівні окремо взятого муніципального утворення 
провадити політику екологічно сталого розвитку робить зазначений фіскальний інструмент 
надзвичайно привабливим як для місцевої спільноти, органів місцевого самоврядування, так 
і для країни в цілому.  

Аналіз останніх досліджень та піблікацій. Проблематика преференційного 
зонування території висвітлюється у чисельних працях вітчизняних вчених [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Проте лише у поодиноких дослідженнях закордонних фахівців [8, 9] пропонуються конкретні 
способи практичної інтеграції зазначеного інструменту у механізм реалізації концепції 
сталого розвитку на регіональному рівні.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення головних переваг та недоліки 
існуючих підходів до запровадження ВЕЗ та ТПР та обґрунтування впровадження якісно 
нових зон сталого розвитку прикладі Сумського регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення вільних економічних зон 
(ВЕЗ) є однією з найважливіших складових елементів стратегії експортної орієнтації будь-
якої країни, що особливо актуально в кризові часи. Головна мета таких зон  полягає у 
залученні місцевого та іноземних капіталів, розширенні експорту, зростанні валютних 
доходів, отриманні доступу до нових технологій, покращанні стану платіжного балансу і, в 
кінцевому підсумку, розвитку національної економіки і її більш ефективний (тісній) інтеграції в 
світову економіку [1]. 

Україна вже має певну практику щодо створення та функціонування вільних 
економічних зон та територій пріоритетного розвитку (ТПР). Але загальні висновки багатьох 
політиків та експертів залишаються невтішними: ці зони не тільки не стали епіцентрами 
економічного «буму», але й виявилися значними «дірками», через які на внутрішній ринок 
линув потік безмитних та безакцизних товарів народного споживання [2]. Таким чином, 
перше головне завдання, на вирішення якого було спрямовано політику створення ВЕЗ та 
ТПР – сприяти залученню як зовнішніх, так і концентрації внутрішніх інвестицій за рахунок 
надання з боку держави особливо сприятливих в основному фіскальних умов для розвитку 
бізнесу – було не вирішене.  

Ще однією причиною, через яку було в основному організовано такі преференції, стали 
значні територіальні диспропорції у розвитку вітчизняної економіки як у виробничій сфері, так 
і у сфері послуг. На жаль, ВЕЗ та ТПР не стали визначальним інструментом щодо виведення 
депресивних територій із затяжної кризи, адже замість створення нових конкурентних 
переваг, бізнес в таких зонах продовжував базуватися на експлуатації вже наявних 
географічних та ресурсних переваг. Влада сподівалась, що за рахунок спецзон можна буде 
досягти якісно нового рівня розвитку та підняття високотехнологічного виробництва. Але 
лише 5 % вкладень носили інноваційний характер [3].  

Особливу увагу викликає питання ідентифікації кінцевого реципієнта та вигодонабувача 
від функціонування таких пільгових територіальних утворень. Думки багатьох експертів 
збігаються в тому, що це далеко не громада чи держава та суспільство в цілому. Головні 
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переваги отримує обмежено коло «нечистих на руку» бізнесменів, які таким чином вирішили 
дилему пільгового ввозу «сірого» капіталу, який спочатку було напівлегально накопичено на 
території України, успішно витягнуто з національного обігу, а потім на пільгових умовах знову 
повернено під виглядом іноземних інвестицій. І саме географічне розташування територій з 
пільговим інвестиційним режимом  (Донецька, Закарпатська, Чернігівська, Житомирська 
області) підтверджують тезу про те, що їх створювали, в першу чергу, як канали пільгової 
репатріації доходів для фінансування бізнесу в Україні [4].  

Ще однією перешкодою на шляху створення та ефективного функціонування ВЕЗ та 
ТПР є відсутність єдиної, науково обґрунтованої програми їх розвитку, що узгоджується з 
загальнонаціональною та регіональними концепціями реформування економіки. Загалом 
брак системного підходу до створення зон, на думку академіка В. Геєця [5], призводив до 
надання такого статусу тим територіям, які з самого початку не були достатньо 
перспективними та привабливими для інвесторів.  

Традиційно ВЕЗ визначається як частина національної території (іноді відокремлена від 
загальних митних меж держави), що має розширену самостійність у вирішенні господарських 
проблем, особливий режим розвитку та преференційні умови економічної діяльності для 
національних та іноземних підприємців. 

Не дивлячись на значну розповсюдженість останніми роками в світі такого інструменту 
сприяння соціально-економічному розвитку (ВЕЗ створюють не лише найбагатші та 
найрозвиненіші країни – США, Японія, майже вся Західна Європа, але й країни, що 
розвиваються (Індія, Сінгапур, Тайвань, Латиноамериканські країни), та країни з перехідною 
економікою (країни Центральної та Східної Європи), пропонований ними набір преференцій 
найчастіше співпадає та містить наступні складові: 

- безмитний імпорт у зону сировини, напівфабрикатів, машин та устаткування для 
організації експортного виробництва, а також безмитного зберігання й переробки транзитних 
вантажів; 

- різного роду знижки по ставках митних тарифів на зовнішніх та внутрішніх кордонах 
зони; 

- звільнення іноземних інвесторів від сплати податку на прибуток на термін від 5 до 20 
років; 

- зниження ставок оподаткування й орендної плати; 
- повне чи часткове звільнення від оподаткування прибутків, що реінвестуються; 
-  повне або часткове звільнення від оподаткування доходів, що переказуються за 

кордон; 
- звільнення від сплати податку на нерухомість (майно, власність), податку на додану 

вартість, на покупки; 
- відміна податку на доходи іноземного персоналу, що працює на території ВЕЗ; 
- безліцензійне вивезення за кордон продукції власного виробництва іноземних фірм та 

ввезення її в зону для власних потреб; 
- спрощена процедура отримання віз та дозволів [6]. 
Найзагальнішими критеріями, за яким можливо провести класифікацію ВЕЗ є наступні: 
1. за характером діяльності або за функціональним призначенням їх поділяють на 

зони вільної торгівлі, екстпортно-виробничі зони, науково-промислові парки, офшорні центри; 
2. за ступенем інтегрованості в національну та світову економіку: екстра-вертний та 

інтравертний типи ВЕЗ; 
3. за галузевими ознаками (торгові, туристичні, рекреаційні, тощо); 
4. за характером власності (державні, приватні, змішані – найпоширеніші в світі). 
Враховуючи процес еволюції форм ВЕЗ у світовій економіці виділяють три покоління: 1 

– зони вільної торгівлі, 2 – експортно-виробничі, 3 – технопарки, технополіси, офшорні 
центри. З урахуванням цілей та принципів сталого розвитку останнім надбанням сучасної 
регіоналістики є поява нового четвертого типу вільних економічних зон - еколого-економічних 
зон. 

Еколого-економічні зони або зони сталого розвитку – це території, на яких здійснюється 
експериментальна апробація нового господарського механізму раціонального 
природокористування та безпечного збалансованого екологічно сталого розвитку. Важливою 
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відмінністю еколого-економічних зон від інших видів ВЕЗ є характер здійснюваної  на їх 
території діяльності, що не руйнує і не забруднює навколишнє середовище. Загалом на 
обраних територіях повинно пропагуватися і усілякими способами заохочуватися 
виробництво екологічних товарів і послуг. 

В Україні рішення про створення спеціальних (вільних) економічних зон приймається 
централізовано нормативними актами найвищого органу законодавчої влади – Верховною 
радою України. Нажаль, на теперішній момент як діюче законодавство, так і різноманітні 
законопроекти передбачають надання преференцій лише депресивним територіям, в межах 
яких показники соціально-економічного розвитку значно нижчі від відповідних середніх 
показників по країні (валовий внутрішній продукт на одного мешканця, рівень безробіття, 
частка зайнятих та темпи зростання окремих сфер та галузей економіки, щільність 
населення, рівень депопуляції  населення, рівень середньої заробітної плати чи рівень 
доходів на одного місцевого мешканця, рівень злочинності серед населення). Як видно, в 
системі оціночних показників відсутні критерії якісного стану екосистеми території, що 
говорить про повну відсутність екологічної складової в існуючих і потенційно можливих 
механізмах розвитку депресивних територій.  

На наш погляд, в Україні еколого-економічні зони доцільно створювати не лише на 
максимально забруднених територіях з метою  відновлення якісних екологічних показників, а 
і у відповідності до світової практики у сприятливих для цього місцях –  на унікальних, 
екологічно визначних територіях (гірські території, території з сприятливим кліматом, 
рекреаційними можливостями та ін.).  

Не останнім фактором, здатним зробити остаточний вплив на рішення щодо створення 
еколого-економічної зони повинна бути напрацьована в межах території ефективність 
реалізації програм, спрямованих на покращення екологічної ситуації. Дослідження такої 
ефективності, проведені [8] за допомогою кластерно-спектрального аналізу, показали, що 
найвищі серед регіонів України показники демонструє Сумська область. Крім того, Сумщина 
вже має позитивний досвід функціонування території пріоритетного розвитку у м. Шостка. За 
результатами роботи зони бюджетна ефективність, що визначається як відношення 
бюджетних надходжень до обсягу наданих у межах преференцій податкових пільг, склала 
49,8, що у десять разів більше за другий по Україні найвищий показник у рейтингу [7].  

Таким чином Сумська область, на наш погляд, максимально відповідає  перерахованим 
критеріям, що дозволяє на її основі з метою формування експериментальної моделі стійкого 
розвитку створити еколого-економічний регіон (ЕЕР) «Слобожанщина». 

В ЕЕР «Слобожанщина» повинні бути встановлені жорсткі екологічні норми й 
стандарти, що відповідають міжнародним вимогам. Учасниками еколого-економічної зони 
можуть бути суб‘єкти господарювання, які взяли на себе зобов‘язання в межах своєї основної 
діяльності забезпечити відновлення й збереження екосистем, генетичного фонду тваринного 
й рослинного світу, раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших 
природних ресурсів, створення умов для їх відновлення; розвиток інженерної інфраструктури 
(впровадження нових технологій, мереж і споруд енергопостачання, теплозабезпечення, 
водопостачання, каналізації), впровадження енергозберігаючих систем інженерно-технічного 
забезпечення населених пунктів; поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану 
населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов,  впровадження 
сучасних систем збирання, вилучення, переробки та знешкодження відходів; забезпечення 
захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та 
ліквідації їх наслідків; проведення наукових досліджень, які б сприяли вирішенню соціально-
економічних, екологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів; 
створення інформаційних систем по використанню наукових досліджень, статистичних та 
інших даних про населені пункти, передового досвіду щодо забезпечення їх сталого 
розвитку; здійснення міжнародного співробітництва щодо забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів; удосконалення чинного законодавства та розроблення нових 
нормативно-правових актів з питань регулювання планування і забудови населених пунктів, 
реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики,  землекористування, охорони 
довкілля, діяльності органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, 
громадян і юридичних осіб у сфері забезпечення сталого розвитку населених пунктів [9]. 
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Значних прав у сфері прийняття рішень щодо організації взаємовідносин суб‘єктів 
господарювання з територіальною громадою потрібно надати громадськості. 

Для суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють в еколого-економічному регіоні, 
повинно бути передбачено ряд податкових пільг, а також можливість одержання непрямих 
бюджетних трансфертів (прямих, непрямих та прихованих дотацій) за рахунок місцевих 
фінансових ресурсів. Головними джерелами формування останніх в межах ЕЕР повинні 
стати наступні: 

- податки, що сплачують суб‘єкти ЕЕР; 
- доходи від комерційної діяльності адміністрації ЕЕР; 
- відрахування до страхового фонду ЕЕР та фонду розвитку підприємництва; 
- продаж цінних паперів та майна ЕЕР; 
- отримані кредити; 
- випуск облігацій адміністрацією ЕЕР; 
- реалізація регіональних лотерейних білетів; 
- доходи, отримані в результаті проведення торгів, ярмарків, виставок-продажів тощо. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином впровадження в життя цілей 

екологічно сталого розвитку неможливо без участі підприємницьких структур, органів 
державного та муніципального управління, а також громадськості. Найкращий синергетичний 
ефект такого співробітництва досягається за умов реалізації децентралізаційних процесів та 
надання більшої фінансової автономії кожному з учасників, що можливо шляхом 
впровадження еколого-економічних територій.  
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Анотація 

У роботі окреслено сучасні проблеми функціонування вільних економічних зон в 
Україні, досліджено основні засади їх запровадження та обґрунтовано необхідність 
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введення територій з особливим статусом – еколого-економічних регіонів – на прикладі 
Сумської області. 

Ключові слова: вільна економічна зона, еколого-економічний регіон, зона сталого 
розвитку, преференція. 

 
Аннотация 

В роботе очерчены современные проблемы функционирования свободных 
экономических зон в Украине, исследованы основы их внедрения и обоснована 
необходимость введения территорий с особым статусом – эколого-экономических 
регионов – на примере Сумской области.  

Ключевые слова: свободная экономическая зона, эколого-экономический регион, 
зона устойчивого развития, преференция. 

 
Annotation 

This paper is devoted to outline the modern problems of free economic zones in Ukraine, to 
research the basic principles of its implementation, and to propose the introduction of territories 
with special status – ecological-economic regions – by the example of the Sumy region. 

Key words: free economic zone, ecological-economic region, the zone of sustainable 
development, preference. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У 
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. За умов сучасності знання стають головним ресурсом 

інноваційного розвитку економіки, оскільки вони на відміну від інших видів економічних 
ресурсів багатократно використовуються в різних ситуаціях, легко поширюються, приносять 
постійний ефект, примножуються та стають суспільним благом. Особливо цінним набуття та 
використання знань є в ситуаціях динамічного характеру розвитку людства, інтеграційних 
процесів, зміни інституційних основ ринку, конкуренції, тобто в умовах сьогодення і на 
перспективу. Знання є тим рушієм, що формує ідею, активний розвиток, 
конкурентоспроможність кожного суб’єкта підприємництва – чи власника малого бізнесу, чи 
керівника великої корпорації. Важливим механізмом, що забезпечує набуття знань впродовж 
всього життя, усіма учасниками економічних процесів є концепція безперервної освіти. Для 
вдосконалення підготовки фахівців практично у всіх сферах господарювання 
найефективніше використовувати системи безперервного навчання і підвищення 
кваліфікації, короткотермінові професійні курси, дистанційне навчання. 

Особливо актуальними питання безперервної освіти є для суб’єктів підприємництва. Це 
зумовлено тим, що підприємці, які започатковують власний бізнес чи підтримують 
функціонування існуючого, потребують постійно нових знань для створення інноваційних 
ідей, впровадження сучасних технологій, використання ефективних методів дослідження 
ринку тощо.  Тенденції, що мають місце у вітчизняній економіці свідчать про зростання 
кількості суб’єктів підприємництва, однак на досить нетривалий термін. Більшість 
підприємців не витримують жорсткої конкуренції, стикаються з проблемами у фінансуванні 
своєї діяльності, необізнаності у сфері фінансово-кредитних відносин, юридичної 
неграмотності, втрат від дії ризиків тощо [1]. Суб’єкти підприємництва, що досягають успіху, 
як правило перебувають у стадії постійного навчання, вдосконалення, відвідування тренінгів 
та інших методів безперервного навчання. 
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Отже, практика діяльності вітчизняних підприємців, рівень інтелектуального розвитку 
нації, насущна потреба підвищення якості систем управління та конкурентоспроможності 
суб’єктів підприємництва України зумовлює актуальність наукових досліджень щодо сутності, 
особливостей та принципів безперервної освіти у діяльності суб’єктів підприємництва в 
Україні, а також прикладного впровадження результатів таких досліджень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом питання безперервної 
професійної освіти дуже жваво обговорюються на сторінках фахових видань. Проте в 
жодному, нажаль, не порушуються актуальні питання особливостей та принципів 
безперервної професійної освіти для суб’єктів підприємництва. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності безперервної освіти 
та визначення її ролі у діяльності суб’єктів підприємництва України, висвітлення проблем 
становлення та чинників, що визначають особливості реалізації безперервної освіти для 
підприємців, формування принципів безперервної освіти для суб’єктів підприємництва на 
базі ключових принципів Меморандуму неперервної освіти європейської комісії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні фахівці стверджують, що освіта 
як система, котра дає змогу набувати знання, - це унікальний соціальний інститут, мета якого 
не тільки розвивати на збільшувати людський капітал, але і формувати майбутнє держави, 
суспільства та особистості [2]. В контексті цього безперервна освіта покращує здобутки 
окремих людей, нації чи суспільства щоденно, в міру набуття та впровадження в життя нових 
знань та технологій. В інформаційну епоху розширення доступу до усіх форм безперервної 
освіти є важливим показником зростання інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку 
демократії, умовою для впровадження сучасних науково-інформаційних технологій у бізнесі. 

Безперервна освіта, її сутність, історія становлення, політика і практика реалізації, 
організаційно-правові та соціально-економічні аспекти були об’єктом дослідження відомих 
освітян минулого: Беккера Г., Белла Д., Друкера П., Форе Е., Тоффлера Е. і залишаються 
предметом зацікавлення та дискусій науковців сучасності: Ананьєва Б., Кумбса Ф., 
Степанової О., Антошкіної Л.,  Андрущенка В., Чикурова О., Патори Р., Семів Л. та інших. 

З появою концепції безперервної освіти змінювалися суспільні уявлення: відмова від 
трактування освіти лише як початкового етапу життя людини та перехід до її нового 
розуміння - освіта має чергуватись періодами трудової активності упродовж всього життя 
людини. Цей підхід, який був започаткований в доктрині людського капіталу (Шульг Т, Блауг 
М., Беккер Г.), отримує подальший розвиток в теоріях постіндустріалізму (Белл Д., Друкер П.,  
Іноземцев В., Кастельс М., Нонака І., Портер М., Тоффлер Е.). Про неперервність освіти, 
про те, що бурхливий розвиток освітньої активності повинен стати самостійною життєвою 
метою людини, говорилось і в доповіді Римського клубу “Навчання безмежне”, зокрема, в 
доповіді Е.Форе “Вчитися, щоб бути” [3]. 

Сьогодні принципи безперервної освіти знаходять відображення в державних 
документах і законах практично усіх країн. Для України це – Стратегія економічного та 
соціального розвитку України (2004-2015 роки), регіональні стратегії розвитку на період до 
2015 року, щорічні Послання Президента України, Програми діяльності кабінету Міністрів 
України з часу проголошення державної незалежності, Національна доктрина розвитку 
освіти, низка Законів про освіту, накази Міністерства освіти і науки України. 

Аналіз літературних джерел показав, що у наукових публікаціях, матеріалах науково-
методичних конференцій та науково-практичних семінарів показав, що доволі часто 
вживаються поняття «неперервна освіта» та «безперервна освіта». Ототожнювати ці поняття 
не слід, адже між ними існують певні відмінності. Так відповідно до визначення наведеного у 
праці [4] «безперервна освіта дасть змогу бути в загальному річищі розвитку цивілізації, 
підтримувати свою конкурентоспроможність впродовж всього життя, зміцнювати національну 
безпеку держави, суспільства і особистості …. навчити людину оперативно, системно і 
послідовно освоювати нове знання, інформацію в міру її перманентного накопичення і 
розвитку, тобто забезпечити освіту впродовж всього життя, яка повинна стати способом і 
стилем суспільно-індивідуального буття людини в інформаційному суспільстві». 

У Законі України «Про вищу освіту» та Національній доктрині розвитку освіти 
безперервність та наступність розглядаються як фундаментальні цінності особи. У категорії 
«безперервність освіти» відображаються установки на безперервне навчання, 
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перепідготовку, підвищення кваліфікації, самоосвіту, стажування, навчання протягом всього 
життя [5]. Тобто, безперервна освіта – це процес, що складається з етапів базової i 
подальшої освіти, передбачає послідовне чергування навчальної дiяльностi в системi 
освiтнiх закладів з професійною дiяльнiстю. Натомість категорія неперервності навчання 
вживається для розкриття технології та механізмів підготовки фахівців і професіоналів. 

Узагальнюючи представлені в літературних джерелах наукові підходи, сутність 
безперервної освіти визначимо як можливість інноваційного навчання, випереджуючого 
навчання, розвиток здатності швидко адаптуватися до нових технологій, бути готовим їх 
впроваджувати. Відповідно до ідеї безперервної освіти розподіл освітніх ресурсів визнається 
більш доцільним упродовж всього життя людини, аніж їх концентрація в період юнацьких 
років, з′являється можливість змінити цей порядок відповідно до суспільних вимог, власних 
бажань і потреб. Саме освіта впродовж життя дає змогу підтримувати на належному рівні 
розвиток людського потенціалу, витримувати конкуренцію, забезпечувати реалізацію 
інновацій та новаторства в усіх сферах діяльності людини.  

Отже, концепція безперервної освіти передбачає, що всі окремі елементи освіти - 
дошкільної, середньої, вищої та післядипломної, мають бути взаємно ув’язаними та 
скоординованими так, щоб кожний з них був продовженням попереднього ступеня і 
підготовкою до наступного. В такій системі вибір рівня освіти не пов′язаний безпосередньо з 
віком, переміщення в середині системи ґрунтуються не тільки на вимогах певного мінімуму 
знань, а визначаються ставленням людини до навчання, її загальним розвитком та 
інтелектом, потребами суспільного становища та прагненням самовдосконалення. Саме 
тому концепція безперервної освіти та механізми її реалізації є інтегрованими практично у 
всіх сфери суспільного життя, економічних перетворень, підприємницької діяльності. 

Особливо важливу роль безперервна освіта відіграє для підприємців, для людей, які 
ведуть активний спосіб життя, для яких конкуренція та динаміка – це стихія, для яких бізнес – 
це не тільки можливість самореалізації чи отримання прибутку, але й фактор постійного 
вдосконалення, розвитку, отримання нових знань, творення новітніх концепцій та ідей. Немає 
такого бізнесу, немає такого виду підприємницької діяльності, який би тільки сформувався і 
функціонував. Кожен бізнес є рухливим, він розвивається, потребуючи нововведень, системи 
пристосувань, постійного моніторингу ринку, впровадження нових технологій та інновацій як 
у виробленні продукту чи наданні послуг, так і в організації управління, регулювання ризиків. 
А в основі кожного ефективно функціонуючого бізнесу є людина. Саме людина, як суб’єкт 
підприємництва, її особисті соціальні характеристики, мотиви, бажання самоутвердитися, 
організаторський талант, здатність до навчання, безперервне прагнення удосконалюватися і 
впроваджувати щось нове формує розвиток підприємництва, визначає його роль у ринковій 
економіці, її інноваційних перетвореннях. Необхідність та роль безперервної освіти для 
суб’єктів підприємництва зумовлена особливістю соціально-економічної системи, в якій вони 
функціонують під впливом численних чинників, що мають різний діапазон, інтенсивність та 
тривалість впливу. 

Створення та функціонування суб’єктів підприємництва та умови їх безперервної 
освіти, передбачає врахування суттєвості та динаміки впливу таких чинників, а саме [6]: 

− ринкових (формування стратегії розвитку бізнесу, враховуючи тенденції глобалізації, 
зростання конкуренції, динаміки розвитку інформаційних ресурсів, необхідності постійного 
моніторингу попиту на ринку діяльності, здатності сформувати конкурентну пропозицію 
товарів, робіт послуг на ринку діяльності, дослідження наявності, вартості та доступності 
ресурсної бази); 

− економічних (врахування рівня економічного розвитку країни, її макроекономічних 
показників, доступності фінансових ресурсів на ринку, розвитку банківського сектору, 
грошово-кредитної політики, залучення інвестицій, рівня фінансової підтримки бізнесу, стану 
бюджетно-фінансової системи, уміння грамотно сформувати кошториси щодо реалізації 
бізнес-проектів, врахування податкової політики при веденні підприємницької діяльності, 
врахування впливу іноземного капіталу та рівня його вливання у сфери підприємницької 
діяльності,); 

− соціальних (дослідження напрямів соціальної політики держави, врахування 
соціальної спрямованості бізнесу, його екологічної безпеки, розвитку ринку праці, 
забезпечення охорони праці та достойних її умов для працівників, дотримання умов 
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соціального захисту певних верств населення, забезпечення відповідної оплати праці для 
своїх працівників); 

− політично-правових (врахування державної політики, постійного вивчення та 
моніторингу змін законодавчої бази ведення бізнесу, лобіювання власних змін до 
законодавчих проектів на рівня громадських організацій, співпраці на міжнародному рівні); 

− науково-інноваційних (необхідність розробки та впровадження сучасних 
інноваційних технологій виробництва, надання послуг, організації ведення бізнесу, розвитку 
наукоємних галузей виробництва, проведення наукових досліджень та їх фінансування, 
вивчення останніх новинок в інформаційних системах, програмних продуктах, використання 
Інтернет технологій та можливостей ведення бізнесу за допомогою сучасних інформаційних 
мереж); 

− соціально-демографічних (при організації власного бізнесу підприємцям необхідно 
враховувати демографічні особливості населення регіону, категорії споживачів продукції чи 
послуг, їхньої статі, віку, сімейного стану, фізичного здоров’я, забезпеченості житлом і 
домашнім майном, наявності особистого автотранспорту); 

− особистісно-психологічних (особистісні характеристики підприємця, його здатність 
до навчання, саморозвитку, керування психологічними якостями, виховання психології 
лідера, знання та використання сучасних концепцій та методів керування людьми, знання 
філософії та психології бізнесу, ділового спілкування, механізмів переконання, основних 
засад конфліктології та психології, уміння адаптуватися до ситуації, розвиток комунікативних 
здібностей, цілеспрямованості, ініціативності, неординарності у прийнятті рішень, 
самодисципліни); 

− професійно-кваліфікаційних (розвиток рівня кваліфікації, врахування унікальності 
та універсальності спеціальності, володіння суміжними професіями, знання іноземних мов, 
розвиток творчих здібностей, освоєння нових технологій, здатності до набуття нових знань, 
виконання трудових функцій на рівні міжнародних стандартів тощо); 

− духовно-культурних (врахування культурних та духовних особливостей кожного 
регіону, нації, країни при веденні бізнесу та його розширенні, особливо при виході на 
міжнародні ринки чи роботі з іноземними клієнтами) 

− інших чинників (тих специфічних чинників, що виникають на рівні розвитку кожного 
окремого виду бізнесу, його специфіки, ринкової ніші, виробленого продукту, системи збуту 
тощо).  

Представлені групи чинників визначають особливості безперервної освіти у діяльності 
суб’єктів підприємництва – перелік знань необхідних для ведення бізнесу, форми їх 
отримання, періодичність навчання, вартість навчання тощо та потенційні проблеми у їх 
діяльності, що можуть бути вирішені на основі такого навчання – компетентність у юридичних 
питаннях, впровадження нових видів діяльності, застосування сучасних форм дослідження 
ринку, знання основ створення бізнес-плану для отримання кредитної підтримки діяльності 
тощо.  Врахування цих чинників є основою для формування та розвитку ефективної власної 
справи та потребує від підприємців постійного навчання, власного вдосконалення, 
саморозвитку, тобто застосування основних засад безперервної освіти та технології 
неперервності у повсякденній роботі. 

Розвиток сучасного підприємництва ґрунтується на формуванні у підприємців знань 
шляхом попередньої професійної підготовки та застосування системи безперервного 
навчання. Це підтверджує тезу про те, що одним із найважливіших ресурсів для організації і 
розвитку підприємництва є людський капітал. Без людини, її бажання, творчої ідеї, здатності 
безперервно навчатися організація та ведення ефективного бізнесу є неможливим. 
Здатність постійно орієнтуватися в неперервному потоці нової інформації, застосовувати 
сучасні технології бізнесу та ризик-менеджменту, впроваджувати інновації та високий рівень 
організації управління визначається для підприємців неперервною освітою – освітою 
впродовж життя. 

Становлення та особливості безперервної освіти для суб’єктів підприємництва в Україні 
повинні ґрунтуватися на основі визначених принципів. В основі цих принципів мають бути 
ключові принципи неперервної освіти, які розкриває Меморандум неперервної освіти 
Європейської комісії (2000 року), а також специфіка необхідних знань для ведення 
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підприємницької діяльності, діючої системи здобуття цих знань та практичних навиків через 
систему закладів освіти та підвищення кваліфікації. 

Ключовими принципами неперервної освіти, які розкриває Меморандум неперервної 
освіти Європейської комісії (2000 року) є [7]: нові базові знання і базові навики для всіх; 
збільшення інвестицій у людські ресурси; інноваційні методики викладання і навчання; нова 
система оцінки отриманого знання; розвиток наставництва та консультування. 

В контексті формування принципів безперервної освіти для суб’єктів підприємництва 
достатньо виділити положення щодо впровадження нових базових знань і навиків для всіх 
(вміння вчитися, адаптуватися до змін, вміння орієнтуватися в потоці інформації, володіти 
іноземними мовами, навиками роботі у сфері інформаційних технологій), збільшення 
інвестицій у людські ресурси (спеціальні семінари, конференції, навчання працівників, 
відвідування курсів та тренінгів, фінансування навчальних програм для працівників, розробка 
системи стимулювальних заходів щодо навчання старших категорій громадян), розвиток 
наставництва та консультування (надання кожному вільного доступу до інформації про 
освітні послуги, поради щодо вибору спеціальних курсів чи відвідування тренінгів, 
впровадження постійного навчання у елемент корпоративної культури організації). Крім того, 
виходячи із специфіки діяльності суб’єктів підприємництва, зазначені принципи доцільно 
доповнити такими як: 

♦ доцільності використання у роботі, застосування практичних навиків; 
♦ оптимального врахування часу затраченого на навчання із корисністю застосування 

отриманих знань; 
♦ ефективності безперервного навчання із врахуванням витрачених фінансових 

ресурсів; 
♦ відповідності надаваних знань сучасним тенденціям та змінам в інформаційному 

середовищі; 
♦ своєчасності набуття певних знань та навиків; 
♦ подолання невизначеності та страху перед новизною (характерно для старшої 

вікової категорії працівників); 
♦ комплексності отриманих знань (економічних, юридичних, діловодства, психології, 

філософії бізнесу, менеджменту). 
Отже, навчальні технології у сфері безперервної освіти підприємців виступають 

центральною ланкою у забезпеченні якісного рівня підготовки спеціалістів. Їх розвиток і 
вдосконалення мають бути спрямовані на більш результативне використання навчального 
часу для формування більш глибоких і системних знань та оволодіння новими практичними 
навичками у своїй професійній діяльності. У зв’язку з цим відбувається постійний пошук 
таких форм навчального процесу, які б посилювали активність і насиченість тренінгів, 
фіксацію рівня засвоєного матеріалу, уміння тих, хто навчається працювати з 
інформаційними джерелами. 

Звичайно постає питання яким чином підприємцям, що постійно зайняті у бізнесі, 
продовжувати навчатися на основі запропонованих принципів, які методи безперервного 
інноваційного навчання застосовувати, де підвищувати всій рівень знань та практичних 
навиків. Відповіддю на це питання стане дослідження сучасних форм та методів навчання 
без відриву від виробництва, на робочому місці чи навіть на відпочинку. 

Нині економічні умови створили нові організаційні та методичні можливості для 
становлення і розвитку системи безперервної освіти для суб’єктів підприємництва, яка 
характеризується: 

− змішаною участю державних і недержавних освітніх закладів; 
− єдиними принципами оцінки якості підготовки з боку державних органів через 

механізми ліцензування, атестації й акредитації, готовності освітніх закладів до формування 
професійних навичок, умінь і кваліфікацій у працівників управлінського профілю і різних 
посадових груп фахівців у сфері підприємництва; 

− послідовним упровадженням мережі додаткового навчання, що забезпечує широту 
надання інформаційних і освітніх послуг підприємцям; 
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− формуванням організаційно-методичних структур, які мають забезпечити широку 
доступність соціальної освіти для підприємців за програмами довгострокового і 
короткострокового навчання з одержанням державних сертифікатів і дипломів. 

Співпраця громадських організацій та інших об'єднань, різноманітних за формами 
власності та сферами діяльності підприємств із державними і недержавними навчальними 
закладами у період становлення системи дасть змогу запровадити багаторівневий підхід до 
підготовки і навчання фахівців, підвищувати кваліфікацію на навики підприємців. 

Основними формами та методами навчання, на яких слід сконцентрувати увагу як 
науковцям в процесі дослідження, так і підприємцям під час вибору, є [6; 8]: 

− здобування другої вищої освіти без відриву від виробництва традиційним методом 
через навчання у вищому навчальному закладі, відвідування лекцій, складання модулів, 
заліків та іспитів; 

− відвідування курсів підвищення кваліфікації по тих ключових питаннях, що є цікавими 
та необхідними у роботі; 

− використання сучасних форм дистанційного та інтерактивного навчання, які 
пропонують багато вищих навчальних закладів з видачею відповідного диплому; 

− прийняття участі у семінарах та тренінгах, що проводять вітчизняні та міжнародні 
громадські організації, освітні заклади, державні органи влади, різні фонди та об’єднання 
самих підприємницьких структур; 

− участь у науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, форумах, 
симпозіумах, круглих столах з потрібної тематики, участь у міжнародних проектах, обміні 
досвідом тощо; 

− використання методів самостійного навчання через роботу з підручниками, 
використання мережі Інтернет, відвідування сучасних бібліотек в мережі on-line, не встаючи з 
робочого місця. 

Спектр сучасних форм та методів навчання є досить багатогранний, постійно 
вдосконалюється та запроваджується та постійній основі у вищих навчальних закладах. 
Зокрема сьогодні в Україні є спроби впровадження нових організаційно-правових форм 
безперервної освіти, які утвердилися в країнах Європейського союзу, США, Японії, Китаї, а 
саме відкритого навчання, формування різних структур дистанційного і телевізійного 
навчання, створення центрів Інтернет-освіти. Суттєвими превагами сучасних методів 
навчання впродовж життя є їх часові, просторові, прикладні та індивідуальні характеристики, 
серед яких: 

− скорочення часу на навчання, 
− нівелювання простору, 
− взаємозв’язок з виробничим процесом, 
− інтеграція науки, освіти і виробництва, обмін досвідом, 
− врахування індивідуальних особливостей сприйняття інформації тими, хто 

навчається, 
− застосування сучасних педагогічних технологій у разі читання лекцій чи наданні 

консультацій, 
− стирання мовних і вікових бар’єрів, кордонів з іншими країнами. 
Висновки з проведеного дослідження. Ефективність застосування сучасних форм та 

методів безперервного навчання для підприємців підтверджується позитивними наслідками 
як в суспільній, освітній, соціальній, міжнародній, технологічній, інформаційній так і в 
економічній сферах. Як правило, кошти та час, що витрачені та освіту та здобування 
додаткових навиків створюють економічний ефект, сприяють розвитку підприємництва через 
обґрунтування нових ідей, концепцій, напрямів розвитку бізнесу, розширення можливостей 
фінансування та залучення інвестицій, подолання мовного бар’єру, розширення міжнародних 
зв’язків, впровадження передового міжнародного досвіду. Безперервна освіта у діяльності 
суб’єктів підприємництва має і більш глобальні наслідки. Так, у соціальній сфері доцільно 
відзначити зменшення рівня безробіття, призупинення трудової міграції фахівців за кордон, 
зниження злочинності, вирішення проблем працевлаштування молоді, відтворення якості 
робочої сили. Підвищення рівня освіченості і кваліфікації підприємців визначає їх можливість 
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управляти новими технологіями і застосовувати складні технологічні процеси, які сьогодні 
вміщають в себе екозабруднюючі системи. Чим вищий рівень освіти, тим вищий рівень 
свідомості в необхідності захисту навколишнього середовища і екології вцілому, збереження 
природних благ і балансу Вселенної. Застосування сучасних освітніх технологій впродовж 
усього життя визначатиме і культурні основи ведення бізнесу, рівень корпоративної культури, 
культури ризик-менеджменту, політику здійснення господарської діяльності в напрямі 
підвищення соціальних ефектів, що наблизить розвиток вітчизняного підприємництва до 
міжнародних стандартів. 
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Анотація 

У статті обґрунтовано сутність безперервної освіти та її роль у діяльності 
суб’єктів підприємництва України, висвітлено проблеми становлення та особливості 
безперервної освіти для підприємців на основі виокремлення системи чинників. 
Сформовано ряд принципів безперервної освіти для суб’єктів підприємництва на базі 
ключових принципів Меморандуму неперервної освіти європейської комісії. Представлено 
сучасні напрями безперервного навчання підприємців та підхід до оцінки його 
ефективності. 

Ключові слова: безперервна освіта, суб’єкти підприємництва, принципи 
безперервної освіти, професійна освіта, ефективність безперервної освіти. 

 
Аннотация 

В статье обоснована сущность непрерывного образования и его роль в 
деятельности субъектов предпринимательства Украины, выделены проблемы 
становления и особенности непрерывного образования на основе анализа системы 
факторов. На основе ключевых принципов Меморандума непрерывного образования 
европейской комиссии предложены принципы непрерывного образования для субъектов 
предпринимательства в Украине. Представлено современные направления непрерывного 
обучения для предпринимателей и подход для оценки эффективности этого обучения. 

Ключевые слова: непрерывное образование, субъекты предпринимательства, 
принципы непрерывного образования, эффективность непрерывного обучения. 

 
Annotation 

In the article essence of continuous education and its role is grounded in activity of business 
of Ukraine entities, the problems of becoming and feature of continuous education are selected on 
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the basis of analysis of the factors system. On the basis of key principles of Memorandum of 
continuous formation of the European commission principles of continuous education for business 
entities in Ukraine are offered. Modern directions of the continuous teaching for businessmen and 
approach for its estimation are presented. 

Key words: continuous education, business entities, principles of continuous education, 
efficiency of the continuous teaching. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Постановка проблеми. Глобалізація – це процес стирання кордонів і відмінностей 

між країнами у всьому світі, що відбувається в економічній, технологічній, політичній, 
соціальній та культурній площині. Економічна глобалізація характеризується утворенням 
економічних союзів держав, поширенням ТНК, свободою переміщення товарів та капіталу. 
Технологічний контекст стосується стрімкого розвитку та розповсюдження технологій та 
інновацій, інтернаціоналізації співпраці науково-дослідних інститутів та лабораторій, 
комп’ютеризації та інтернетизації. Наслідком політичної глобалізації є утворення та 
функціонування міжнародних організацій, судів, домовленостей. Соціальна сфера 
глобалізації – це передусім розвиток усіх видів міграції та туризму, а культурний аспект 
полягає у обміні культурною спадщиною та традиціями між країнами, внаслідок чого 
формується нова культура глобальної цивілізації. Явище глобалізації неминуче викликає 
інтеграційні тенденції, оскільки в умовах глобального конкурентного ринку поодиноким 
учасникам стає все важче відповідати його вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням глобалізації займалися такі 
вітчизняні та закордонні вчені: Виноградов Г., Житарюк І., Левітт Т., Лук’яненко Д., Оме К., 
Семенюк Е., Скотт А., Ткачук Ю., Вілсон Б., Шаров О., Шишков Ю. Проблематику 
впровадження Болонського процесу та його функціонування в Україні досліджували такі 
науковці, як: Журавський В., Згуровський М., Колесник А., Рашкевич Ю., Рижкова А., 
Степко М., Федосов А., Чуйко Г., Чуйко Н. та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз інтеграції України у світове 
господарство в галузі вищої освіти, окреслення основних напрямків реформування освітньої 
системи згідно Болонського процесу в Європі загалом та в Україні зокрема та визначення 
проблем у входженні вітчизняної системи освіти до Загальноєвропейського освітнього 
простору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вперше поняття глобалізації з’явилося у 
США у 1970-х роках (а поширення набуло у 1980-х). Але про сам процес стирання кордонів 
між країнами за допомогою науково-технічного прогресу заговорили ще задовго до цього, 
завдяки винайденню і поширенню міжнародного транспортного сполучення (залізничного і 
повітряного) та засобів зв’язку (телефон, телеграф). За визначенням Міжнародного 
Валютного Фонду [1] глобалізація – це історичний процес, що є результатом людських 
інновацій та технологічного прогресу. Він відноситься до зростання інтеграції національних 
економік у світову, зокрема за допомогою руху товарів, послуг та капіталу, а іноді також і 
людей (робочої сили) та знань (технологій) через кордони держав (так звана п’ята свобода 
переміщення). При чому зростання глобальних ринків сприяє забезпеченню вищого рівня 
ефективності завдяки конкуренції та міжнародному поділу праці. 
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Глобалізація по суті є наслідком міжнародних відносин, які можна поділити на чотири 
рівні (по суті етапи реалізації інтеграції, оскільки кожен наступний рівень не виключає 
попередній, а є його логічним продовженням): 

1) Міжнародні контакти. Це найпростіші, одиничні, випадкові зв’язки, що мають 
епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами. Зв’язки даного рівня 
більше притаманні юридичним і фізичним особам. 

2) Міжнародна взаємодія. Це добре відпрацьовані стійкі зв’язки між суб’єктами 
міжнародних відносин, які базуються на міжнародних угодах і договорах, заключних на 
доволі тривалий період часу. 

3) Міжнародне співробітництво. Це міцні й тривалі зв’язки кооперативного типу, які в 
своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в 
довгострокових договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб’єктів 
міжнародних відносин. 

4) Міжнародна інтеграція. Це вищий рівень розвитку міжнародних відносин, який 
характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої 
державної політики як у взаємних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами. 

Таким чином, можна стверджувати, що у Західній Європі процеси інтеграції набули 
найдовершеніших форм у вигляді виникнення Європейського Союзу. Факторами створення 
ЄС були: просторова близькість країн, обмеженість ресурсів, розвиток транспортних мереж, 
взаємопроникнення капіталу, протистояння розвиненим економікам США і Японії. У рамках 
ЄС були введені єдині: громадянський паспорт, валюта, система стандартів, система 
комунікацій та транспорту, спільна митна система та податки. Головна особливість існування 
і функціонування ЄС полягає в тому, що його органи (Рада Міністрів, Європарламент, Суд 
ЄС, Європейський інвестиційний банк, Комісія ЄС) наділені повноваженнями на прийняття 
ухвал, які мають обов’язкову силу для країн-учасниць. 

Як уже було вказано, сьогодні глобалізація входить у дещо нову стадію свого 
існування, оскільки до чотирьох класичних свобод переміщення (переміщення товарів, 
послуг, праці та капіталу) додається п’ята свобода переміщення – свобода переміщення 
знань, формується глобальний ринок освітніх послуг. Під ринком освітніх послуг ми 
розуміємо сукупність навчальних закладів, які надають освітні та науково-освітні послуги 
(пропозиція послуг) та споживачів їхніх послуг (школярі, студенти, аспіранти, докторанти, 
батьки абітурієнтів, громадські організації тощо), а також державних дій, здебільшого 
регуляторних (щодо нормативного забезпечення, фіскальної політики, фінансування, 
акредитації, ліцензування ВНЗ, затвердження переліку спеціальностей та квотування 
підготовки студентів за кожним з напрямів підготовки тощо). У випадку інтеграції у сфері 
освіти йде мова про створення Загальноєвропейської зони вищої освіти як наслідку процесу 
інтеграції освітніх систем різних держав. Цей процес найкраще характеризується за 
допомогою визначення Болонського процесу [2]. Болонський процес спрямований на 
створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року, в якому студенти зможуть 
вибирати з широкого та прозорого спектру високоякісних курсів та отримають переваги від 
легших процедур визнання дипломів за кордоном. Болонська декларація у червні 1999 року 
ввела в дію низку реформ, необхідних, для того, щоб зробити європейську вищу освіту більш 
сумісною і порівняльною з іншими системами, більш конкурентоспроможною та більш 
привабливою для європейців, а також для студентів і вчених з інших континентів. Трьома 
пріоритетами Болонського процесу є: запровадження трициклової системи навчання 
(бакалавр / магістр / докторантура), забезпечення якості освіти та визнання кваліфікацій і 
термінів навчання. 

 Також 13 грудня 2007 року була офіційно підписана Лісабонська декларація [3], яка у 
рамках стратегії підвищення глобальної конкурентоспроможності Європейського Союзу 
через економічне оновлення та поліпшення в соціальній сфері й охороні довкілля, 
спрямована на реформування сфери освіти, основними напрямами якого є: 

- Реформи навчальних програм: створення три-циклової системи навчання(бакалавр-
магістр-докторантура), навчання засноване на компетентності, гнучкі навчальні програми, 
визнання, мобільність. 

- Управлінські реформи: університетська автономія, стратегічне партнерство, в тому 
числі з підприємствами, забезпечення якості. 
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- Фондові реформи: Диверсифікація джерел доходу університету, більше пов'язана з 
результатами роботи, забезпечення рівності, доступності та ефективності, включаючи 
можливу роль плати за навчання, гранти та кредити. 

Отже, коротко розглянемо основні заходи, що відбулися у ЄС для досягнення цих 
цілей, починаючи із початку запровадження Болонського процесу [4]. Відповідно, у 1999 році 
було започатковано стратегію навчання протягом всього життя в рамках єдиної Молодіжної 
програми, котра об’єднала дві ініціативи: Молодь для Європи та Європейський загін 
добровольців. Було розширено програми Темпус та Еразмус та створено програму Коннект, 
котра зачіпає сфери освіти, культури та новітніх технологій. Відбувся нарадчий форум 
Європейського фонду професійної підготовки щодо сприяння освіті та професійній підготовці 
в третіх країнах, а також засідання Ради з освіти, головною темою котрої стали питання 
мобільності молоді, включення молоді в інформаційне суспільство, навчання новим 
технологіям, мовна підготовка, проблеми базової освіти та освіта довжиною в життя. 
Основними у цій сфері були визнані проблеми правової бази та фінансування розвитку 
мобільності молоді. Було підписано Фундаментальну хартію співробітництва в області освіти 
та видано книгу Перспективи планування системи освіти у державах ЄС.  

Наступним кроком стала необхідність подолання мовного бар’єру у країнах Європи, 
тому у 2000 році Жак Ширак запропонував формулу мовної освіти: рідна мова плюс дві, а 
2001 рік було офіційно оголошено роком мови. У цей період відбувалося розширення обміну 
досвідом по запровадженню новітніх технологій та модернізації системи освіти, а також 
розвиток академічного обміну між Європою та Росією, Європою і Японією. Важливим пунктом 
був розгляд питань щодо усунення бар’єрів на шляху академічної мобільності.  

Для вирішення так званого європейського парадоксу (неспроможність європейців 
ефективно використовувати свої базові науково-дослідницькі ресурси) та реалізації 
Лісабонської стратегії у 2002 та наступних роках було здійснено комплекс заходів: 

1. Покращення загальноекономічних умов, насамперед, шляхом активізації зусиль 
щодо реформування ринків праці, капіталу та товарів. Надання малому та середньому 
бізнесу ширших можливостей доступу до капіталу, а також посилення стимулювання 
нововведень та освоєння результатів наукових досліджень. 

2. Посилення орієнтації європейських наукових досліджень на співробітництво між 
університетами та промисловістю, на створення мережевих дослідницьких комунікацій та 
передачу наукових знань, в тому числі за допомогою вдосконалених засобів та механізмів 
(включно із законодавчими), національних науково-технічних політик. 

3. Створення сприятливих умов у галузі захисту інтелектуальної власності, що 
відповідають потребам фірм, котрі діють в інноваційній сфері.  

У рамках плану дій Наука і суспільство передбачалося підвищення значення наукової 
та технічної складових у ЗМІ  та в освітній сфері, щоб стимулювати у молоді інтерес до 
підприємницької та наукової діяльності. У 2003 році відбулася реалізація етнічного проекту, 
направленого здебільшого на роботу з учнями шкіл та їх батьками заради викорінення 
стереотипу на рахунок того, що жінки, малозабезпечені верстви населення, а також 
національні меншини не мають шансів зробити наукову кар’єру. 

Подальша діяльність стосувалася насамперед гармонізації національних законодавств 
у сфері освіти, стандартизації наукових ступенів, запровадження єдиної системи оцінювання, 
а також консультаційної роботи та налагодження міжнародних контактів. 

У 2008 році було створено Європейський інститут інновації та технології, котрий 
займається долученням університетів в об’єднання бізнесу та науки під назвою «Спільноти 
знань та інновацій». А у завершальному документі березневого засідання ЄС було введене 
поняття «п’ятої свободи» - свободи переміщення знань та визначено основні принципи 
стратегії розвитку співробітництва ЄС у сфері освіти та професійної підготовки. Вони 
зводяться до п’яти ключових елементів: 

1. Аналіз досягнутого та формування нових цілей здійснюються в порівняльній 
парадигмі, за основу зіставлення прийняті ключові показники країн-конкурентів. Основні 
показники: рівень освітніх досягнень (PISA), кількість громадян у віці від 25 до 64 років з 
вищою освітою, рівень інвестицій у вищу освіту і ефективність інвестицій в освіту. 
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2. Стратегія фокусується на чотирьох основних цілях для всієї системи освіти (на всіх 
її рівнях): 

- забезпечення навчання протягом всього життя і мобільності; 
- підвищення якості та ефективності надання освітніх програм та їх результатів; 
- забезпечення рівності і активності громадян; 
- підвищення інноваційності, творчості та підприємництва на всіх рівнях освіти і 

підготовки. 
3. Для кожної з довгострокових цілей визначаються конкретні пріоритетні завдання на 

період 2009-2010 рр.. Так, для забезпечення навчання впродовж усього життя і підвищення 
мобільності передбачається завершити процес впровадження національних програм 
навчання протягом всього життя, пов'язати національні системи кваліфікацій з Європейською 
кваліфікаційної рамкою, знизити бар'єри мобільності в ЄС і за межами Європи, включивши 
нові цілі для збільшення фінансування. Підвищення якості та ефективності надання освітніх 
програм та їх результатів має бути досягнуто на основі розширення можливостей 
підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, модернізації вищої освіти, поліпшення якості 
професійної освіти, підвищення лінгвістичної компетентності громадян, а також підвищення 
рівня базових навичок у читанні, математиці і науках. Нарешті, істотною складовою повинні 
стати оцінка потреб у нових навичках та їх формування в системі навчання і підготовки. 
Забезпечення рівності та активності громадян передбачає полегшення доступності та 
персоналізацію навчання для громадян зі спеціальними потребами та мігрантів. З метою 
стимулювання інновацій, творчості та підприємництва особливу увагу в рамках програм 
навчання пропонується приділити формуванню та оцінки міждисциплінарних компетенцій, а 
також формуванню багатостороннього партнерства вузів, бізнесу, дослідних інститутів та 
організацій культури. 

4. Формуються конкретні індикатори досягнення узгоджених цілей. Наприклад, 
збільшення інвестицій у вищу освіту до 2% ВНП і підвищення частки дорослих з вищою 
освітою у віці від 30 до 34 років, принаймні до 45%.  

5. Визначаються (уточнюються) інструменти реалізації і робочі процедури в рамках 
відкритого методу координації (ОМК). Політичне управління співпрацею в галузі освіти та 
підготовки здійснюється Радою ЄС з освіти, молодіжної політики і культури, а реалізація і 
координація Програми-2010 з 2005 р. знаходиться в компетенції Координаційної групи з 
освіти та підготовки 2010. 

2010 рік також був багатим на події. Так 11-12 березня відбулася зустріч міністрів, що 
відповідають за вищу освіту у країнах-учасниках Болонського процесу, на якій було прийнято 
Будапештсько-Віденську Декларацію та офіційно проголошено створення Європейського 
простору вищої освіти [5]. А вже 19 липня, в рамках програми Темпус, Європейською 
Комісією надано 30,4 млн. євро для розвитку вищої освіти у країнах-сусідах ЄС, в тому числі і 
в Україні [6].  

Загалом, органами, що функціонують для реалізації Болонського процесу на 
міжнародному рівні є: Рада Європи, Європейська асоціація університетів, Європейська 
асоціація вищих навчальних закладів, Національні спілки студентів Європи.  На 
національному рівні за запровадження та дію процесу відповідають: міністерства освіти, 
національні комісії, національні конференції ректорів, самі ВНЗ [7]. 

Для України інтеграція освітньої системи є досить важливим кроком у сфері 
євроінтеграції, яка на сьогодні виступає пріоритетною для розвитку нашої держави. І мова 
йде не лише про довгострокові перспективи вступу до ЄС. Згідно даних Євростату [4], 
більшості молодих європейців хороша освіта дає пристойні шанси знайти роботу. У віковій 
групі 25-34 роки лише 5,9% молодих людей с високим рівнем освіти є безробітними, в 
порівнянні з 19,2% осіб із низьким рівнем освіти. Мобільність також підвищує рівень освіти 
молоді, ступінь його відповідності вимогам сучасного технологічного розвитку, що вирішує 
проблему структурного безробіття. Таким чином, вища освіта виступає невід’ємним 
фактором зниження безробіття, що є особливо актуальним для сучасної економіки України, а 
отже надзвичайно важливою є її конкурентоздатність. 

Тому 19 травня 2005 року у м. Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна 
приєдналася до Болонського процесу, зобов'язавшись внести відповідні зміни у національну 
систему освіти. Першим кроком було підготування нормативно-правової бази (відповідних 
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наказів та розпоряджень), у 2006 р. було створено Національну групу промоутерів 
Болонського процесу в Україні (National Team of Bologna Promoters).  

Для уникнення корупції при вступі абітурієнтів до ВНЗ, а отже контролю якості надання 
освітніх послуг було запроваджено незалежне тестування, результати якого замінили оцінки 
на традиційних вступних екзаменах. Також ВНЗ України почали активніше співпрацювати з 
іноземними, організовувати студентські та викладацькі обміни в рамках відповідних програм 
співробітництва. 

Для досягнення визнання українських дипломів за кордоном 16 жовтня 2009 р. 
відбулося введення єдиної з Європою системи оцінювання знань студентів (ECTS) та 
додатка до диплома міжнародного зразка (до цього функціонувала тестова кредитно-
модульна система). ECTS (European Credit-Transfer System) – Європейська Кредитно-
Трансферна Система є системою накопичення та передачі кредитів, що ґрунтується на 
прозорості результатів навчання і навчального процесу. Вона покликана полегшити 
планування, здійснення, оцінку, визнання та підтвердження кваліфікації та періодів навчання, 
а також студентської мобільності. Кредити ґрунтуються на об’ємах навантаження студентів, 
котрі є необхідними для досягнення очікуваних результатів навчання. Результати навчання 
описують те, що учень буде знати, розуміти й уміти зробити після успішного завершення 
процесу навчання. Обсяг роботи показує час, який, як правило, використовують студенти, 
щоб виконати всі навчальні заходи (як, наприклад, час лекцій, семінарів, проектів, 
практичних робіт, самостійних занять та іспитів), необхідні для досягнення очікуваних 
результатів навчання. 60 ECTS кредитів прив'язані до робочого навантаження на повний 
робочий день року формального навчання (навчальний рік) та пов'язаних з ними результатів 
навчання. У більшості випадків, студент отримує навантаження від 1500 до 1800 годин на 
навчальний рік, в якому один кредит відповідає від 25 до 30 годин роботи. [8]. 

А вже навесні 2010 року в Україні було презентовано європейський додаток до 
диплому, розрахований відповідно до кредитно-рейтингової Болонської системи та 
перекладений англійською мовою. Хоча варто зауважити, що цей додаток не означає 
автоматичного визнання українського диплому в Європі [9]. Іншим вагомим кроком для 
підвищення академічної мобільності стало рішення уряду започаткувати практику навчання 
українських студентів за державні кошти у провідних іноземних ВНЗ вже наступного року (у 
2011 році) на конкурсній основі [10]. 

Та попри успішні кроки у реалізації формування Єдиного європейського простору вищої 
освіти, в Україні ще залишилось багато проблем, які вимагають швидкого вирішення, а саме: 

- Недостатнє визнання європейських дипломів в Україні.  
- Низький рівень інституційної автономії та академічної свободи (контроль державою 

навчальних планів та присудження наукових ступенів, неможливість міждисциплінарних 
досліджень). 

- Чотирициклове навчання: бакалаврат – магістратура  – аспірантура – докторантура. 
- Ряд бар’єрів на шляху академічної мобільності (мовний бар’єр, проблеми із 

оформленням документів, соціокультурною адаптацією, нестача фінансових засобів, 
недостатня гармонізація курсів тощо) 

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Глобалізація торкається практично усіх сфер людського існування. Для того, щоб 

мати змогу ефективніше конкурувати на світовому ринку, країни так чи інакше беруть участь 
в інтеграційних процесах. Сьогодні до чотирьох традиційних свобод переміщення (праці, 
капіталу, товарів та послуг) додалася ще одна свобода – свобода переміщення знань. 

2. Логічним наслідком інтеграційних процесів у Європі стало створення 
Загальноєвропейського простору вищої освіти за допомогою реалізації Лісабонської стратегії 
та Болонського процесу.  

3. Зміни національних освітніх систем були спрямовані на підвищення 
конкурентоздатності ВНЗ, усунення бар’єрів на шляху академічної мобільності викладачів та 
студентів, надання більшої автономії навчальним закладам, визнання іноземних дипломів за 
кордоном завдяки запровадженню єдиної системи оцінювання, трициклову систему 
навчання.  
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4. Попри успішні кроки, що робить Україна в рамках Болонського процесу, існує ряд 
важливих проблем, які необхідно вирішувати для досягнення максимальної 
конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти загалом та окремих ВНЗ зокрема.  
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Анотація 
Розглядається поняття глобалізації та вплив інтеграційних процесів на 

національний ринок освітніх послуг. Досліджуються особливості функціонування 
Болонського процесу та стратегії розвитку міждержавного співробітництва у сфері 
освіти. Визначено основні проблеми на шляху реалізації формування Єдиного 
європейського простору вищої освіти. 
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Аннотация 

Рассматривается понятие глобализации и влияние интеграционных процессов на 
национальный рынок образовательных услуг. Исследуются особенности 
функционирования Болонского процесса и стратегии развития межгосударственного 
сотрудничества в сфере образования. Определены основные проблемы на пути 
реализации формирования Единого европейского пространства высшего образования 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, Болонский процесс, рынок 
образовательных услуг, академическая мобильность, Лиссабонская стратегия 

 
Annotation 

The concept of globalization and the impact of integration processes on the national market 
of educational services are revealed. The features of the functioning of the Bologna process and 
strategies of inter-state cooperation in educational sphere are analyzed. The main challenges to 
the implementation of the Whole-European Higher Education Area are defined. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЙ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Сучасна парадигма управління базується на посиленні 

тенденцій до глобалізації, інтеграції, зближення систем у різних сферах діяльності. Розвиток 
суспільства сьогодні потребує застосування симбіозу актуальних тенденцій та 
закономірностей на основі узгодження економічних інтересів дій агентів господарювання та 
інститутів владних органів. Потрібно акцентувати увагу на тому, що активними учасниками 
глобалізаційних процесів є лише цілісні системи. 

Аналіз останніх досліджень. Не зважаючи на те, що цілісністю систем 
господарювання та сільським розвитком займалося чимало вчених Ю. Бажал, М. Долішній, 
Б. Кваснюк, В. Поповкін, В. Тарасевич, О. Бородіна, І. Прокопа, Ю. Лупенко, О. Могильний, 
О. Онищенко, О. Павлов, П. Саблук, В. Юрчишин тощо, даний напрямок не досліджено в 
достатній мірі.  

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення особливостей розробки та 
реалізації стратегій розвитку сільських територій на основі синергетики триади «інститути 
влади – інституції суспільства – сільське населення». 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Сільський розвиток слід розуміти не 
лише як ряд мікро ініціатив, якими управляють на місцевому рівні, чи як політику, направлену 
на використання ендогенних ресурсів. Він також виступає засобом інтеграції різних видів 
політик та програм на місцевому рівні, таким чином забезпечуючи синергію та покращуючи 
координацію; також являється засобом удосконалення сільського управління, шляхом 
залучення сільського населення та мереж до розробки і реалізації політики сільського 
розвитку.  

Насправді, багато ініціатив сільського розвитку походять від широких мас сільського 
населення та організацій, які відповідають безпосереднім проблемам місцевої громади.  

Таким чином, сільський розвиток – це широке поняття, яке, нами розуміється як процес, 
за допомогою якого мобілізується певна кількість установ та/чи місцеве населення на 
визначеній території з метою створення, стимулювання та стабілізації видів діяльності, 
використовуючи в найкращий спосіб ресурси даної території.  

Його можна розглядати, як висхідну спробу сільських суб’єктів покращити рівень 
доходів, зайнятості, можливості та якість життя на своїй території, беручи до уваги труднощі 
на ринку та політику владних органів управління, для задоволення своїх потреб, головним 
чином, на недостатньо розвинутих територіях та територіях, де відбуваються структурні 
перетворення (рис. 1). Політика сільського розвитку може також відіграти важливе значення 
у досягненні цілей посилення місцевої участі та демократії.  

Існує багато різноманітних державних та соціальних суб’єктів задіяних у процесі 
сільського розвитку. До державних суб’єктів належать сільські та регіональні органи влади, а 
також  установи центральних органів управління. Соціальні суб’єкти включають підприємців, 
громадські та волонтерські організації, громади, профспілки, кооперативи, розвиткові 
агентства, університети тощо. Склад суб’єктів та їхній відповідний вплив змінюється від 
країни до країни та від регіону до регіону (рис. 2). Однак, залучення мереж сільського 
населення та агентств є ключовою, визначальною особливістю підходів сільського розвитку. 
Даний вид підходу ототожнюється до певної міри з такими поняттями, як самодопомога, 
лідерство, співпраця та довіра. 
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Рис. 1. Зацікавлені сторони процесу розробки стратегій сільського розвитку 

 
 

 
Рис. 2. Ключові суб’єкти стратегій розвитку сільських територій 

 
Широко визнається ряд основних характеристик підходу сільського розвитку [1]: 
• наголос робиться на понятті «розвиток» (загальний, структурний та кількісний) та його 

можливості створити нові види діяльності (на відміну від чисто кількісного зростання); 
• базується на ідеї високо диференційованих процесів та способів дії на різних 

сільських територіях, відповідно до різноманітності економічних та історичних умов (сільські 
особливості); 

• забезпечує формування фокусу для процесів розвитку, рішень і заходів в його рамках, 
а також формує загальний резерв потенційних ресурсів. Ініціативи мають чітко визначений 
сільський характер, відповідаючи місцевим проблемам та цілям, а також ініціюються та 
здійснюються місцевим населенням;  

• залучення великої кількості сільських суб’єктів, які висувають ідею, розробляють і 
реалізовують дані схеми та стратегії, людей та установ, інтереси яких раніше часто 
ігнорувалися при розробці політики;  

• передбачає прагнення налагодити довгострокові процеси розвитку, наголошуючи на 
економічній і соціальній динаміці та способах дії суб’єктів та покращуючи сільські можливості, 
шляхом досягнення відповідності між ініціативами та заходами. 
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Логіка політики сільського розвитку передбачає, що сільські суб’єкти, використовуючи 
визначені підходи можуть створити додану вартість економічному розвитку, а відповідна 
соціальна політика має бути розроблена та реалізована інститутами влади [5]. 

По-перше, мобілізація сільських суб’єктів шляхом ініціатив сільського розвитку 
допомагає створити додаткові пропозиції заходів і ресурсів та визначити можливості, їхнього 
досягнення. Політика сільського розвитку надає можливість місцевим суб’єктам діяти в якості 
каталізатора розвитку та провокує ідеї, зусилля і зобов’язання населення села.  

По-друге, місцева обізнаність з проблемами і можливостями, а також залучення до 
стратегії розвитку громад села допомагає знайти рішення щодо визначених потреб кожної 
території та забезпечує зворотний зв’язок для визначення ефективності здійснюваних 
заходів. Таким чином, політика сільського розвитку забезпечує відповідність рішень місцевим 
потребам.  

По-третє, інституційна структура сільського розвитку є своєрідним форумом 
інтегрованого підходу до реалізації політики, в якому різноманітні інструменти та фінансові 
потоки діють у симбіозі з найбільшою ефективністю. Це може призвести до кращої 
координації політики, що є дуже важливим при вирішенні ряду проблем, наприклад, 
безробіття, бідності та соціальної ізоляції.  

Ініціативи сільського розвитку зазвичай рухаються від визначення потреб, використання 
ряду стратегій до операційних структур та заходів, направлених на їхнє задоволення. 
Намагаючись створити ефективні підходи сільського розвитку необхідно розглянути кожен з 
аспектів [12]: 

1. Стратегії: створюють рамки та логіку для програм та заходів, що реалізуються. Вони 
зазвичай базуються на оцінці природи економічних і соціальних проблем, які відповідають 
території та способу, у який політика може полегшити розв’язання даних проблем.  

2. Організаційні структури: ряд структур може бути задіяним для того, щоб реалізувати 
політику, включаючи процеси втручання сільських та регіональних інститутів влади, заходи, 
які спрямовуються на конкретну територію і якими управляють центральні органи влади та 
партнерства, що поєднують роль різних сільських органів. 

3. Заходи: в рамках визначеної політики може бути здійснений цілий ряд заходів, що 
зазвичай включають покращення конкурентоспроможності та експорту місцевої компанії, 
стимулювання підприємництва та створення нових підприємств, залучення внутрішніх 
інвестицій, туризм, покращення навичок та знань, зменшення соціальної ізоляції, 
покращення інфраструктури фізичних осіб-підприємців та посилення інституційної бази 
території. 

Вибір чітко визначеного підходу розвитку залежить від характеристик території, 
сільських уподобань, цілей та наявних ресурсів. Однак, одним з найбільш важливих питань є 
створення робочих місць. З одного боку, ініціативи створення робочих місць включають 
схеми стимулювання та створення мікро підприємств саме з групами, які мають незначний 
попередній досвід у даній сфері, тобто безробітним населенням, жінками, молоддю та 
меншинами. З іншого боку, існують схеми зміцнення конкурентноздатності існуючих 
підприємств шляхом створення мережі, розвитку та впровадження технологічних інновацій, 
фінансування, надання приміщень та підтримки. Окрім цього, багато територій мають 
програми спрямовані на залучення внутрішніх інвестицій [3]. 

Основною особливістю ініціатив сільського розвитку є здатність поєднувати та 
розробляти дані види діяльності у логічно послідовний спосіб, шляхом створення відповідних 
інституційних структур, які часто базуються на сільських мережах підтримуючих агентств, а 
також розробка загальної та погодженої місцевої стратегії. Таким чином, сільський розвиток 
не лише сприяє появі нових ініціатив, але й допомагає виявити та найкраще використати 
наявні ресурси та скоординувати раніше розрізнені ініціативи (рис. 3).  

План є конкретним інструментом, який дозволяє раціоналізувати та надає логічне 
вираження погодженій стратегії в рамках середньо / довгострокової перспективи [2]. 

Відповідно до цього стандартного підходу щодо сільського розвитку, група експертів 
задіяних до проекту ТАСІС створили базу для найпершої оцінки можливої стратегії щодо 
зміцнення співпраці між регіонами. 
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Спочатку спеціальна робоча група, створює найпершу загальну картину СВОТ аналізу 
територій. Визначаючи, як сильні та слабкі сторони кожної окремої території (де, відповідно 
до основного принципу реалізації даного підходу, наголошуючи на особливостях території), 
можливості та загрози досліджувалися у світлі співробітництва. 

 

 
Рис. 3. Процес розробки та реалізації стратегії розвитку сільської території 

 
Окрім того, робоча група, використовуючи підхід G.O.P.P. (Goal Oriented Project 

Planning / Проектне планування орієнтоване на мету), визначають основні характерні риси 
(пріоритети у процесах втручання відповідно до основних проблем, які вирішуються), 
наголошуючи на найбільш відповідних проблемах у відповідних питаннях [6]. 

Намагаючись надати точну та деталізовану відповідь на це основне питання, сільські 
експерти сформували дуже загальну картину найбільш відповідних проблем, які вимагають 
точної відповіді (що стосується конкретних цілей, які потрібно досягнути) для того, щоб 
розробити реальне визначення та забезпечити реалізацію відповідної стратегії, яка могла б 
представляти собою інтегрований підхід щодо загальної цілі, а саме, налагодження 
надзвичайно ефективного співробітництва між регіонами.  

Далі детально відображають основні кроки, які формулюють під час усіх заходів та 
семінарів. Дотримуючись, належним чином, підходу стандартного планування (побудова 
дерева проблем, визначення відповідного дерева цілей та окреслення можливої стратегії 
відповідно до кластеризації процесів втручання) загально окреслена стратегія може бути 
коротко представлена наступним чином: 

Загальна ціль. Підвищити ступінь розуміння потреби у співпраці, як пріоритету 
національної політики. 

Співробітництво зазвичай має безпосереднє відношення до політики інститутів влади, 
оскільки регіональні та сільські органи влади, які знаходяться в інституційній пастці, 
володіючи обмеженими повноваженнями щодо активного втручання у такі питання. Таким 
чином, є очевидною потреба залучення органів влади, як conditio sine qua non (обов’язкова 
умова) до визначення будь якого роду стратегії на місцевому рівні [7]. 

Специфічна ціль 1. Розробити відповідні стратегії здійснення співпраці.  
Специфічна ціль 2. Покращити розвиток та ефективність інфраструктури.  
Діючи у синергії з відповідними інститутами та інституціями найбільш відповідні сільські 

суб’єкти повинні будуть, з одного боку, визначити реальні підходи, які б забезпечили 
реалізацію стратегічної співпраці (м’який процес втручання) та, з іншого боку, створити 
відповідну інфраструктуру, яка ефективно полегшить жорсткий процес втручання. 

Відповідно до базової стратегії, основні результати, які будуть досягнуті, повинні 
відповідати капіталу людських ресурсів та фізичним бар’єрам. Відповідно до визначеної 
стратегії ці два напрямки можна вважати Пріоритетом 1 та Пріоритетом 2 для необхідних 
процесів втручань. 
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Відповідно до цієї загальної картини деталізований експертний аналіз дозволив 
визначити перший комплекс можливих процесів втручань, які можуть бути здійснені на 
місцевому рівні, використовуючи надзвичайно ефективний висхідний підхід (слід нагадати, 
що питання співпраці належать до компетенції інститутів влади, що несе в собі небезпечну 
динаміку базової центрально-периферійної дихотомії).  

Кластеризація виявлених основних цілей у даному змісті чітко засвідчила, що сільські 
суб’єкти повинні зосередити свої зусилля як на соціальній, так і на економічній сферах, 
намагаючись підвищити важливість даного питання перш за все на місцевому рівні [9]. У 
цьому світлі буде важливо, з одного боку: стимулювання створення відповідного 
законодавства; стимулювання поширення однакового адміністративного та 
підприємницького; зменшення нестабільності економічної та політичної ситуації; та, з іншого 
боку: сприяння виробленню менталітету та досвіду; підвищення рівня поширення загальних 
знань; зменшення міграції кваліфікованих людських ресурсів. 

Висновки з проведеного дослідження. Дуже загальна стратегія є простим 
результатом надзвичайно короткої співпраці між усіма експертами, які були безпосередньо 
залучені до даного проекту. Вона ні в якому разі не повинна розглядатися, як спроба 
вплинути (і навіть сформувати) сільський процес прийняття рішень. Але, не зважаючи на це, 
вона може розглядатися як найперша спроба підняти потребу діяти з метою зміцнення 
співпраці (демонструючи один з можливих підходів, який слід взяти до уваги при початку 
цілого процесу).  

Сільський розвиток є засобом інтеграції різних видів політик та програм. Він потребує 
симбіозу тенденцій та закономірностей на основі узгодження економічних інтересів агентів 
господарювання  та інститутів влади. У науковій праці автором запропоновано певні 
інструменти щодо розробки та реалізації стратегій розвитку сільських територій, які під 
впливом часу є досить мінливими.  
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Анотація 

У науковій праці автор досліджує роль інститутів суспільства у розробці та 
реалізації стратегій розвитку сільських територій, оскільки у період трансформації 
відбуваються процеси інституціалізації соціальних практик, побудованих на мережевих 
взаєминах. Загалом, інститути аграрних відносин і формують предметне поле даної 
проблематики на різних рівнях, визначають вибір підходів до емпіричної оцінки правил у 
побудові стратегій розвитку села. 

Ключові слова. Cільський розвиток, сільські території, сільські громади, стратегії 
сільського розвитку, державні агенти, приватні агенти. 

 
Аннотация 

В научном труде автор исследует роль институтов общества в разработке и 
реализации стратегий развития сельских территорий, поскольку в период 
трансформации происходят процессы институциализации социальных практик, 
построенных на сетевых взаимоотношениях. В целом, институты аграрных отношений 
и формируют предметное поле данной проблематики на разных уровнях, определяют 
выбор подходов к эмпирической оценке правил в построении стратегии развития села.  

Ключевые слова. Cельское развитие, сельские территории, сельские громады, 
стратегии сельского развития, государственные агенты, частные агенты. 

 
Annotation 

In scientific work the author explores the role of institutions in society in developing and 
implementing strategies for rural development,because during the period of institutionalization 
processes occurring social practices based on network interactions. In general, institutions of 
agrarian relations form the subject field of the given problems at different levels, determine the 
choice of approaches to empirical evaluation of the rules in building strategies for rural 
development. 

Key words. Rural development, rural territories, rural communities, strategies of rural 
development, government agents, private agents. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Однією з важливих проблем подальшого розвитку 

агропромислового комплексу України є пошук ефективних механізмів виробництва 
сільськогосподарської продукції. Ці механізми повинні стимулювати виробника та 
забезпечити економічно вигідне її виробництво у всіх організаційно-правових формах 
господарювання незалежно від форм власності.  

Серед основних галузей, що забезпечують населення м’ясними продуктами, значна 
частка припадає на свинарство. Виробництво свинини на високому рівні здатне забезпечити 
населення м’ясною продукцією та сприяти вирішенню проблеми продовольчої безпеки в 
державі. 

Починаючи з 1990 р. в Україні спостерігається зниження обсягів виробництва свинини, 
про що свідчить зменшення кількості поголів’я свиней, середньодобових приростів, 
виробництва м’яса в живій та забійній масі, погіршення показників економічної ефективності. 
Знижується технологічний рівень ведення галузі. Виробництво м’яса залишається 
рентабельним лише у спеціалізованих свинарських комплексах, які ведуть великотоварне 
виробництво, застосовують інтенсивні технології та мають високий рівень технічного 
забезпечення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва висвітлені у працях В.Г. Андрійчука, П.С.Березівського, 
М.В.Калінчика, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, М.К.Пархомця, Б.Й. Пасхавера, 
П.Т. Саблука, Д.К. Семенди, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших вчених. Особливості 
ефективності виробництва свинини досліджували В.І. Герасимов, В.П. Рибалко, 
І.О. Скибенко, В.С. Топіха, О.М. Царенко, П.В. Щепієнко та ін. Проте залишаються 
невирішеними питання, пов’язані з розробкою системного підходу до визначення факторів 
формування ефективності у свинарстві, систематизації показників різних видів ефективності 
в галузі, недостатньо вивчені організаційно-економічний механізм і напрями забезпечення 
його ефективності.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування організаційно-
економічного механізму підвищення ефективності виробництва свинини в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основних результатів дослідження.  Перехід економіки України до системи 
ринкових відносин, спрямований на забезпечення нової якості економічного зростання, 
підвищення рівня продовольчого забезпечення населення, значною мірою залежить від 
розвитку тваринництва, зокрема свинарства. 

За своєю господарською значимістю свинарство як скоростигла галузь традиційно 
посідає перше місце серед інших галузей тваринництва. У кризових ситуаціях воно нерідко 
ставало головним джерелом швидкого нарощування виробництва м'яса. 

В Україні м'ясо свиней є традиційним продуктом харчування і займає вагоме місце. 
Найвищого показника середньорічного споживання м'яса та м’ясопродуктів (68,2 кг за рік) в 
Україні було досягнуто в 1990 році. В цей час частка вирощеного м'яса свиней становила 32 
%, м'яса великої рогатої худоби - 50,2 %, м'яса інших тварин та птиці – 17,8 %. У останні 
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роки, незважаючи на майже трикратне скорочення обсягів м'ясних ресурсів, частка свинини, 
не поступаючись своїм місцем, дещо збільшилась: м’ясо великої рогатої худоби склало 44,7 
%, м’ясо свиней – 35,2 %, м’ясо інших видів худоби та птиці – 20,1 відсотка.  

Разом з тим свинина, як товар, за умови незабезпеченого попиту на неї, є збитковою. 
Рівень збитковості сягає майже 17 %. Це означає, що реалізацію свинини в більшості 
випадків супроводжує явище декапіталізації, тобто “проїдання” вкладеного капіталу. За 
законами ринкової економіки виробництво такого товару має припинятися, або ж для 
продовження процесу виробництва необхідно мати додаткове джерело грошових 
надходжень для погашення збитку. 

Негативні зміни в розвитку свинарства, які супроводжувалися значним скороченням 
поголів'я свиней і відповідно виробництва свинини відбувалися в основному за період 
реформування АПК. В цей час більша частина спеціалізованих підприємствах припинила 
свою діяльність або єстала нерентабельною. 

Вказані вище неузгодженості переросли в проблему, яка потребує невідкладного 
вирішення як в інтересах сільськогосподарських товаровиробників, так і в інтересах 
споживачів необхідного для харчування населення продовольчого продукту. Адже маючи 
сприятливі природні умови, достатню власну базу виробництва зерна, значний досвід 
вирощування свиней, високопродуктивні породи тварин, сільськогосподарські підприємства 
значно зменшили обсяги та ефективність виробництва свинини.  

В Україні свинарство становить традиційну галузь сільськогосподарського виробництва. 
Поголів'я свиней у господарствах населення не зазнало різкого скорочення, але таки мало 
місце: на 22,5% порівняно з 1990 р. Основна причина цього полягає у збитковості утримання 
свиней через подорожчання кормів і низькі закупівельні ціни. 

Економічна ефективність свинарства характеризується системою натуральних і 
вартісних показників: продуктивністю тварин - середньодобовим приростом живої маси 1 гол. 
свиней, витратою корму на 1 ц приросту живої маси, собівартістю 1 ц приросту, середньою 
ціною реалізації 1 ц живої маси, прибутком та рівнем рентабельності. 

Підвищення продуктивності свиней (середньодобовий приріст живої маси зріс від 155 
до 269 г) позитивно вплинуло на вирощування свинини.. Але галузь збиткова, оскільки 
витрати на виробництво свинини в 2008 р. у 1,6 рази перевищують доходи від її реалізації. 

Використання різних видів ресурсів є вирішальним чинником для формування 
собівартості продукції тваринництва та її структури. 

Дослідженнями встановлено, що в структурі витрат на вирощування свинини у 
сільськогосподарських підприємствах 55,6% витрат, припадає на корми, що становить 76% 
всіх матеріальних витрат. Тобто продукція свинарства характеризується високою 
кормомісткістю. Фонд оплати праці з нарахуваннями в загальних витратах становить 17,5%. 
Решту - 26,9% - віднесено на інші статті витрат: нафтопродукти, електроенергія, ремонт, 
запасні частини, амортизація тощо. 

Витрати кормів на приріст свиней значно вищі, ніж передбачено нормативами (4,5-5,5 
корм. од. при м'ясній відгодівлі, 7-8 корм. од. при сальній на 1 кг приросту). Перевищення 
норм витрат кормів у кінцевому підсумку негативно впливає на собівартість продукції. 

Підвищення ефективності виробництва свинини значною мірою залежить від розробки 
та впровадження державою цільових програм розвитку галузі з урахуванням пільгового 
кредитування. 

Високого рівня економічної ефективності у свинарстві можна досягти за рахунок 
створення сільськогосподарськими товаровиробниками кооперативного об'єднання з 
виробництва та реалізації свинини. Завдання сільськогосподарських підприємств, 
фермерських  та особистих селянських господарств полягає у забезпеченні комбікормового 
заводу фуражним зерном, а свинарського комплексу - у виробництві та реалізації свинини. 
Учасники такого кооперативного об'єднання отримають рівнозначні прибутки залежно від 
частки своєї участі. 

Тому в сучасних умовах головним напрямом розвитку свинарства та єдино можливим 
шляхом виходу його з кризового стану є інтенсифікація виробництва на інноваційній основі, 
переведення галузі на індустріальний шлях розвитку з використанням досягнень науки, 
техніки і передової практики й інших невід'ємних складових даного процесу. 
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Економічна ефективність галузі свинарства визначається, з одного боку, плодючістю 
свиноматок і продуктивністю молодняка, а з другого - трудо- і кормомісткістю продукції, 
продуктивністю праці, виробничою собівартістю 1 ц приросту, повною собівартістю 1 ц живої 
маси та закупівельними цінами. Найбільш ефективними є м'ясний і беконний типи відгодівлі з 
живою масою молодняка при реалізації у 8-місячному віці 120 кг. Головним напрямом 
підвищення економічної ефективності свинарства є його інтенсифікація.  

Зменшення поголів'я свиней, спад виробництва продукції, співвідношення між 
вирощуванням живої маси свинини в колективних господарствах і  господарствах населення 
дуже нестійке, що призводить до збільшення частки особистих підсобних господарств. Це 
пояснюється низьким рівнем ефективності галузі у сільськогосподарських підприємствах, 
зумовленим, насамперед, дрібнотоварним виробництвом.  

Зменшення виробництва свинини пояснюється двома причинами: скороченням 
кількості поголів’я свиней у господарствах усіх категорій, а також істотним зниженням 
продуктивності тварин. За період з 1990 року середньодобові прирости свиней на 
вирощуванні та відгодівлі зменшилися в два рази.  

Групування сільськогосподарських підприємств, які вирощують свиней, залежно від 
рівня рентабельності свідчить, що дана галузь була збитковою в усіх господарствах із 
середньодобовим приростом менше 136 г. Мінімальний рівень рентабельності (1,6%) 
забезпечила група господарств із середньодобовим приростом 184 г. У групі із 336 
господарств (4,4% до підсумку) з рівнем рентабельності 38% середньодобові прирости 
перевищили 205 г.  

Нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва передбачає першочергове 
розв’язання проблеми кормової бази з метою повної реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності тварин. В Україні є всі можливості для забезпечення тваринництва 
необхідними кормами, а комбікормової промисловості сировиною. Потрібно відновити роботу 
комбікормової промисловості й переорієнтувати її на випуск переважно преміксів, кормових 
добавок і спеціальних сумішей, щоб можна було виробляти комбікорми безпосередньо у 
господарствах.  

Невідкладним завданням є врегулювання системи економічних відносин між 
виробниками комбікормів і господарствами-споживачами, розробка державних стандартів та 
забезпечення виробництва комбікормів, преміксів і кормових добавок для різних вікових і 
технологічних груп тварин. З метою повнішого постачання підприємств комбікормової 
промисловості сировиною для виробництва комбікормів запровадити регіональні контракти 
по заготівлі фуражного зерна та білкової сировини.  

Програми з кормовиробництва мають передбачати застосування найменш 
енергозатратних технологій вирощування й заготівлі кормів, найповніше використання 
потенціалу природних кормових угідь, створення багаторічних пасовищ, розширення посівів і 
підвищення валових зборів високобілкових культур.  

Необхідно довести виробництво кормів в Україні до 80 млн. т корм. од., перетравного 
протеїну – 8,8 млн. тонн і 105–110 г його з розрахунку на 1 корм. од. У 2005 році планується 
виробляти 17–18,5 млн. т комбікормів, 11,9 – сіна, 16 – сінажу, 32,5 – силосу, 23 – кормових 
коренеплодів, 15 – жому. Для забезпечення тваринництва високобілковими кормами 
виробництво макухи і шротів потрібно довести до 2,8 млн. т.  

Проблема забезпечення тваринництва кормами повинна вирішуватись за рахунок 
оптимізації структури посівних площ, зокрема кормових культур, збільшення виробництва 
протеїну, створення нових сортів і гібридів кормових культур, удосконалення їх насінництва, 
підвищення ефективності використання меліорованих земель, інтенсифікації лучного 
кормовиробництва.  

Питому вагу зернофуражних культур у загальному виробництві зерна необхідно 
довести до 55%, а в її структурі частку фуражного зерна – до 10, кукурудзи – 25, ячменю – 
30%. Посівні площі кукурудзи на зерно слід також збільшити і впровадити технологію 
зберігання зерна з використанням консерванту вітчизняного виробництва. Частка 
зернобобових культур повинна зрости до 12 %. Пріоритетним напрямом є розширення площ 
посіву сої, ріпаку, люпину, кормових бобів та інших високобілкових культур. Площу кормових 
угідь, включаючи пасовища, треба збільшити за рахунок вилучення з ріллі силових земель.  
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Велике значення у відродженні тваринницьких галузей має поліпшення племінної 
справи. Необхідно реформувати систему селекційно-племінної роботи в тваринництві 
відповідно до Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, насамперед в таких 
напрямах:  

- удосконалення структури управління селекційно-племінною роботою та формування 
державної племінної інспекції;  

- запровадження державної підтримки племінної справи у тваринництві;  
- проведення селекційно-племінної роботи відповідно до програми селекції в 

тваринництві;  
- поширення системи селекційно-племінної роботи на тваринництво у фермерських і 

особистих селянських господарствах. 
Висновки з даного дослідження.  Виробництво свинини на високому рівні здатне 

забезпечити населення м’ясною продукцією та сприяти вирішенню проблеми продовольчої 
безпеки в державі. 

В Україні спостерігається зниження обсягів виробництва свинини за рахунок зменшення 
кількості поголів’я свиней, середньодобових приростів, виробництва м’яса в живій та забійній 
масі, погіршення показників економічної ефективності.  

Основна причина цього полягає у збитковості утримання свиней через подорожчання 
кормів і низькі закупівельні ціни. 

Підвищення ефективності виробництва свинини значною мірою залежить від розробки 
та впровадження державою цільових програм розвитку галузі з урахуванням пільгового 
кредитування. 

Проблема забезпечення свинарства кормами повинна вирішуватись за рахунок 
оптимізації структури посівних площ, зокрема кормових культур, збільшення виробництва 
протеїну, створення нових сортів і гібридів кормових культур. 

Високого рівня економічної ефективності у свинарстві можна досягти за рахунок 
створення сільськогосподарськими товаровиробниками кооперативного об'єднання з 
виробництва та реалізації свинини.  
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Анотація 

Розглядаються причини зменшення виробництва свинини в сільськогосподарських 
підприємствах. Обґрунтовані організаційно-економічні заходи збільшення поголів’я свиней, 
підвищення їх продуктивності та конкурентоспроможного розвитку галузі. 
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Аннотация 
Рассматриваются причины уменьшения производства свинины в 

сельскохозяйственных предприятиях. Обоснованы организационно-экономические 
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СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Діяльність підприємства на сучасному етапі пов’язується з 
одним із результативних напрямків соціально-економічного розвитку українського 
суспільства загалом. Від наукового аналізу суті соціальної відповідальності, представленої у 
підприємницькій діяльності, залежить наскільки раціонально підійде суспільство до 
перспектив свого розвитку. Значення соціальної відповідальності підприємства виходить 
далеко за кордони економічного життя. Воно здійснює вплив на соціальну структуру 
суспільства, його соціально-економічну стійкість, збалансованість законних інтересів 
особистості, суспільства й держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальна функція підприємства сьогодні є 
предметом уваги, як зі сторони вчених – теоретиків, так і зі сторони фахівців – практиків. При 
цьому, багато з них декларують, що соціальні складові, соціальні аспекти, насамперед 
соціальна орієнтація, соціальні гарантії, соціальна відповідальність підприємства залишається в 
«тіні» максимізації прибутку і малопомітні для суспільства. Соціальні аспекти діяльності 
підприємства висвітлені у працях таких вітчизняних науковців як Апопій В.В. [1], Садєков А.А. 
[2], Супрун Н.А. [3], Сохацька О.М. [4] та ін. У зарубіжних наукових працях проблематика 
соціальної відповідальності підприємств досліджується в роботах А. Керролла [5], Д. Віндзора 
[6], М. Ван Марревійка [7] та ін. Враховуючи актуальність зазначеної тематики, виникає 
необхідність у поглибленні наукових досліджень у сфері соціальної відповідальності. 

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в тому, щоб подати аналіз вивчення 
проблеми соціальної відповідальність підприємства у вітчизняних та закордонних 
дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стаття 62 Господарського кодексу 
України визначає, що підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений 
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компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої,  науково-дослідної,  торговельної, іншої господарської діяльності [8]. 
Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в 
економічній системі. 

Сучасний етап розвитку підприємництва в Україні характеризується прискореним 
зростанням лише економічних компонентів. Соціальні складові, соціальні аспекти, 
насамперед, соціальна орієнтація, соціальні гарантії, соціальна відповідальність 
підприємства залишаються «в тіні» максимізації прибутку і малопомітні для суспільства. 
Жорстка ринкова конкуренція, агресивна глобалізація вітчизняних ринків ще більше 
посилюють ці негативні тенденції. 

Таким чином, соціальний статус підприємства в структурі сучасного українського 
суспільства вкрай нестійкий та пов’язаний як з великими надіями так й величезними 
перешкодами. З однієї сторони це пов’язано з тим, що довгий період часу були перервані 
традиції українського підприємництва, сталася по суті втрата офіційного статусу підприємця, 
з іншої – початковий етап формування вітчизняного підприємництва в сучасному його 
розумінні співпав із ситуацією, коли підприємництво отримало в інших країнах завершені 
цивілізаційні форми. Ці тенденції сприяли прискореному розвитку соціально-економічних 
стосунків, не завжди маючих прогнозований й адекватний характер й у наслідку здійснивши 
значний вплив на соціальний статус підприємства. 

Як відомо, цивілізований ринок успішно функціонує тільки тоді, коли для цього є 
сукупність відповідних інституційних, інфраструктурних й поведінкових умов. Окрім прямих 
економічних дивідендів від діяльності підприємства, що виражаються у створенні нових 
товарів, послуг й робочих місць, є не менш важливі соціальні результати. Розвиток цього 
сектору є важливим для створення соціального та політичного середовища, необхідного для 
здійснення бажаних перемін в структурних елементах суспільства, в соціально-економічній 
сфері без соціальних потрясінь.  

Соціальний статус підприємства, його професійна культура є критерієм соціальної 
зрілості, якості управлінських рішень, можливості застосовувати найбільш раціональні 
способи, передумовою формування результативної економіки, що забезпечує високий рівень 
життя українських громадян. 

Загальна концепція соціальної відповідальності бізнесу, у тому числі комерційного, у 
більшості наукових праць розглядається крізь призму цілей корпорації. Так, Дж.Гелбрейт, 
Р.Піндайк, Ч.Тавел уважають, що соціальна відповідальність повинна бути складовою системою 
цілей корпорації, причому пріоритетною. Проте ця категорія необґрунтовано звужена й навіть 
поєднана з внутрішньофірмовою соціальною справедливістю. У деяких країнах, наприклад Росії, 
соціальна відповідальність бізнесу піднесена до рангу державної політики. Соціальна 
відповідальність набуває поширення також у середовищі українського бізнесу. 

У сфері комерційного бізнесу Ф.Котлер, Г.Амстронг, [9,c.57-97] Б.Берман і Дж.Еванс [10, 
c.120] притримуються підходу ситуативної соціальної відповідальності суб’єктів ринку, яка 
проявляється у вигляді окремих акцій соціального змісту. У вітчизняній науці концептуальні й 
теоретичні  основи соціальної відповідальності тільки формуються, тому публікації, 
присвячені цій проблемі, фактично відсутні.  

На наш погляд, соціальна відповідальність відображає соціальний характер 
взаємовідносин між підприємством та його групами впливу (стейкхолдери) і проявляється в 
балансі соціальних інтересів сторін. Групи впливу (стейкхолдери, зацікавлені сторони) – усі 
особи або групи осіб, які є об’єкти або суб’єкти діяльності та політики компанії як на 
місцевому, так і на глобальному рівні. До складу груп впливу, які мають відношення до 
бізнесу, входять: працівники, споживачі та клієнти, постачальники, місцеві громади та їх 
організації, дочірні компанії та філіали, партнери по бізнесу, інвестори, акціонери; окремо в 
цю групу входить також навколишнє природне середовище.   

Виділяють дві найбільш поширені моделі взаємодії підприємства із його групами впливу. 
Перша модель, так званий підхід «із середини на зовні», передбачає, що підприємство може 
управляти своєю діяльністю та завойовувати бажану репутації в очах свого  зовнішнього оточення 
шляхом самостійного прийняття внутрішніх рішень та в подальшому звітування перед своїми 
групами впливу про свої соціальні досягнення. Соціальна звітність перед групами впливу може бути 
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одним із інструментів маркетингових комунікацій підприємства. Соціальна підзвітність для 
підприємства може відігравати роль своєрідного щита від нападів торговельних союзів, активістів, та 
інших суб’єктів, які переймаються питаннями соціальної поведінки підприємств. Друга, 
альтернативна модель побудови стосунків із групами впливу основана на взаємодії підприємства із 
групами впливу для досягнення певних соціально значимих цілей. За цією моделлю, вважається, що 
комунікація – не є універсальним методом врегулювання стосунків із зовнішнім середовищем 
підприємства, що у стосунках із групами впливу потрібні постійні переговори, в процесі яких 
приймаються спільні рішення щодо ключових кроків у досягненні соціально значимих цілей. Групи 
впливу в цій моделі є співучасниками разом із підприємством у побудові стосунків. Вони разом 
намагаються скоротити відстань між своїми діаметрально протилежними інтересами, щоб потім 
врахувати їх у своїй операційній діяльності. Зазвичай більш схильні до соціального партнерства із 
підприємствами ті групи впливу, що самі мають певні проблеми та загрози. Підприємства та його 
зовнішнє оточення найбільш успішні у своєму партнерстві тоді, коли обидві сторони бачать перед 
собою спільну мету. Не зважаючи на процес постійних дебатів, співпраця із групами впливу в 
кінцевому рахунку веде до злиття суспільних інтересів із інтересами підприємства, що є основою 
довгострокових стосунків заснованих на довірі, хоча такі стосунки не завжди можна кількісно 
виміряти або оцінити їх користь та перспективність у короткостроковому періоді. 

Висновки з проведеного дослідження. Підприємство – самостійний суб’єкт 
господарювання, створений компетентним органом державної влади або місцевого самовря-
дування для здійснення виробничої, науково-дослідницької, торговельної та іншої 
господарської діяльності. Сучасний етап розвитку підприємництва в Україні характеризується 
прискореним зростанням лише економічних компонентів та ігноруванням соціальної функції. 
Соціальний статус підприємства в структурі сучасного українського суспільства вкрай 
нестійкий. Соціальний статус підприємства, його професійна культура є критерієм соціальної 
зрілості, якості управлінських рішень, можливості застосовувати найбільш раціональні 
способи, передумовою формування результативної економіки, що забезпечує високий рівень 
життя українських громадян. 
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Анотації 

У статті досліджено особливості реалізації соціальної функції підприємства та 
моделі взаємодії підприємства із стейкхолдерами. 
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Аннотация 

В статье исследовано особенности реализации социальной функции предприятия и 
модели взаимодействия предприятия с стейкхолдерами. 
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АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ – УМОВА СТАБІЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. В сучасних мінливих умовах конкурентного середовища на 

різних етапах життєвого циклу функціонування машинобудівного підприємства часто виникає 
проблема вибору, розроблення та реалізації не просто обґрунтованої загальної стратегії, а 
стратегії діяльності та розвитку в умовах кризи. Враховуючи всю складність і невизначеність 
сучасної економічної ситуації, яка склалася на підприємствах, антикризову стратегію 
необхідно вважати способом досягнення підприємством власних цілей, з урахуванням 
впливів чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, внаслідок яких підприємство 
потрапляє в кризовий стан. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Такі економічні категорії, як 
«довгострокове планування», «новий менеджмент», «планування програми забезпечення», 
«планування бюджету», «бізнесова політика» забезпечили становлення нового напрямку у 
менеджменті, відомого як стратегічний менеджмент, стратегічне планування або стратегія 
антикризового управління [2]. 

Розглядаючи антикризову стратегію діяльності підприємства, як складову комплексного 
плану по оздоровленню підприємства, реалізація якої є  альтернативною складовою даного 
плану, О.М. Скібіцький, дає визначення антикризовій стратегії, вважаючи її прискореною і 
дієвою реакцією на існуючі зміни навколишнього середовища на основі раніше ретельно 
розробленої системи альтернативних варіантів управлінських рішень [7]. 

Даній проблемі присвячені наукові праці та публікації багатьох зарубіжних та 
вітчизняних авторів, таких як Е. Альтман, Т. Давенпорт, Л. Тойфсен, Е. Фризі, М. Хаммер, 
О. М. Скібіцький, І. Блак, Л. Лігоненко, О. Пушкар, С. Б. Довбня, О. В. Щербина та багато 
інших учених. Аналіз наукових праць підтверджує важливість дослідження даної проблеми і 
пошук шляхів їх розв’язання. 

Постановка завдання. Вихід підприємства з кризового стану вимагає розроблення 
стратегії антикризового управління, яку неможливо реалізувати, не здійснивши переходу до 
нового антикризового менеджменту, який, у свою чергу, допоможе прискорити стабілізаційні 
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процеси.  
Тому головною ціллю наукової статті є обґрунтування сутності і ролі антикризової 

стратегії в сучасних умовах діяльності підприємств. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес реформування економіки і всієї 

системи управління в Україні з початку 90-х років двадцятого століття характеризувався 
масштабною кількістю різноманітних наукових дослідження, які були проведені в галузі 
економіки, політології, соціології, маючи на меті виявлення тих рушійних сил, котрі визначали 
процес розвитку одних ринкових структур і занепад інших. Саме ці сили спонукали більшість 
вітчизняних підприємств адаптуватися до умов підвищеної динамічності внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Відсутність плану дій, тобто стратегії, ускладнювала вирішення 
цього завдання. 

З кінця 80-х і початку 90-х років антикризова стратегія уже вважалася складовою 
частиною управління підприємством в країнах з ринковою економікою. Інтернаціоналізація та 
глобалізація економічних процесів, зростання конкурентної боротьби, становлення ринкових 
відносин, кризові явища призвели до комплексного підходу щодо визначення антикризової 
стратегії як економічної категорії [4]. 

Вітчизняний досвід показує, що антикризову стратегію застосовують, коли показники 
діяльності підприємства є такими при яких неможливе не тільки виживання, але й подальше 
його існування. 

Закордонні вчені-практики рекомендують  розробляти антикризову стратегію не тільки в 
умовах кризи, але й в умовах стабільної діяльності підприємства, в межах загальних 
стратегій, вважаючи її так званим гарантом виходу підприємства з непередбачених ситуацій, 
які можуть раптово виникнути як у внутрішньому так і в зовнішньому його середовищі. 

Будь-яке підприємство, що прагне успіху та довготривалого існування на ринку, 
орієнтується на розвиток та зростання. Однак протягом своєї діяльності під впливом чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища, створюються такі умови, які вимагають перегляду 
як загальної стратегії, так і функціональних стратегій підприємства та вибору оптимальної 
стратегії, яка не завжди може передбачати дотримання високих темпів зростання, але яка 
гарантує виживання в нестабільних умовах зовнішнього середовища [1].  

Отже, стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована стратегія) і 
необхідних поправок у випадку виникнення непередбачених обставин (незаплановані 
стратегічні рішення). Підприємство не тільки повинно мати добре обґрунтовану стратегію дій, 
але й також бути готовим адаптуватися до непередбачених обставин. 

З метою здійснення класифікації стратегій в умовах кризи на практиці розробляють 
модель співвідношення потенціалу різних видів стратегій змін до типу процесу змін. На 
основі цього виділяють чотири види стратегій: попереднього структурування, поетапну, 
невідкладну, комплексну і пропонує їх використовувати залежно від чинників розвитку кризи 
[5].  

На підприємстві поряд з даними стратегіями також повинна існувати головна стратегія 
– генеральна, яка відображає способи реалізації місії організації. А для особливих 
непередбачуваних випадків на підприємстві повинні розроблятися спеціальні стратегії, 
зокрема стратегія банкрутства [6]. 

У процесі функціонування будь-якої організації існує ймовірність настання кризи, 
зокрема кризового стану, що спричиняється не тільки помилками в стратегії управління 
підприємством, але й недостатньою увагою до проблем розвитку, ведення конкурентної 
боротьби та іншими чинниками. 

З позиції антикризового менеджменту, доцільно акцентувати увагу на наступних 
стратегіях: ринковій як такій, котра дає можливості фірмі виходити на міжнародний ринок і 
застосовувати таке стратегічне планування при якому вона зможе досягти ефективної 
підприємницької діяльності на зовнішньому ринку; маркетинговій, яка одночасно повинна 
враховувати мінливу ринкову ситуацію та напрямки виробничо-збутової діяльності фірми; 
розвитку, за допомогою якої розширюються напрямки ділової активності фірми як на 
внутрішньому, так і зовнішньому ринках; економічній, яка узагальнює практично усі розділи 
стратегічної програми технічного і соціального розвитку фірми і вважається стратегією 
запобігання неплатоспроможності (банкрутства) фірми. 
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Так як кризові явища бувають до певного часу керованими, то зусилля керівників та 
спеціалістів повинні бути зосереджені не на проблемах усунення наслідків кризи, а на самій 
стратегії, яка буде визначатися пріоритетами, такими як наслідки кризи, вміння їх 
передбачати та спрогнозувати з метою подальшого їх усунення. 

Значення антикризової стратегії для кожного підприємства зумовлюється багатьма 
факторами. Насамперед, вона дає змогу виявити і розвинути ринкові переваги, що є 
ключовими в конкурентній боротьбі і налагодженні правильних взаємовідносин з 
конкурентами. Стратегія антикризового управління буде ефективною, якщо його тип 
відповідає конкретній ситуації і наявності інших умов [8]. 

Антикризова стратегія повинна бути прискореною і дієвою реакцією на існуючі зміни 
навколишнього середовища на основі раніше ретельно розробленої системи 
альтернативних варіантів управлінських рішень. 

Вирішення протиріч, неузгодженостей між цілями підприємства, наявними ресурсами 
та впливом зовнішнього та внутрішнього середовища – це основне завдання антикризової 
стратегії. 

Саме тому, антикризову стратегію необхідно вважати способом досягнення 
підприємством власних цілей, з урахуванням впливів чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища, які є джерелом виникнення кризових явищ та кризової ситуації, внаслідок яких 
підприємство потрапляє в кризовий стан. 

З цієї позиції антикризова стратегія повинна включатися в систему антикризового 
стратегічного управління підприємством. При цьому доцільно розглядати два можливих 
варіанти функціонування антикризової стратегії: в межах існуючої місії і діючих стратегій; в 
межах стратегічної програми антикризового управління підприємством як незалежну 
стратегію. Позитивним моментом даного підходу є те, що підприємства самостійно можуть 
вибирати той варіант, який підходить їм найбільше, враховуючи як наявні можливості 
підприємства, так і рівень кризового стану. 

Однак не треба упускати той факт, що причини кризи криються не стільки в 
докорінному руйнуванні соціально-економічного ладу, оскільки в низькій ефективності 
виробничо-технічної бази і структури виробництва, втраті конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств. Подолання такої тенденції буде залежати від заходів по 
радикальному оновленню основного капіталу і формуванню виробництва, яке б відповідало 
сучасним умовам як стабільного економічного розвитку, так і умовам загальної кризи. Це все 
повинна забезпечити вдало вибрана стратегія розвитку, яка носить характер наступальної 
стратегії, розробленої передусім для розширення масштабів бізнесу, а не для підтримання в 
незмінному вигляді його наявних ресурсів.  

Не виділяючи окремо антикризову стратегію, доцільно включити її основні аспекти в 
стратегію розвитку підприємства (наступальну стратегію). На нашу думку, даний підхід 
можна вважати інноваційним, бо дана стратегія враховує усі етапи складного процесу 
організаційних змін, який дозволить відновити на підприємстві стан динамічної рівноваги 
факторів впливу на зміни, в тому числі, зміни, пов’язані з подоланням кризового стану 
підприємства  і впровадженням антикризової стратегії. 

Зазвичай, організація реалізує не одну, а кілька стратегій на усі випадки життя. Головна 
з них – генеральна стратегія, яка відображає способи здійснення місії організації. Для 
особливих випадків реалізуються додаткові або спеціальні стратегії, наприклад антикризові 
стратегії, в яких відображені шляхи досягнення специфічних завдань організації, які стоять 
перед її окремими підрозділами і службами в умовах кризових ситуацій. Саме із позиції 
дієздатності антикризову стратегію доцільно розглядати в складі спеціальних стратегій: 
корпоративної, бізнесової та функціональної. 

Досліджуючи підприємства машинобудування, М.К. Колісник, К.Е. Сміх вважають, що в 
умовах кризи найважливішими завданнями керівників даних підприємств є зміна діючої 
стратегії, виведення роботи підприємства на якісно новий рівень, запровадження політики 
диверсифікації продукції та сфер діяльності, розширення асортименту й номенклатури 
продукції [3].  

Виходячи з цього, ми вважаємо, що машинобудування має розвиватись за наступними 
напрямами: виготовлення модернізованих машин та обладнання для підприємств з 
морально застарілим обладнанням, котре все ще працює; виробництво наукомісткого 
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обладнання на імпортному обладнанні із залученням усіх видів іноземних інвестицій; участь 
у проектах, котрі спрямовані на виробництво складних комплектуючих для вітчизняного та 
іноземного обладнання; розвиток окремих виробництв з метою виготовлення сучасного 
обладнання. Такий розвиток може забезпечити лише правильно вибрана та реалізована 
антикризова стратегія. 

На нашу думку, антикризова стратегія машинобудівного підприємства повинна бути не 
резервною стратегією, а однією з основних, універсальною стратегією, бо саме тоді вона 
буде наперед спланованою і взаємопов’язаною із стратегіями усіх інших сфер діяльності 
підприємства не тільки в умовах кризи, але й в стабільних умовах функціонування 
підприємства, виступаючи гарантом передбачення та недопущення різного роду кризових 
ситуацій. 

На підставі аналізування існуючих видів антикризових стратегій, можна стверджувати, 
що єдиного підходу до класифікації даного виду стратегії не існує. Тому нами пропонується 
розширена класифікація антикризових стратегій, яка у свою чергу, допоможе визначитися 
підприємству, обираючи ту, чи іншу антикризову стратегію (табл. 1). 

Таблиця  1 
 Розширена класифікація антикризових стратегій 

 
№ з/п Класифікаційна ознака Види 

1. За характером дії на об'єкт управління 1.1. організаційні (прямої дії) 
1.2. управлінські (системної дії) 

2. За характером спрямованості на об’єкт 
2.1. концентрована 
2.2. диверсифікована 
2.3. комбінована 

3. За широтою охоплення об’єкта 3.1. глобальна 
3.2. локальна 

4. За приналежністю до сфер діяльності 4.1. функціональна 
4.2. універсальна 

5. За характером боротьби з кризовими явищами 
5.1. наступальні 
5.2. оборонні 
5.3. ліквідаційні 

6. За рівнем кризового стану підприємства 
6.1. виживання 
6.2. стабілізації 
6.3. розвитку 

7. За здійсненням процесу змін 
7.1. поетапна 
7.2. невідкладна 
7.3. комплексна 

8. За тривалістю дії 8.1. короткотермінові 
8.2. довготермінові 

 
Запропонована класифікація не повинна обмежувати дії підприємства в процесі вибору 

тієї чи іншої стратегії, а допомогти керівництву зупинити свій вибір на найкращому варіанті. 
Представлені в таблиці антикризові стратегії мають свої специфічні характерні особливості і 
повинні застосовуватися кожним машинобудівним підприємством індивідуально, враховуючи 
реальний стан підприємства, його можливості, силу впливу і обмеження зовнішніх та 
внутрішніх ситуаційних чинників на діяльність підприємства. 

Враховуючи теоретичні основи стратегічного управління і практику підприємств щодо 
здійснення заходів по виходу з кризи, нами пропонується модель вибору та розроблення 
антикризової стратегії машинобудівного підприємства (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель вибору та розроблення антикризової стратегії машинобудівного 
підприємства 

Дана модель відображає складний взаємопов’язаний комплекс стратегічних і оперативних 
заходів, кожен з яких підпорядковується єдиній меті, цілям і завданням, пов’язаних з реалізацією 
антикризової політики підприємства, а її елементи можуть мати як захисний, так і наступальний 
характер. Їх використання дозволяє підприємству в кризових умовах не тільки розв’язати 
проблему виживання, але й реалізувати перспективу сталого росту. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що 
сучасне розуміння сутності і ролі антикризової стратегії неоднозначне і урізноманітнюється 
великою кількістю досліджень у цій сфері, що у свою чергу дає можливість використовувати 
вже набутий досвід та здійснювати нові пошуки вдосконалення розроблення механізму її 
вибору, формування та реалізації для машинобудівних підприємств, враховуючи їх галузеву 
специфіку, що і є перспективою подальших наукових розробок в цьому напрямку. 

Ми вважаємо, що антикризова стратегія в системі стратегій підприємства повинна бути 
не складовою будь-якої діючої стратегії підприємства, в межах котрої може здійснюється її 
часткова реалізація, а незалежною універсальною стратегією. Поряд з цим дана стратегія 
здатна не тільки утримувати функціонування підприємства в стабільних умовах і режимі 
виживання в період кризи, запобігаючи виникненню або послаблюючи при цьому вплив 
кризових явищ, а також виводити його з кризового стану з мінімальними втратами. 

Запропонована нами модель вибору та розроблення антикризової стратегії 
машинобудівного підприємства дозволить вирішити проблеми пов’язані не тільки із виходом 
підприємства з кризового стану, але й стабілізацією його діяльності та подальшим розвитком. 
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Анотація 
 В даній науковій статті розкрито сутність і роль антикризової стратегії, яка 

включає в себе не тільки систему заходів по виходу з кризової ситуації та її попередження, 
але й систему заходів, що забезпечують стабільний розвиток підприємства.  

Ключові слова: антикризова стратегія, антикризове управління, криза, кризова 
ситуація, антикризовий менеджмент, стабільний розвиток. 

 
Аннотация 

В научной статье раскрыто суть и роль антикризисной стратегии, которая 
включает в себя не только систему мероприятий по выходу из кризисной ситуации и  ее 
предупреждения, а также систему мероприятий, которые обеспечивают стабильное 
развитие предприятия. 

Ключевые слова: антикризисная стратегия, антикризисное управление, кризис, 
кризисная ситуация, антикризисный менеджмент, стабильное развитие. 

 
Annotation 

The essence and role of anti-crisis strategy, that includes not only a system of measures to 
resolve the crisis situation and its prevention, but also a system of measures to ensure the stable 
development of the enterprise is described in the article.  

Key words: anti-crisis management strategy, anti-crisis management, crisis, crisis situation, 
stable development. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПЛАНУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Тривалий час в економічній літературі було прийнято 

вважати, що план і ринок взаємовиключні поняття, оскільки планова економіка Радянського 
Союзу не містила в своїй основі ринкових принципів. Перехід від командно-адміністративної 
системи на ринкові основи управління економікою був би ефективнішим, якби здійснювався 
відповідно до логіки ринкового планування, основи якого на Заході вже сформовані. 
Розвинутий ринок неможливий без планування, оскільки воно є найважливішою з усіх 
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управлінських функцій. Перехід до ринкової концепції управління вимагає перегляду всіх 
елементів теорії планування. Мова йде про проблему адаптації планування як 
універсального методу управління до нових економічних відносин, а саме до ринкових умов 
господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що проблеми планування 
в умовах ринку знайшли ґрунтовне висвітлення в працях  зарубіжних авторів: А. Апчерча, 
В. Акоффа, І. Ансоффа, Е. Аткінсона, П. Артрілла, К. Друрі, Р. Манна, Д. Хана, В. Хойера, 
Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера та ін. Певний внесок в розвиток теорії планування зробили 
вітчизняні економісти: М. Алексєєва, П. Атамас, Е. Бельтюков, М. Бухалков, В. Василенко, 
С. Голов, В. О. Орлов, С. Рябцун, Л. Соколова, О. Шеремет, П. Фомін, М. Чумаченко та ін.  

Аналіз наукових джерел свідчить, що існує ряд проблем, пов’язаних із плануванням, які 
потребують подальшого дослідження. Зокрема, науковий аналіз зарубіжних авторів 
відноситься переважно до умов стабільної економіки. В ситуації ж нестабільного 
функціонування української економіки на життєздатність вітчизняних підприємств впливають 
важко прогнозовані чинники зовнішнього середовища, які розглядаються неповною мірою, 
або не враховується взагалі. Сьогодні стоїть завдання розробки нових інструментів 
планування, які дозволять забезпечити високий ступінь гнучкості системи поточного 
планування підприємств. Саме недостатній ступінь дослідження зазначених аспектів 
зумовив необхідність додаткового вивчення цієї проблеми. 

Постановка завдання. На сучасному етапі розвитку господарювання виникають 
труднощі перехідного періоду, пов'язані з відсутністю єдиного методологічного підходу в 
плануванні. Крім того, аналіз економічної літератури середини 90-х років і практичного 
досвіду підприємств з даного питання показує, що відчувається еклектика підходів 
централізованої економіки радянського періоду і західного менеджменту. Наприклад, 
планування на багатьох підприємствах починається, як і раніше, з обсягу виробництва 
продукції, хоча в ринкових умовах ідеологія якісно інша: планується, перш за все, обсяг 
реалізації продукції. Аналізуючи сучасний стан планування на промислових підприємствах, 
можна виділити три причини погіршення якості планування: 

− висока динамічність ринкових процесів спонукає до думок щодо непотрібності 
планування діяльності підприємства; 

− у більшості випадків незрозуміло, які методи та інструменти планування 
використовувати в сучасних умовах; 

− відсутність бажання здійснювати планування у зв’язку зі значними витратами на його 
організацію.  

Зазначені причини, як правило, є взаємопов’язаними. Причому потрібно звернути увагу, 
що саме високий ступінь невизначеності є основною причиною відмови від процесу 
планування. Невизначеність – ознака ринкового господарювання, якому властиві 
альтернативність, багатоваріантність та швидка динаміка процесів. Не дивлячись на 
кардинальну зміну умов господарювання, підходи до планування не змінились. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах централізованого управління 
план розглядався як закон, який не можна змінювати і необхідно обов'язково виконувати. 
Тому більшість економістів ще й досі ставляться до планів як “аксіоми”, перегляд якого є 
неможливим і навіть небажаним. В ринкових умовах план виконує зовсім іншу функцію, 
виступаючи інструментом подолання невизначеності. Головне завдання планування полягає 
в розробці механізму адаптації підприємства до можливих змін. Сьогодні в більшості 
випадків невміння чи неспроможність працівників підприємства працювати в умовах 
невизначеності пояснюється недосконалою підготовкою фахівців планових служб та 
недооцінкою важливості планування керівництвом підприємства.  

Дійсно, сучасні можливості планування діяльності підприємств обмежені з різних 
об’єктивних та суб’єктивних причин, а саме: 

− особливості сучасного українського ринку;  
− необхідність у певних витратах на організацію планування;  
− різні масштаби і види діяльності підприємств; 
− поєднання планування з іншими способами прийняття управлінських рішень, за якого 

не прослідковується ефект від використання саме планування як важливої функції управління; 
− значний рівень невизначеності ринкового середовища.  
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Перехід до ринкових принципів господарювання істотно ускладнив можливості 
досягнення поставленої підприємством мети. Це переважно пов’язано з роботою в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища. У зв'язку з ринковими перетвореннями економічної 
системи держави, йде процес переосмислення місця і ролі планування в управлінні 
підприємством та посилюється необхідність його пристосування до ринкових умов.  

Отже, особливого значення набуває проблема формування нової концепції 
планування, її теоретичного, методичного й інформаційного забезпечення, яка б 
ґрунтувалась на нових ринкових принципах та відповідала б реаліям вітчизняної практики. 
Слід відзначити, що зміна економічних умов призвела до суттєвого зниження якості планової 
роботи. В умовах відсутності інформації та “вказівок зверху”, ставлення до планової роботи 
стало суто формальним. Ринкова економіка пред'являє високі вимоги до ефективності 
промислових підприємств. Постійне загострення конкуренції, прагнення компаній не тільки 
вижити в швидкозмінних умовах, але й збільшити свою прибутковість, ринкову частку, 
вимагає постійного вдосконалення процесів управління підприємством. У зв'язку з цим 
виникає необхідність наукового аналізу і розробки практичних рекомендацій з підвищення 
ефективності планування на промислових підприємствах. Для формування нових підходів до 
планування в ринкових умовах, необхідно з’ясувати основні риси цього середовища та його 
відмінності від системи директивного управління. В табл. 1 наведено основні відмінності 
концепцій директивного та ринкового планування. 

Таблиця 1 
Відмінності концепції директивного та ринкового планування 

 
Характеристика концепції планування Ознака 

директивного ринкового 
Призначення плану Ціль Інструмент 
Форма власності 
підприємств Державні Державні, приватні, колективні 

Роль підприємства 
в процесі 
планування 

Конкретизація завдань державного плану Розробка плану на основі даних аналізу 
зовнішнього та внутрішнього середовища 

Середовище Стабільне Динамічне 
Принципи визна-
чення планових 
показників  

Екстраполяційні Інтерполяційні 

Принципи 
планування 

Директивність, відображення  в планах єдності 
загальнодержавних, колективних та особистих 

інтересів, партійність планів 

Гнучкість, маневреність, адаптивність, 
альтернативність, еластичність 

Суб’єкт планування Наявність великої кількості планових органів: 
держплан, галузеві міністерства, відомства Підприємство 

Критерії  
якості планів 

Виконання планового показника (рівень 
продуктивності праці, фондовіддача та ін.) 

Гнучкість, маневреність, забезпечення 
високого рівня адаптації до змін 

Інформаційна база Науково-технічні, економічні і соціальні 
прогнози держплану 

Дані маркетингу та  
економічного аналізу 

Умови планування Відсутність поля для маневреності дій 
підприємств і негнучкість системи планування 

Багатоваріантність планування,  
пошук оптимального варіанту 

Процедура 
планування 

Значні затрати сил, часу і засобів на розробку, 
узгодження, затвердження, уточнення і 

підтримку стабільності  планових показників 

Передбачає постійне коригування планів 
відповідно до нових умов функціонування 

Етапи процесу 
планування 

Розробка плану на підприємстві тісно 
пов’язана з плануванням галузі і всього 

народного господарства 

Визначення мети планування, аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища, 
пошук альтернатив, оцінка, прийняття 

планового рішення 

Функції планування 

Визначає взаємовідносини підприємства з 
державою і регламентує процеси раціональної 

організації виробництва  
в середині підприємства 

Реагування на мінливі та динамічні умови 
зовнішнього середовища,  які повинні 
забезпечити підприємству можливість 
адаптуватись до постійних змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища 
Джерело: узагальнено на основі [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
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Планування підприємства в умовах ринку – це самостійна діяльність суб’єктів ринкових 
відносин, які працюють в специфічних умовах. Ці умови – наявність гнучких цін, приватної 
власності, конкуренції та економічної свободи – є центральним для ринкової економіки. На 
жаль, ці риси не властиві командно-адміністративній економіці, що значним чином вплинуло 
на характер функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.  

Зокрема, за умов ринкової економіки ціни на продукцію є визначальним фактором 
діяльності підприємства. В цьому випадку ціна є тією самою “невидимою рукою”, про яку 
говорив А. Сміт [7]. Економісти підкреслюють, що ринкові ціни виконують роль сигналу, 
даючи вказівку підприємствам, чого саме бажає споживач і, отже, яку продукцію вони мають 
випускати. Ціна за радянської системи не мала великого значення. За умов радянської 
економіки підприємства не дуже хвилювало щодо того, яку ціну держава призначала на їхню 
продукцію. До них надходило держзамовлення й встановлювалися норми постачання від 
інших виробників з метою виконання планових завдань. В принципі державні ціни мали 
покривати видатки на виробництво. Але якщо витрати підприємства перевищували його 
доходи, йому надавались субсидії у вигляді бюджетних асигнувань.  

Приватна власність є обов’язковим атрибутом ринкової економіки, тому більша частина 
майна в економіці належить фізичним особам або організаціям. Таким чином, більшість 
економічних рішень є наслідком свідомого вибору громадян, які розпоряджаються власністю, 
і не залежать від вказівок державних чиновників. 

Конкуренція є специфічним регулятором економічної діяльності, сприяє максимізації 
продуктивності, запобігає значній концентрації економічної влади і захищає інтереси 
споживача. Вислів “в конкурентній боротьбі перемагає споживач” найкраще характеризує 
сутність відносин в ринковій економіці. На жаль, за часів директивної економіки споживачі 
були позбавлені таких привілеїв, оскільки не вони, а Держплан вказував на “смаки” 
споживачів. “Зміст конкурентного ринку, – відмічає М. Фрідман, – складається в його 
безособовому характері. Жоден з його учасників не в змозі одноосібно встановити умови, 
згідно з якими інші учасники можуть отримати доступ до товарів чи робочих місць” [8]. 

Наявність економічної свободи передбачає вільний вибір постачальників, споживачів, 
вільне розпорядження коштами та ін. Централізована планова система була антиподом 
економічної свободи. Всі важливі рішення було заздалегідь закладено до центрального 
плану. Доречною з цього приводу є думка видатного економіста Р. Хеілбрунера: “Значною 
перевагою ринку є те, що він сам себе оберігає. Якщо ціни на товари відхиляються від 
вказаних суспільством рівнів, ринок приводить до руху сили, які вертають їх на цей рівень. 
Таким чином виникає цікавий парадокс: ринок, який символізує вершину індивідуальної 
економічної свободи, виступає суворим наглядачем за усіма учасниками ринку. Можна 
апелювати до авторитету планового органу чи заручитись підтримкою міністра, але на 
анонімний диктат ринку скаржитись нікому. Отже, економічна свобода є більш ілюзійна, ніж 
це представляється на перший погляд. Кожен має право поступати на ринку, як йому 
захочеться. Але якщо хто-небудь забажає робити те, з чим ринок не погоджується, ціною 
індивідуальної свободи буде економічне банкрутство” [9]. 

Аналіз діяльності вітчизняних підприємств та огляд економічної літератури з даною 
проблематикою свідчить про повне ігнорування нових процесів, оскільки відсутні навіть 
натяки на використання принципів та методів планування, властивих ринковим умовам. 
Зокрема, в більшості випадків не згадується про складання калькуляцій методом “величини 
покриття”, не використовується система “директ-костінг”, не враховується можливість зміни 
ринкової кон’юнктури, і тому є обмеженими можливості застосування гнучкої системи 
планування. Про це свідчать офіційні положення та методики з планування (частина яких на 
сьогодні вже втратила чинність) та рекомендації в науковій літературі. Отже, не дивлячись на 
кардинальну зміну умов функціонування підприємств, концептуально в плануванні нічого не 
змінилось.. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в умовах централізованого 
планування на основі єдиного плану визначалися цілі підприємств, галузей і регіонів, 
системи розподілу ресурсів, постачальники, споживачі, ціни на товари. Була відсутньою 
необхідність вивчення ринку товарів і послуг. Внаслідок такої практики планування, 
виробництво на рівні окремих підприємств менше всього було орієнтоване на споживача. 
Воно спрямувало свої зусилля виключно на виконання плану будь-якими засобами і 
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способами. План був визнаний як закон, порушення (невиконання) якого спричиняло за 
собою правову і адміністративну відповідальність керівників підприємств. Це і з'явилося 
однією з причин кризи концепції соціалістичного планування. 

Отже, основним напрямом діяльності науковців в цій сфері є розробка нової концепції 
планування, яка має ґрунтуватись на наступних положеннях: 

− наявність єдиного методологічного підходу до планування, заснованого на ідеї 
розвитку ринкових відносин, яким властиві високий ступінь невизначеності та динамізму; 

− використання інтерполяційних принципів визначення планових показників, що 
передбачає  вдосконалення методів та інструментів планування; 

− створення гнучкої системи аналізу та контролю, яка спрямована на виявлення 
резервів і оцінку ситуації на ринку й подальшого врахування їх результатів при розробці 
плану на наступний період. 
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Анотація 

В статті розглянуто проблеми процесу планування вітчизняних підприємств в 
умовах високого динамізму ринкового середовища. Автором узагальнено основні причини 
погіршення якості планування в сучасних умовах господарювання та основні відмінності 
директивного та ринкового планування. Акцентується увага на необхідності розробки 
нової концепції планування.  

Ключові слова: директивне та ринкове планування, концепція планування. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы процесса планирования отечественных 

предприятий в условиях высокого динамизма рыночной среды. Автором обобщенно 
основные причины ухудшения качества планирования в современных условиях ведения 
хозяйства и основные отличия директивного и рыночного планирования. Акцентируется 
внимание на необходимости разработки новой концепции планирования. 

Ключевые слова: директивное и рыночное планирование, концепция планирования. 
 

Annotation 
In the article the problems of process of planning of domestic enterprises are considered in 

the conditions of high dynamism of market environment. By an author generalized principal 
reasons of worsening of planning quality in the modern terms of menage and basic differences of 
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the directive and market planning. Attention is accented on the necessity of development of new 
conception of planning. 

Key words: directive and market planning, planning conception. 
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ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Сільськогосподарське підприємство є відкритою системою, 

результати діяльності якого залежать від факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
При такому підході підприємство нами розглядається як складова на макро, - мезо та 
мікроекономічних систем. Це дозволяє виявити загальні тенденції на названих рівнях 
управління та системи взаємозв’язаних факторів впливу на кінцевий результат діяльності. 
Така позиція базується на твердженнях, що майже на 60% відсотків результативність 
підприємств залежить саме від факторів зовнішнього середовища.  

Для виявлення результативності управлінських рішень діяльності підприємств та 
системи менеджменту вважаємо доцільним на макро, - мезо - і мікрорівнях управління 
виявляти взаємозалежність факторів та їх вплив на кінцеві результати господарювання. 
Такий підхід дозволить виявити фактори забезпечення синергічного ефекту в діяльності 
сільськогосподарських підприємств залежно від комплексу факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі існують різні 
підходи до виділення складових потенціалу. Так, М.Й Хоружний, розкриваючи економічний 
потенціал агропромислового виробництва, виділяє такі його складові: ресурси, елементи, 
об’єкти. Більш детально ним розкривається виробничий потенціал галузі рослинництва. 
Л.С.Гуляєва виділяє такі складові потенціалу підприємства як: загальне управління, 
виробництво, фінансове управління, НДДКР, маркетинг, персонал, культура відносин. 
А.Ніколаєв виділяє: виробничо–технічний, науково – технічний, кадровий, інноваційний та 
фінансово – економічний потенціали. Г.Н. Чернишова, Є.В. Лавренова виділяють натупні 
складові потенціалу: організаційний, фінансово-економічний, виробничий, ринково-збутовий, 
кадровий, соціальний, науково-технічний та інноваційний. 

Оцінивши методологічні підходи різних авторів в економічній літературі щодо 
обґрунтування класифікаційних ознак виділення видів потенціалу можна зробити висновок, 
що вони є неадекватними і не розкривають повноту системної цілісності можливостей. 

Постановка завдання. Розглянути залежність між результативними показниками 
господарювання та рівнем розвитку потенціалів. 

Виклад основного матеріалу. Стосовно сільськогосподарських підприємств, на нашу 
думку, доцільним є виділення біологічного, технологічного, технічного, кадрового, трудового, 
організаційного, маркетингового, управлінського та фінансового потенціалів. 

Існує залежність між результативними показниками господарювання та рівнем розвитку 
названих потенціалів. 

Для підтвердження такого висновку і кількісного відображення залежності між 
показниками ефективності господарської діяльності та величиною потенціалів нами вивчено 
вплив таких факторів як обсяг землекористування, забезпеченість основними виробничими 
фондами, забезпеченість трудовими ресурсами, спеціалізація господарств. 

В процесі дослідження встановлено зв’язок між складовими потенціалу 
сільськогосподарських підприємств та показниками результативності господарської 
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діяльності. При цьому враховано регіональний аспект відмінностей. Особливо це 
проявляється в обсягах регіонального землекористування ( таблиця 1). 

Із даних таблиці 1 можна зробити висновок, що не чітко простежується залежність між 
обсягами землекористування та прибутком на 100 га сільськогосподарських угідь, це 
обумовлюється неадекватністю системи менеджменту новим задачам, які випливають із 
закону концентрації. 

Результати дослідження підтверджують також прямий взаємозв’язок між технічним 
потенціалом господарюючих структур та результативністю їхньої діяльності.  

Таблиця 1 
Залежність результативних показників від розміру землекористування в районах 

Тернопільської області* 
 

Групи господарства 
за розмірами с.-г угідь 

Кількість 
районів у 
групі 

Розмір сільського- 
сподарських угідь (в 
середньому по групі 

районів), га 

Обсяг валової 
продукції на 100 
га с.-г. угідь, тис. 

грн. 

Розмір прибутку  
(збитку) на 100 га 

сільськогосподарських 
угідь, тис. грн. 

I. 3301 – 15724 8 7889 24509 19 
II. 15725 – 28152 7 19979 59147 45 
III. 28153 – 40580 2 40572  95031 27 
В середньому  17 16712 47068 31 

*Розраховано за даними статистичної звітності  

В цілому по Тернопільській області з підвищенням рівня фондооснащеності з 172,9 тис. 
грн. на 100 га сільськогосподарських угідь до 1344 тис. грн. обсяг валової продукції та 
доходів від реалізації на адекватну площу збільшиться відповідно з 210,8 до 444,7 тис. грн. 
та з 177,4 до 616,8 тис. гривень (таблиця 2.). 

Таблиця 2 
Залежність результативних показників господарювання від рівня 

фондооснащеності в районах Тернопільської області* 
 

Групи районів від рівня 
фондооснащеності 

Кількість 
районів в 
групі 

В середньому по групі 
районів основних 

фондів на 100 га с.-г. 
угідь, тис.грн 

Обсяг валової 
продукції на 100 га 
с.-г. угідь, тис. грн. 

Доходи від 
реалізації на 100 
га с.-г. угідь, 
тис.грн 

1.до 400 8 172,85 210,83 177,40 
II.401 – 877 5 462,56 298,11 385,78 
III. понад 877 4 1344 443,72 616,77 
В середньому 17 533,62 291,29 342,07 

* Розраховано за даними статистичної звітності 
Однак темпи зростання фондооснащеності сільськогосподарських підприємств та 

результативних показників (валової продукції та грошових надходжень на 100 га с.- г. угідь) 
не є адекватними. З підвищення рівня фондооснащеності в 7,8 разів обсяги валової 
продукції та грошових надходжень збільшились лише відповідно у 2.1 і 3.5 рази.   

В процесі дослідження встановлено, що на кінцеві результати господарської діяльності 
впливає не тільки загальний рівень  фондооснащеності сільськогосподарських підприємств, 
але і його якісна характеристика – фізичний і моральний знос основних засобів.  

Таким чином, при оцінці технічного потенціалу та визначення його рівня необхідно 
враховувати як кількісні, так і якісні параметри. Це потребує наповнення змісту показника 
«фондооснащеність» новим якісним змістом шляхом введення поправочного коефіцієнта, 
який враховує: прогресивність технічних засобів, їх фізичний і моральний знос.  

Поправочний коефіцієнт технічних засобів слід оцінювати за формулою (1): 

       
ztz

n

i
pstz

k B

B
P

∑
== 1                                                (1) 

Де kP  - поправочний коефіцієнт; 
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 - вартість прогресивних технічних засобів; 

ztzB  - загальна вартість технічних засобів. 
Згідно сучасних теорій та вимог реальної практики вирішальним потенціалом виступає 

людський фактор. Внаслідок необґрунтованого і розбалансованого підходу до реформування 
аграрного сектору економіки відбувся процес міграції кадрів, погіршення їх якісної структури. 
Це негативно вплинуло на кінцеві результати господарської діяльності Міграційні процеси 
одержують негативний розвиток і в даний час. Для виявлення причин міграції нами проведені 
соціологічні дослідження згідно авторської розробки анкети, яка включає: зв’язок членів сім’ї 
із закордонною діяльністю;  віковий фактор; освітній рівень; спеціальність;  фактор 
працевлаштованості; галузь роботи; причини не  працевлаштування; мотиви виїзду за 
кордон; головна причина виїзду за кордон. В опитуванні приймали участь 35 потенційних 
мігрантів. В результаті опитування одержані такі результати: 30% - респондентів  із вищою 
освітою: із них 12% - з економічною; 50% - середня спеціальна; 20%  - середня;  10% - 
працевлаштовані; 90% - не працевлаштовані; 5% - мають намір залишитися в Україні. 
Основними причинами виїзду є: 75% - покращення умов життя;10% - потреба влаштування 
на більш оплачувану роботу; 12% - щоб оплачувати навчання дітей; 3% - щоб погасити 
кредити.  

Для встановлення оптимального рівня трудозабезпечення сільськогосподарських 
підприємств нами досліджено вплив трудового потенціалу на результати господарювання 
(табл. 3.) 

Таблиця 3 
Зміна факторів впливу і результативних показників у господарствах 

Тернопільської області* 
 

Групи 
госпо-
дарств 

Зміна розмірів 
сільськогоподарських 
угідь на одного 
працівника (в 
коефіцієнтах) 

Зміна виробництва 
валової продукції на 100 
га сільськогосподарських 
угідь (в коефіцієнтах) 

Зміна прибутку, збитку на 
100 га сільськогосподарсь-
ких угідь (в коефіцієнтах) 

Зміна рівня 
рентабельності 
 ( збитковості) в 
коефіцієнтах) 

1. 1,0 1,0 1,0 1,0 
II. 1.37 1.13 0.27 0.3 
III. 2.09 0.31 0.04 0.07 

*Побудовано за даними досліджуваних господарств 

Із збільшенням сільськогосподарських угідь на одного працівника результативні 
показники (виробництво валової продукції, прибуток (збиток) на 100 га сільськогосподарських 
угідь змінюється у бік зменшення валової продукції і збільшення збитковості. Існує обернена і 
пряма залежність між результативними факторами і факторами впливу.  

В процесі управління факторами забезпечення результативності управління 
організаційних формувань необхідно враховувати спеціалізацію господарств, оскільки 
структура товарної продукції може негативно або позитивно впливати на кінцеву 
результативність. Окрім цього, слід зазначити, що непродумана політика щодо структури 
виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні може призвести до перевиробництва 
або недовиробництва певного виду продукції і, як наслідок, незбалансованості між попитом і 
пропозицією на ринку продуктів та послуг. 

Вплив названих факторів на кінцеві результативні показники господарювання 
підтверджується методологією багатофакторного аналізу. Для підвищення рівня 
об’єктивності та обґрунтованості нами здійснено методологічний підхід від загального до 
часткового. Дана оцінка впливу факторів на кінцеві результативні показники господарювання 
в цілому по Тернопільській області та в розрізі підприємств Бережанського та Козівському 
районах. Для оцінки в модель включені такі фактори впливу: основні фонди на 100 га с.-г 
угідь тис. грн.; рілля на 100 га с.-г угідь - га; розмір землекористування с.-г. угідь на 1-е 
господарство - га; питома вага зерна в структурі посівних площ %; поголів’я ВРХ на 100 га с.-
г угідь гол.; грошова оцінка землі на 1 га, грн.; мінеральні добрива, кг. 

В основу результативних показників покладені:  - доходи від реалізації на 100 га с.-г 
угідь, тис. грн.;  - валова продукція на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн. 
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Модель прийме такий вигляд: 
76543211 000047,0031,04,65,263,02,4064,098,151 XXXXXXXY ++++−−−−= ; 

76543212 000045,0026,07,837,265,058.10029,093,3 XXXXXXXY ++++−−−= . 

1r = 0,74, 2r  = 0,77  
Отже, між факторами моделі та залежними змінними існує тісний зв’язок. 
Аналогічно знаходимо параметри моделі по Козівському та Бережанському районі.  
Запишемо явний вигляд моделей: 

76543211 001,0006,043,07,106,0019,0009,05,264 XXXXXXXY +−+−−+−= ; 

76543212 001,0016,016,12,01,001,003,057,44 XXXXXXXY ++++−−−= . 
На основі названих моделей нами визначені параметри розрахункової величини 

грошових надходжень і валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь. Шляхом 
співставлення фактичної величини названих показників визначені коефіцієнти використання 
наявного потенціалу підприємств згідно факторів, які включені в модель як фактори впливу 
на кінцеві результати господарювання. Результати дослідження представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Рівень використання потенціалу сільськогосподарських підприємств 
Тернопільської області в розрізі адміністративних районів* 

 
Доходи від реалізації на 100 га 

сільськогосподарських угідь, тис.грн 
Валова продукція на 100 га 

сільськогосподарських угідь, тис.грн. 

Райони 
фактична 
величина 

розрахун-
кова 

величина 

відношення 
фактичної 
величини до 

розрахункової, у 
коефіцієнтах 

Фактич-
на 

величи-
на 

розрахун
кова 

величина 

відношення 
фактичної 
величини до 
розрахункової, 
у коефіцієнтах 

Бережанський 583,77 510,64 1.14 191,35 189,59 1 
Борщівський 126,88 174,41 0.72 124,17 91,24 1.36 
Бучацький 422,58 554,14 0.76 276,16 356,94 0.77 
Гусятинський 266,83 182,47 1.46 230,57 236,85 0.97 
Заліщицький 127,06 195,71 0.64 180,32 116,62 1.54 
Збаразький 155,57 246,43 0.63 196,04 266,42 0.73 
Зборівський 161,82 250,29 0.64 175,61 191,40 0.91 
Козівський 116,89 146,19 0,79 159,55 244,13 0.65 
Кременецький 233,47 222,66 1.04 112,4 105,22 1.06 
Ланівецький 162,35 300,20 0.54 163,84 227,87 0.72 
Монастирський 100,11 196,03 0.51 94,38 112,58 0.83 
Підволочиський 269,56 125,92 2.14 265,46 248,25 1.07 
Підгаєцький 141,59 265,45 0.53 231,05 164,78 1.4 
Теребовлянський 160,26 344,44 0.46 211,63 310,90 0.68 
Тернопільський 640,89 391,92 1.63 382,66 416,83 0.92 
Чортківський 251,59 102,02 2.54 176,24 39,69 4.44 
Шумський 144,82 188,42 0.76 141,83 124,40 1.14 

*Розраховано за даними статистичної звітності досліджуваних господарств 

 
Із даних таблиці видно, що в розрізі регіонів існує великий розмах варіації у 

використанні наявного потенціалу. Він коливається по доходам від реалізації на 100 га 
сільськогосподарських угідь від 0,46 у Теребовлянському районі до 2,54 коефіцієнта у 
Чортківському.  Понад 60% адміністративних районів коефіцієнт використання потенціалу 
нижче 1,0. 

Аналогічна ситуація по виробництву валової продукції на 100 га сільськогосподарських 
угідь з врахуванням наявного потенціалу в адміністративних регіонах, тобто він коливається 
від 0,65 у Козівському районі до 4,44 у Чортківському.   

Понад 50% адміністративних районів коефіцієнт використання потенціалу нижче 1,0. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 
 
 

 71 

Для поглиблення дослідження нами проведені розрахунки і в розрізі 
сільськогосподарських підприємств Бережанського і Козівського адміністративних районів 
(табл.5) 

Таблиця 5 
Рівень використання потенціалу сільськогосподарських підприємств 

Тернопільської області в розрізі адміністративних районів 
 

Доходи від реалізації на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис.грн 

Валова продукція на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис.грн. 

Господарст-
ва фактична 

величина 
розрахунко-
ва величина 

відношення 
фактичної 
величини до 
розрахункової, 
у коефіцієнтах 

фактична 
величина 

розрахунко-
ва величина 

відношення 
фактичної 
величини до 

розрахункової, у 
коефіцієнтах 

1 145 147 0,98 99 101 0,99 
2 64 91 0,70 80 125 0,64 
3 35 58 0,60 54 80 0,67 
4 85 93 0,91 95 116 0,82 
5 129 162 0,80 166 176 0,94 
6 46 72 0,63 42 63 0,66 
7 73 108 0,67 92 78 1,18 
8 46 59 0,77 61 80 0,75 
9 56 80 0,71 68 66 1,03 

10 82 89 0,92 93 104 0,89 
11 64 62 1,03 84 94 0,90 
12 173 154 1.12 249 206 1.20 
13 143 111 1,29 144 113 1,27 
14 32 45 0,71 59 90 0,65 
15 38 54 0,70 83 108 0,76 
16 90 130 0,69 115 118 0,97 
17 118 100 1,18 188 168 1,11 
18 35 53 0,66 50 68 0,75 
19 67 107 0,62 57 76 0,75 
20 71 108 0,65 41 62 0,66 
21 51 80 0,63 83 96 0,86 
22 162 131 1.23 158 130 1,21 
 
Із даних таблиці видно, що в розрізі сільськогосподарських підприємств існує також 

великий розмах варіації у використанні наявного потенціалу. Він коливається по доходам від 
реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь від 0,62 у 19 господарстві до 1,29 коеф. у 13. 
Понад 70% підприємств коефіцієнт використання потенціалу нижче 1,0. 

Аналогічна ситуація по виробництву валової продукції на 100 га сільськогосподарських 
угідь з врахуванням наявного потенціалу в адміністративних регіонах, тобто він коливається 
від 0,64 у 2 господарстві» до 1,27 у 13 господарстві. Понад 60% підприємств коефіцієнт 
використання потенціалу нижче 1,0. Великий розмах варіації обумовлюється недосконалою 
системою управління як в сільськогосподарських підприємствах, так і на регіональному 
рівнях. Це взаємодіючі і взаємовпливаючі фактори. В своїй єдності вони можуть 
забезпечувати, як позитивний, так і негативний синергічний ефект. 

В цьому зв’язку нам вважається доцільним розширити дослідження як на рівні 
сільськогосподарських підприємств, так і на рівні адміністративних регіонів систем 
управління.  

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведених емпіричних досліджень 
в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області ми прийшли до висновку, що 
кінцева результативність організаційних формувань більшою мірою залежить від системи 
управління, ніж від техніко – технологічного потенціалу. Така позиція обґрунтовується нами 
цільовою спрямованістю системи управління по забезпеченню конкурентоспроможності 
підприємств шляхом реалізації таких напрямків дій як: 

- формування портфелем стратегій розвитку підприємств; 
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- створення технічних можливостей для реалізації стратегій розвитку;- модернізація 
організаційного і самого управлінського потенціалів на принципах упереджувальності їх до 
можливих змін у зовнішньому середовищі з орієнтацією на інноваційну модель розвитку; 

- забезпечення ефективного використання потенціалу підприємств через сформовану 
результативну систему управління можливостями. 
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Анотація 

 В статті розглянуто залежність між результативними показниками 
господарювання та рівнем розвитку потенціалів: технічного, технологічного, 
біологічного, кадрового, трудового, організаційного, маркетингового, управлінського та 
фінансового. 

Ключові слова. Результативність, система, потенціал, підприємство, розвиток. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена зависимость между результативными показателями 

ведения хозяйства и уровнем развития потенциалов: технического, технологического, 
биологического, кадрового, трудового, организационного, маркетингового, 
управленческого и финансового. 

Ключевые слова. Результативность, система, потенциал, предприятие, 
развитие. 

Annotation 
 In the article dependence is considered between the effective indexes of menage and level 

of development of potentials: technical, technological, biological, skilled, labour, organizational, 
marketing, administrative and financial. 

Key words.  Effectiveness, system, potential, enterprise, development. 
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СТРАТЕГІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку відбувається становлення для 

всього народного господарства України і особливо харчової промисловості системи 
управління витратами, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей 
сільськогосподарської, машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо 
платоспроможності населення. В ринкових умовах господарювання підприємства харчової 
промисловості вимушені конкурувати із сусідніми країнами – де продукти харчування 
дешевші. Тому підприємства харчової промисловості вимушені впроваджувати нові 
технології, обладнання, що дозволить знижувати витрати виробництва і виготовляти 
конкурентоспроможну продукцію [9, с. 11]. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Дослідженню питань стратегії управління 
витратами певну увагу приділяли зарубіжні вчені-економісти М. Портер, А.Дж. Стрікленд, 
Б. Карлов, А.А Томсон та інші, а в Україні В.Г. Герасимчук, М.О. Данилюк, О.І. Ковтун, 
А.П. Наливайко та інші. Проте це питання на сьогодні потребує доопрацювання. 

Постановка завдання. Метою даної статті є поглиблення теоретичних засад 
стратегічної системи управління витратами. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Харчова промисловість займає одне із 
провідних місць в економіці України. Випуск її продукції в загальному обсязі виробництва в 
основних цінах склав у 2007 році 45,3%. Валова додана вартість промисловості у загальному 
обсязі валової доданої вартості країни постійно знижується  і у 2007 році склала 32,3% 
(табл. 1). У 2008 році показники  склали, відповідно 31,3% та 46,1%. 

У харчовій промисловості у 2007 році працювало 7844 промислових підприємств, у 
2008 році їх кількість зменшилось і склала 5339 підприємств або 6,7% від загальної кількості 
промислових підприємств. 

Таблиця1 
Показники промисловості в економіці України, % 

 
Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ВДВ промисловості в 
загальному обсязі ВДВ  30,6 30,8 30,3 28,5 30,9 31,7 31,2 31,3 

Основні засоби промисловості 34,0 35,2 35,3 36,9 35,9 33,5 32,3 24,1 
Випуск промислової продукції 
в загальному випуску 48,7 48,4 48,4 48,0 47,8 46,5 45,3 46,1 

Джерело: Розраховано автором за даними [4] 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2008 році склало 

15,2% від загального обсягу реалізованої продукції промисловості, що у фактичних цінах 
2008 року склало 916618,3 млн. грн. 

Темпи росту виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, крім 
виробництва цукру, хлібобулочних виробів, у 2008 році до 2007 року демонструють 
негативну тенденцію  

Це також і характерно для ринків м'яса і м'ясних продуктів, рибних продуктів,  
перероблення і консервування овочів та фруктів, вироблення олії, молока та морозива та 
інших продуктів. Таке зниження більше 10% свідчать про втрату платоспроможності 
споживачів. 
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По багатьох товарних групах ринок кондитерських виробів вже сформувався. Крупні 
компанії «відрегулювали» свої збутові канали. Не дивлячись на це, кількість виробників 
щорічно збільшується. Більш того, на ринку ще є товарні ніші. 

Але частка сировини в собівартості кондитерських виробів складає 70-75%. І останні 
роки виробники солодощів постійно стикаються з проблемою коливання цін на шоколад, на 
борошно і цукор. 

Зростає виробництва хліба та хлібобулочних виробів, виробництво цукру, макаронних 
виробів. Це свідчення про перерозподіл і більше споживання продуктів першої необхідності. 
Обсяги виробництва окремих видів продукції представлені (табл. 2). 

Таблиця 2 
Виробництво окремих видів харчових продуктів та напоїв 

(тис. т.) 

Роки Сири 
жирні Борошно Цукор пісок, 

всього 

Цукор пісок із 
цукрових 
буряків 

Вино 
«Шампансь-

ке» 
млн. дал 

Пиво, 
млн. 
дал 

Напої без- 
алкогольні, 
млн.дал. 

2001 105 2984 1947 1657 3,5 131 85,3 
2002 129 2986 1621 1428 3,5 150 114 
2003 173 2826 2486 1456 3,3 170 125 
2004 224 2948 2147 1788 4,0 194 140 
2005 274 2943 2139 1900 4,4 238 169 
2006 217 2655 2592 2574 4,5 268 176 
2007 246 2908 1867 1867 4,5 316 196 
2008 238 3030 1571 1571 4,0 320 173 

Джерело: Розраховано автором за даними [4, с. 120] 
 
Як видно із даних таблиці 2 виробництво борошна у 2008 році більше показників 2007 і 

2006 років. Швидкими темпами зростає виробництво пива, зменшилось виробництво 
безалкогольних напоїв, шампанських вин та сирів жирних. 

Наведені дані свідчать про не велике але скорочення виробництва всіх видів продукції 
у 2008 році порівняно із 2007 роком. Найбільш високими темпами зростає виробництво пива 
(темпи приросту 1,2% до попереднього року). 

Також великі проблеми має сировинна база харчової промисловості. 
Сільгоспвиробники часто не мають змоги своєчасно розрахуватися з постачальниками 
запчастин, нової техніки, паливно-мастильних матеріалів – також попадають у залежність 
від бізнесменів, і вимушені віддавати продукцію за мінімальними цінами, ледве 
покриваючи власні витрати. І навіть ціни, за якими закуповуються продукти 
сільгоспвиробництва державою – також далекі від світових [7, с. 165]. 

Але й у такій скрутній ситуації підприємства харчової промисловості функціонують, 
шукаючи шляхи подолання проблем, запроваджуючи нові технології і устаткування з метою 
зниження витрат виробництва і підвищення конкурентоспроможності продукції як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [8, с. 78]. 

Досі відсутній дієвий законодавчий механізм, який би стимулював 
сільськогосподарських виробників до нарощування виробництва та збуту і на внутрішніх, і на 
зовнішніх ринках. Його створення вкрай необхідне для забезпечення економічних, 
організаційних і правових умов конкурентного виробництва та реалізації продукції 
підприємств харчової промисловості [1, с. 103]. 

Діяльність будь-якого підприємства зводиться до виконання трьох основних функцій: 
розміщення ресурсів, їх використання і створенню так званих нових компетенції. Проте 
довгострокову конкурентоспроможність, по суті, забезпечує тільки третя із них. Тому 
підприємства, які приходять на ринок всерйоз і надовго, хочеш не хочеш вимушені збирати з 
обривків наявних знань мозаїку, здатну дати цілісну картину перспектив оновлення бізнесу. 
Тому пропоную використання стратегічної системи управління витратами на промислових 
підприємствах України [2]. 

Основні блоки технології створення та впровадження такої системи характеризуються 
наступними основними напрямками: 
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- планування витрат (складання класифікації витрат, визначення норм витрат ресурсів, 
розрахунок вартості витрат, складання програми ресурсозбереження, та інше); 

- облік і план-фактичний контроль витрат ( система оперативного обліку витрат мусить 
давати відповідь про причину відхилень фактичного показника від планового); 

- корекції   дії ( досягнення економії за рахунок зниження витрат). 
Виявлення існуючих проблем на основі діагностики:  
- недостатня оперативність обліку ; 
- відсутність надійних критеріїв (відсутність повного переліку норм та нормативів, 

відсутність розвинутої статистики по витратам за минулі періоди); 
- нерозвиненість системи мотивації за досягнення кінцевого результату (відсутність 

системи оперативного контролю і управління витратами ). 
Бажана модель управління витратами основується на наступних принципах: 
- розробці системи норм і нормативів по конкретних позиціях статей витрат.; 
- упровадженні системи планування; 
- встановленні відповідальності керівника центру витрат за виконання планових 

завдань по регульованих видах витрат;  
-  встановленні порядоку збору і передачі даних;   
- обгрунтуванні системи управлінського обліку, що забезпечує вступ даних в режимі 

реального часу у міру формування первинних документів за витратами;  
- розробці і упровадженні системи заохочення за досягнення економії витрат. 
Побудова інформаційної системи (основою моделі управління витратами стає 

інформаційна система, що забезпечує оперативний збір, аналіз і передачу даних). 
Адаптація документообігу до інформаційної системи (полягає в доповненні існуючих 

первинних документів новими (що вводяться) і встановленням графіка руху документів 
відповідно до періодичності звітів інформаційної системи). 

Розподіл відповідальності за формування витрат (важливим моментом є розподіл 
відповідальності за формування витрат. За поточні витрати несе відповідальність керівник 
відповідного підрозділу (центру витрат) в частині регульованих витрат). 

Створення механізму мотивації (обов'язковим елементом ефективного управління 
витратами є система мотивації ресурсозбереження. Така мотивація може будуватися по-різному 
- у вигляді премій за виконання норм і нормативів, відсотка від економії проти норм і так далі). 

Впровадження системи і навчання персоналу (практика показує, що впровадження 
системи управління витратами і вчення персоналу щонайкраще здійснюється 
спеціалізованими зовнішніми консультантами, що працюють в безпосередньому контакті з 
відповідальними особами на всіх етапах побудови системи, - від діагностики до вчення) [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в ринковій економіці виникає проблема 
не стільки у визначені витрат, їх розподілі за об’єктами та забезпеченні мінімізації, скільки в 
управлінні ними в умовах конкуренції, визначені доцільності і досягнення необхідної їх 
прибутковості. Завдання полягає не в мінімізації витрат, а в досягненні такого їх рівня, коли 
їх визнають споживачі, коли вони приносять відповідний прибуток виробникам, який буде 
досягнуто лише при ефективному управлінні витратами, що є складним процесом і по своїй 
сутності означає управління всією діяльністю підприємства.  
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Анотація 

В статті розглянуто проблему впровадження стратегічної системи управління 
витратами. Проаналізовано стан харчової промисловості. Запропоновано систему 
стратегічного управління витратами на харчових підприємствах України, виділені основні 
блоки технології створення та впровадження  системи стратегічного управління 
витратами. 

Ключові слова: харчова промисловість, система стратегічного управління 
витратами, блоки системи. 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема внедрения стратегической системы управления 

расходами. Проанализировано состояние пищевой промышленности. Предложена 
система стратегического управления расходами на пищевых предприятиях Украины, 
выделены основные блоки технологии создания и внедрения  системы стратегического 
управления расходами. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, система стратегического 
управления расходами, блоки системы. 

 
Annotation 

The problem of introduction of strategic control system by charges is considered in the 
article. The state of food industry is analysed. The system of strategic management charges is 
offered on the food enterprises of Ukraine, the basic blocks of technology of creation and 
introduction  of the system of strategic management charges are selected. 

Key words: food industry, system of strategic management charges, blocks of the system. 
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ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 
 
Постановка проблеми. В час переходу на вищий рівень світової глобалізації 

інтеграційних процесів синергетична парадигма, на відмінну від механістичного пізнання 
картини світу (якою є матеріалістична діалектика), оволодіває науковим мисленням щодо 
формування соціально-економічних систем, як складних, дисипативних, неврівноважених, 
що функціонують в нестійкому ринковому середовищі. Наукові інтекції з позиції 
синергетичного підходу дозволяють визначити і корегувати вектори системоутворення і 
побудови стійких інтеграційних структур, і, зокрема, в молокопереробному підкомплексі. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування агропромислових 
об’єднань, асоціацій, кластерів, зокрема інтеграційних, ґрунтується на упорядкованій 
взаємодії елементів системи та підсистеми і як наслідок такої взаємодії появи нових, з 
новими властивостями, кількісно та якісно переважаючи вихідний стан і є функціонуючою 
структурою системи. Сутнісно інтеграція виступає як процес формування таких структур. Про 
це в своїх дослідженнях доводять Ходаківський Є.І., Грабар І.Г., Цал-Цалко Ю.С. та ін 
“Синергетична парадигма економіки” (2007), Малиновський А. “Системне відродження 
сільських територій в регіоні радіаційного забруднення” (2007), Білоус В.С. “Синергетика і 
саморганізація в економічній діяльності” (2007). 

Постановка завдання. Метою статті є застосування методології системно-
синергетичного підходу за принципами ієрархічності і гомеостатичності формування 
онтологічних систем на виробництві і переробці молока. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Синергетика – це теорія самоорганізації 
в системах різноманітної природи. Вона має справу з явищами та процесами, в результаті 
яких в системі – в цілому – можуть з’явитися властивості, якими не володіє жодна з частин 
[6, с. 69]. 

Це також напрямок у філософії науки, що являє собою міждисциплінарний аналіз 
наукових ідей, методів і моделей складного поводження, розкриття їхнього потенціалу в 
мисленні про світ і людину. У цьому контексті синергетика вивчає проблеми 
міждисплінарного діалогу, виявляє особливості сучасних соціальних, когнітивнних і 
комунікативних ситуацій (постмодерн, постструктуралізм, філософія мови) і зіставлення їх з 
науковими точками зору (теорія хаосу, наука про складності) [9, с. 12]. 

В сучасних українських наукових школах здійснено чимало досліджень з приводу 
трактування сутності та пояснення дефініцій інтеграційних процесів. Зокрема, в аграрній 
сфері В. Кравчук дає таке пояснення: [4, с.45] інтеграція виробництва – процес який має 
об’єктивний характер і є прямим наслідком постійного розвитку суспільного поділу праці, 
сутність якого полягає в поступовій диференціації галузей АПК, поглибленні спеціалізації 
виробництва, посиленні на її основі внутрішньогалузевого та міжгалузевого товарообміну 
створенні умов для прискорення НТП.  

Академік П. Саблук [7, с.255], визначає, що аграрно-промислова інтеграція – це процес 
поєднання (синтез) сільського господарства і промисловості (економічною передумовою 
якого є безперервність НТП), що ґрунтується на суперечності виробничих взаємовідносин і 
різною мірою проявляється та вдосконалюється протягом всього розвитку суспільного 
виробництва. 

В економічній літературі виділяють види, напрями, організаційно-економічні форми 
інтеграції. Її види розрізняють за складом учасників, а також за метою інтегрування. Основна 
частина дослідників виділяє два наступних її види: вертикальну та горизонтальну. До 
вертикальної інтеграції залучаються підприємства різних сфер АПК або однієї сфери з 
метою здійснення діяльності, яка ведеться в інших сферах АПК (наприклад, поєднання 
сільськогосподарських підприємств для створення переробних виробництв або торговельних 
структур, взаємодія кількох переробних підприємств з метою спільного виробництва 
сировини, інтеграція господарств, що виробляють аграрну сировину зі структурами, які 
здійснюють подальшу її переробку, зберігання та реалізацію тощо). Горизонтальна інтеграція 
- це поєднання підприємств однієї сфери АПК без створення формувань інших сфер АПК і зі 
збереженням їх традиційних функцій. 

Порівнюючи один з одним вертикальний та горизонтальний види інтеграції, як 
системного утворення, слід визнати, що організація вертикально побудованих об'єднань, на 
відміну від горизонтальних формувань, охоплює весь процес виробництва — від 
вирощування сільськогосподарської сировини чи сировини тваринного походження до її 
переробки, зберігання та продажу готової продукції. При цьому досягається безперервність 
технологічного процесу на всіх етапах виробництва і збуту, наскрізний контроль за якістю 
продукції, підвищується ефективність виробництва. 

В наших дослідженнях зроблено спробу застосувати методологію синергетики до 
пояснення формування інтеграційних систем на прикладі підприємств виробництва і 
переробки молочної продукції. Нагадаємо, що системний підхід є домінуючим в синергетиці. 
Так, класичне визначення системи в розгорнутому вигляді дав ще в 1967 році канадський 
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біолог Л. фон Берталанфі, а саме: “Аби об'єкт міг розглядатися як система, він має, по-
перше, складатись із підсистем, тобто природно розкладатись на частини; по-друге, частини 
мають складати (утворювати) ціле так, щоб не зумовлювало наявність самої системи; по-
третє, має існувати такий взаємозв'язок елементів у системі, який може бути описаний 
відомими математичними методами; і, врешті-решт, сама система має бути підсистемою 
деякої системи вищого порядку” [9, с. 17]. 

Вдалим та практичним є визначення системи видатним російським фізіологом 
П.К. Анохіним, оскільки воно несе в собі якості синергетики: “Системою можна назвати тільки 
такий комплекс ... компонентів, у яких взаємна дія і взаємовідношення приймають характер 
взаємодії компонентів для отримання ... корисного результату” [1].  

Слід зазначити, що використання методології синергетики в дослідженнях економічних 
явищ, в тому числі виробничої інтеграції підприємств молокопереробного підкомплексу, 
дасть можливість не тільки проаналізувати їх стан, а зробити екстраполяційні прогнози щодо 
їх поведінки і розвитку, враховуючи бажаний стан системи в положенні гомеостатичності, 
тобто твердої онтології, стабільного функціонування та ієрархічного підпорядкування її 
елементів чи систем нижчого порядку. 

Побудувати інтеграційну структуру це означає об’єктивно визначити її підсистеми, 
зв’язки підсистем, тісноту зв’язків між ними, встановити рівні ієрархічності. Адже, принцип 
ієрархічності показує підпорядкованість компонентів і підсистем системи в цілому, а також 
супідрядність систем нижчого рівня системам більш високого рівня, внаслідок чого 
предметна галузь теорії набуває ознак ієрархічної метасистеми [3]. 

Основним змістом структурної ієрархії є складна природа вищестоящих рівнів стосовно 
нижчестоящого. Те, що для нижчого рівня є структура-космос, для вищого є безструктурним 
елементом хаосу, будівельним матеріалом [9, с. 22, 23]. 

Не менш важливим при побудові інтеграції є забезпечення гомеостатичності. 
Гомеостаз – це підтримка програми функціонування системи, її внутрішніх характеристик у 
деяких рамках, що дозволяють їй існувати в оптимальному режимі і рухатися до своєї мети. 
Згідно Н. Вінера кожна система телеологічна, тобто має мету існування. При цьому, від мети 
система отримує коригувальні  сигнали, що дозволяють їх не збитися з курсу [3]. 

Отже, розглянемо агропромисловий комплекс національної економіки як 
структуризовану за принципами онтології та ієрархічності систему вищого порядку. Однак 
синергійність (здатність подвоювати, потроювати і т. д. накопичення енергії) будь-якої 
дисипативної далекої від рівноваги системи першочергово залежить від взаємодії з 
навколишнім середовищем, яким для національної економіки є зарубіжні країни. 

Стосовно молочного підкомплексу АПК України таким структуризуючим утворенням 
міжнародного типу (найвищий рівень ієрархії) є Міжнародна Молочна Федерація, що 
забезпечує зв’язок між 41 державою, місія якою визначається збором, накопиченням і 
розповсюдженням наукової, технічної та економічної інформації, а також обміну 
професійними знаннями. ММФ сприяє участі в міжнародних проектах, в тематичних 
семінарах і симпозіумах та координації організаційних питань з продовольства і сільського 
господарства в рамках діяльності СОТ. 

В макроекономічній системі ринків молочної продукції України в якості інтеграторів 
виступають Національна асоціація молочників України, Союз молочних підприємств України, 
«Укрконсервмолоко», а також компанії «Юнімілк», «Вімм-Білль-Данн», «Лакталіс», 
«Мілкіленд Україна». 

Особлива роль як координатора на транс- та макро- рівнях на ринку молочної продукції 
належить Міністерству агрополітики України, використовуючи політику державного 
протекціонізму і підтримки первинного товаровиробника, захисту його виробничих і 
споживчих прав. На нашу думку, Міністерству слід застосувати механізм пріоритету 
(регулювання над рівновагою – категорія синергетики) індексу цін на сільськогосподарські 
товари і товари промислового виробництва, що надходять до використання у сільському 
господарстві, як це застосовується у США, починаючи з 1931 року [10]. 

Системи вищого порядку (регіональний рівень) основними регулюючими органами 
стійкості системи функціонування інтеграційних структур є управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, обласні молочарські асоціації, управління харчової і 
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переробної промисловості ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільської 
місцевості. Функціональними детермінантами тут виступають регулювання відносин 
власності, дорадництва, координації розвитку фермерських, особистих селянських 
господарств. На цьому рівні здійснюється формування інфраструктури ринку та заходи по 
стимулюванню пропозиції. 

Система локального рівня є провідною в інтеграції, особливо в формуванні 
горизонтальних зв’язків між виробництвом та переробкою молочної продукції. Провідною 
ланкою тут виступають молочні заводи, молочарські кооперативи та сільськогосподарські 
підприємства різних організаційно-правових форм. На цьому рівні активно здійснюється 
маркетингові та логістичні схеми, формування контрактів, цінове регулювання та 
трансфертні платежі. 

В теперішній час активізуються нові інтеграційні форми, що визнані як кластерні 
формування. На нашу думку, агропромислова інтеграція виробництва, переробки і збуту 
молока може бути організована в рамках сировинної зони молочного заводу, територіально 
об’єднавши сільськогосподарських підприємств-виробників із підприємствами переробки та 
збуту, залучивши при цьому фінансово-кредитні установи. Дана модель дасть можливість 
розширити ринки збуту як для заготівельних підприємств молока, так і для виробників 
молочної продукції, збільшити продуктивність праці завдяки більш розширеним зв’язках між 
підприємствами та представниками поза галузевої ланки (навчальні заклади, агросервіс, 
фінансово-кредитні установи та ін.). Найбільш складним моментом є взаємодія державних 
органів і агро бізнесу. Роль уряду можна визначити такими положеннями: пільги для 
виробників; організація виставок та ярмарків; фінансування. 

В умовах вертикальної інтеграції виробничо-економічні зв’язки стають більш 
різнобічними та впливають на конкурентоспроможність галузі. 

Система мікрорівневого порядку ідентифікує та об’єднує в себе діяльність 
сільськогосподарських підприємств, зокрема фермерських господарств, товариств, 
первинних обслуговуючих кооперативів, особистих селянських господарств. Основними 
детермінантами впливу є мотиваційні фактори виробництва якісного молока, первинної 
доробки, формування взаємовигідних цін на продукцію, державна підтримка та захист прав 
первинного товаровиробника. 

Із вищесказаного випливає, що описана система функціонування інтегрованих структур 
на виробництві та переробці молока, зокрема її ієрархічна вертикаль має статичну форму. З 
наших досліджень відомо, що синергетична система може бути в статичному стані (коротко 
терміново, миттєво), але здебільшого в динамічному. 

Координація динамічного стану функціонування системи на всіх ієрархічних рівнях 
відбувається згідно провідних функцій управління: планування, організація, мотивація, 
контроль. 

В умовах невизначеності ринкової системи, враховуючи її циклічність і фазові переходи 
важливо побудувати бажаний стан системи в кінцевому етапі її функціонування, тобто 
апріорно визначити її гештальти або образ бачення цієї системи в оптимістичній уяві. Якщо в 
цілому розглядати молочний підкомплекс в загальному АПК, то головним гештальтом 
повинен стати ефективно функціонуючий національний ринок молочної продукції з 
розвиненою структурою та інфраструктурою, який забезпечує товаровиробника високим 
рівнем доходів при реальній можливості реалізації молочної продукції. При цьому всі ланки 
головного гештальту працюють взаємоузгоджено. На основі наукового аналізу (інтуїції) 
можуть бути передбачені певні відхилення, але власний чи запозичений досвід може 
моделювати ті ж оптимістичні рішення. 

Древо гештальтів формується в ієрархічній послідовності: найвищий рівень – гештальт 
ефективного функціонування Союзу молочних підприємств України в складі Міжнародної 
Молочної Федерації. Гештальт національного рівня – картина ефективного функціонування 
Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» та регіональних і місцевих, і 
локальних асоціацій, і, врешті, на первинному рівні гештальти підприємств молочної галузі за 
показниками високорентабельного виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Онтологічно стійку систему інтеграції, 
зокрема на об'єктах молокопереробного підкомплексу, слід будувати, застосовуючи наріжні 
принципи синергетики: ієрархії і гомеостатичності. 
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Анотація 

В статті розглядається питання формування онтологічної системи на 
виробництві і переробці молока з позиції синергетичного підходу, на основі наріжних 
принципів синергетики: ієрархії і гомеостатичності, що дасть можливість підвищити 
стійкість та  ефективність функціонування підприємств виробництва та переробки 
молока.  

Ключові слова: онтологічність, ієрархія, гомеостатичність, інтеграція, кластер, 
гештальт 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос формирования онтологической системы на 
производстве и переработке молока с позиции синергетического подхода, на основе  
принципов синергетики: иерархии и гомеостатичности, что позволит повысить 
устойчивость и эффективность функционирования предприятий производства и 
переработки молока. 

Ключевые слова: онтологичность, иерархия, гомеостатичность, интеграция, 
кластер, гештальт  

Annotation 
The article discusses the formation of system of producing and processing milk from a 

position of a synergistic approach, based on the principles of synergy: homeostatychnosti, 
hierarchy and that will lead to increase resilience and operational efficiency of production and 
processing of milk. 

Key words: ontolohichnist, hierarchy, homeostatychnist, integration, cluster, Gestalt. 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР У 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Постановка проблеми. За різними прогнозами, ресурсів нафти на планеті вистачить 

не більше як на 20-40 років, а це за світовими стандартами - миттєвість. Цивілізація нашої 
планети, населення кожної країни з його високим рівнем урбанізації, не може очікувати 
невідворотних процесів, які спроможні раптово зупинити всю життєдіяльність людини. 
Катастрофічне зменшення нафти та газу, використання цих сировинних ресурсів у цілях 
панівного становища свідчить про те, що людство не має вибору альтернативи у 
забезпеченні своїх потреб в енергоресурсах, крім залучення нетрадиційних джерел енергії 
[3,4].  

Не є секретом, що енергетика України значною мірою залежить від імпортованих 
енергоносіїв, серед яких особливе місце займають нафта, газ, бензин чи дизельне паливо. 
Якщо врахувати те, що ці ресурси не відновлюються, а їх природні запаси з року в рік 
постійно зменшуються, настане час, коли видобуток викопних джерел енергії буде 
скорочуватись, а ціни в найближчій перспективі інтенсивно зростатимуть. 

Найбільш сприятливим напрямом вирішення проблеми стає пошук і використання 
відновлюваних джерел енергії, серед яких широкого розвитку набуває новий сегмент 
економіки, що можливий на всіх континентах, і який охоплює виробництво енергоносіїв 
біологічного походження або біопалива: біодизель, біоетанол, біогаз. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні питаннями розвитку 
альтернативних джерел енергії приділяло уваго багато відомих науковців та даслідників – 
практиків, серед них своїми здобутками відзначилися: Ф.Ф.Адаменя, Г.М. Калетник, 
О.О. Митченко, Д.І. Нікітчин, А.А. Побережна та інші. 

Постановка завдання. Дослідження ринку енергетичних культур вінницької області в 
умовах стрімкого розвитку біоенергетики та її потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні розвиток виробництва та 
використання біопалив стримується й відстає як від внутрішніх потреб країн, так і світової 
динаміки її розвитку. З цього погляду перед вітчизняною наукою постає невідкладне 
завдання дослідити проблему наукового і практичного формування ефективного 
організаційно-технологічного й економічного механізму функціонування ринку біомаси і 
біопалива в широкому аспекті появи нового сегмента національної економіки. 

Ринок альтернативного палива можна поділити на два основних сегменти. В якості 
замінників традиційного автомобільного палива використовуються біодизель, сировиною для 
якого служать ріпак, соя і метиловий спирт, і біоетанол, вироблений з 98-процентного 
етилового спирту. Тверде біопаливо і біогаз, одержувані з органічної сировини, замінюють 
природний газ.  

Історія біодизелю розпочалася в світі після 90-х років минулого століття й стрімко 
почала набирати обертів. Обсяг біопалива сьогодні — 50 млрд. л (36 млн. т у нафтовому 
еквіваленті). І це лише третина біоетанолу, близько 60% якого виробляють у Європі, дещо 
менше — в США і дуже незначну частку — в інших країнах світу. В Європі лідером з 
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виробництва біодизелю є Німеччина (12 млрд л), друге-третє місце посідають, відповідно, 
Франція та Австрія. Фахівці проаналізували, скільки можна виділити земель в Європі під 
культури для виробництва біопалива так, щоб не створити проблемну ситуацію з харчовими 
продуктами. Тобто, щоб не довелося збільшувати їхній імпорт, не зашкодити навколишньому 
середовищу тощо. В Європі розроблено чітку стратегію розвитку біопалива на майбутнє [3]. 

В Україні ринок біопалива лише починає свій стрімкий розвиток, але його перспективи є 
достатньо високими. Грунтово-кліматичні умови більшості регіонів України є сприятливими 
для  вирощування культур з високим рівнем накопичення енергії біомаси. 

Найбільш перспективними культурами для виробництва біопалива є: зернові культури, 
серед яких особливе місце посідає кукурудза, пшениця та ячмінь, цукрові буряки, соняшник, 
ріпак, відходи сільського та лісового господарства. Для промислового виробництва 
біоетанолу в Україні придатні однорічні культури з високим вмістом цукрів і крохмалю – 
зернові колосові, кукурудза, цукрові буряки (меляса), картопля. Для одержання біодизеля 
використовується інша сировина: олійні культури – ріпак, соя, соняшник, льон олійний, з яких 
виробляється олія, шроти і біодизель. В Україні провідна роль як сировини у виробництві 
біоетанолу належить зерновим культурам і мелясі із цукрових буряків, а біодизеля – ріпаку і 
соняшнику. Пропозицію використовувати деякі сільськогосподарські культури як сировину 
для виробництва біопалива можна обґрунтувати ще й тим, що деякі з них, зокрема зернові, 
економічно вигідно використовувати для цієї мети, а деякі потребують технічної переробки, 
оскільки малопридатні для харчових продуктів і кормів для тваринництва. Зокрема, олія 
ріпаку майже непридатна для споживання людиною, тому її краще використати для технічних 
цілей, соя ж економічно малоефективна для згодовування тваринам через те, що жир, а його 
там 40%, транзитом проходить при згодовуванні й користі не приносить.  

Перспективними також можна виділити і нетрадиційні культури, здатні накопичувати 
велику біомасу, зокрема завдяки тому, що у них фотосинтез відбувається впродовж 
тривалого періоду – від ранньої весни до пізньої осені, а також швидкорослі деревні породи і 
нові сорти тополі, верби та інших деревних культур [5]. 

Для розвитку біоенергетичного комплексу Вінницької області варто звернути увагу на її 
традиційну сільськогосподарську спеціалізація та сприятливі природно – кліматичні і ґрунтові 
умови, які дозволяють вирощувати велику кількість енергетичних культур. Проте найбільш 
традиційними для нашого регіону є зернові культури та цукрові буряки, саме вони дають 
найбільші урожаї. 

Аналіз урожайності вищеназваних культур зображено в табл. 1 
Таблиця 1 

Урожайність зернових та зернобобових культур, цукрових буряків та соняшника 
у Вінницькій області, 2005 – 2009 рр. [8] 

 
Роки Культури 

2005 2006 2007 2008 2009 
2009 до 2005 

(+/-) 
Зернові та зернобобові культури, ц/га 27,4 28,8 23,7 41,0 37,0 9,6 
Цукрові буряки, ц/га 252 291 296 360 290 38 
Насіння соняшнику, ц/га 11,0 15,2 14,1 18,3 20,9 9,9 

 
Таким чином урожайність усіх культур має тенденцію до зростання. Проте зростання 

урожайності цукрових буряків є нестабільною, тоді як урожайність зернових і зернобобових 
культур та соняшнику відзначається стабільністю та за досліджуваний період їх урожайність 
збільшилась на 9,6 і 9,9 ц/га відповідно, що свідчить про розвиток аграрного комплексу та 
удосконалення умов виробництва даних культур. Такі тенденції мають велике значення для 
розвитку аграрного комплексу та біоенергетики, адже саме інтенсифікація виробництва та 
підвищення урожаїв є шляхом для розвитку біоенергетики в області та в Україні в цілому. 

Отже, у вирішенні проблеми біосировини особливу увагу приділено збалансованому 
використанню зернових культур, виробництво яких в Україні збільшується, але 
зернотрейдери вивозять його за кордон, скуповуючи за безцінь у сільських виробників, 
особливо у фермерів. Результати досліджень свідчать, що переробка частини зерна не 
тільки для одержання борошна на харчові потреби, а й виробництва біопалива принесе 
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значну додаткову вигоду виробникам зерна та державі в цілому: селяни одержуватимуть 
належні доходи від вирощування сільськогосподарських рослин; збільшиться забезпечення 
тваринництва кормами; зростуть доходи до бюджетів усіх рівнів; знизиться залежність від 
зовнішніх джерел пального та багато інших позитивних чинників.  

Розрахунками доведено суттєві переваги переробки біосировини на біопаливо в 
порівнянні із експортом за кордон у вигляді сировини. Так, при переробці олійних і зернових 
культур, що нині експортуються, країна отримала б близько 2,5 млн. тонн біодизельного 
палива та 3,5 млн. тонн біоетанолу, а також всі супутні продукти переробки, а це - 
високобілкові шроти та концентрати у вигляді післябіоетанолової барди, що еквівалентні за 
вмістом білка 17,0 млн. тонн зерна. Такі обсяги білка дали б змогу виробити 1,5 млн. тонн 
м’яса, 14,0 млн. тонн молока, 6 млрд. шт. яєць. Тобто за такої концепції використання 
біоресурсу водночас були б вирішені проблеми ліквідації залежності від імпорту нафтових 
енергоносіїв і значного росту забезпечення населення країни продовольством[4].  

Також слід виділити, що серед зернових культур, які  вирощуються в Україні, найбільш 
перспективними для переробки в біоетанол є: пшениця, жито, ячмінь і кукурудза (табл. 2). 

Таблиця 2 
Характеристика зернових культур як основної крохмалевмісної сировини для 

виробництва біоетанолу 
 

Середні Вихід 
Сировина Урожайність, 

ц/га 
Вміст 

крохмалю,% 
Крохмаль, 

ц/га 
Біоетанол, 
бал/га 

Етанол, 
літрів із 1 

т. 

Суха 
барда 
кг.із 1т. 

СО2 кг 
із 1 т. 

Пшениця 32,4 53,91 17,47 115,82 375 330 370 
Жито 29,7 53,37 15,85 103,98 357 390 350 
Ячмінь 36,3 51,3 18,62 120,29 330 430 320 
Кукурудза 39,6 58,1 23,0 153,49 410 300 400 

 
Як показують дані, найбільший вихід біоетанолу отримуємо з кукурудзи, друге місце 

посідає пшениця, а третє – ячмінь; пр. и порівнянні урожайності також серед лідерів слід 
виділити кукурудзу і пшеницю, урожайність яких складає 39,6 і 32,4 ц/га відповідно. 
Порівнюючи вихід сухої барди та СО2 з усіх вищезазначених культур є приблизно однаковим 
і коливається в межах 300 -400кг. із 1т. Таким чином, найбільш перспективними культурами 
для виробництва біоетанолу серед зернових є кукурудза та пшениця, також не слід відкидати 
і ячмінь. Його основною перевагою є  менша вибагливість до природно – кліматичних умов, 
що дозволяє розширити території під цією культурою. 

Проте, основним проблематичним питанням вирощування та споживання даних 
культур як енергетичної сировини є продовольча безпека країни та світу в цілому. За 
прогнозами аналітиків до 2030 року посівні площі в Україні під продовольчими та 
енергетичними культурами стрімко розширяться, і дослідження показують, що 
співвідношення між ними буде таким: 80 — продовольчі, 20% — енергетичні. Якщо 
подивитися на Україну в контексті світу та Європи, то дані про сільськогосподарську 
освоюваність територій свідчать: у світі — 36%, у Європі — 20, в Україні — 68%; розораність 
у світі — 10%, в Європі — 12, в Україні — 54%; розораність сільськогосподарських угідь, 
відповідно, — 28%, 59 та 80%. В Україні, розв’язуючи цю проблему, слід оптимізувати 
структуру земельного фонду й вивести з інтенсивного обороту близько 12 млн. га землі. 
Якщо говори про раціональність землекористування, то розмову треба вести про те, що цей 
процес має все ж таки відбутися, інакше довгострокову перспективу ми вибудуємо в 
ірраціональній системі, і всі надії, які покладаються на нас в розрахунках Європейського 
співтовариства, призведуть до нераціонального землекористування. 

Серед енергетичних культур, не слід також забувати і про можливості переробки та 
використання таких культур як: 

Цукрові буряки – високотехнологічна й високоприбуткова культура, з якої виробляють 
також мелясу і спирт, є сировиною для виробництва біоетанолу. Ґрунтово-кліматичні умови 
бурякового поясу України відповідають біологічним особливостям вирощування цукрових 
буряків. Подолати відставання бурякоцукрового виробництва можливо застосуванням 
ресурсозберігаючих технологій вирощування, зберігання і переробки цукрової сировини за 
рахунок поліпшення інвестиційної політики.  
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Важливою сировиною для виробництва біодизельного палива є олійні культури та 
продукти їхньої переробки. Серед олійних культур в Україні найбільші посівні площі 
відведено під соняшник, ріпак і сою. Провідною олійною культурою в Україні є соняшник, 
вирощування якого розпочалося порівняно недавно – у ХVІІІ столітті. 

З урахуванням високої ефективності соняшнику фактичні площі посіву цієї культури в 
нашій країні перевищують крайні оптимальні на 30,0 %, а це вкрай небезпечно погіршує 
якість вирощування продукції рослинництва. Однією з найдавніших, традиційних і провідних 
олійних культур в нашій країні є ріпак. Відомо, що у ХVІІ ст. ріпак у Європі мав широке 
господарське використання, а до середини ХІХ ст. був провідною олійною культурою. В 
Україні культура ріпаку була основним постачальником олії, оскільки під соняшник на той час 
було відведено невеликі площі. У 50-х роках ХХ ст. вирощування ріпаку було майже 
згорнуто, і лише в окремих господарствах посіви використовувались для поповнення 
кормового балансу зеленою масою в критичні періоди ранньої весни й пізньої осені.  

Ріпак витіснявся соняшником, олія якого корисніша, а використання ріпакової олії на 
технічні цілі стримувалося через зростання добування нафти. Проте ріпаковий шрот 
переважає соняшниковий за вмістом незамінних амінокислот: лізину – на 33%, цистину – у 
2,1 раза, тонна ріпакового шроту або макухи за білком рівнозначна 8-10 т зернофуражу з 
високим вмістом перетравного білка. Однак, використання ріпакової олії в харчуванні 
людини та ріпакової макухи в годівлі тварин ускладнено внаслідок вмісту в них шкідливих 
речовин – ерукової кислоти та глюкозинолатів, характерних для більшості диких форм 
рослин родини хрестоцвітих. Тому найбільш ефективно використовувати ріпакову олію для 
виробництва біодизельного палива [1].  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, сьогодні коли увесь світ переживає 
нестачу енергетичних ресурсів та їх запасів, найбільш раціональним виходом є використання 
альтернативних джерел енергії, серед яких основним є напрямком є виробництво біопалив. 
Проте, даний процес потребує ретельного вивчення та удосконалення, в першу чергу 
необхідним є визначення найбільш ефективної сировини, тобто дослідження ринку 
енергетичних культур. Україна та Вінницька область мають високий потенціал по 
вирощуванню багатьох видів культур. За дослідженими даними найбільш економічно 
ефективними енергетичними культурами є зернові та олійні культури. Вінницький регіон є 
достатньо перспективним для вирощування даних культур, так як має найбільш сприятливі 
для цього грунтово – кліматичні умові, а отже має перспективи перетворитися з колишнього 
«цукрового Донбасу» України в «енергетичну столицю». 
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Анотація 
Стаття присвячена альтернативним джерелам енергії, розкрито їх поняття. 

Особлива увага приділяється джерелам енергії, створеним на основі біоресурсів. 
Досліджено тенденції та потенціал Вінницької області по вирощуванню енергетичних 
культур як сировини для створення біопалива. Проведено аналіз урожайності даних 
культур та їх біохімічних і енергетичних цінностей. 

Ключові слова: біопаливо,ринок біопалив, альтернативні джерела енергії, сировина 
для біопалива. 

 
Аннотация 

Статья посвящена альтернативным источникам энергии, раскрыто их понятие. 
Особенное внимание уделяется источникам энергии, созданным на основе биоресурсов. 
Исследованы тенденции и потенциал Винницкой области по выращиванию 
энергетических культур как сырья для создания биотоплива. Проведен анализ 
урожайности данных культур и их биохимических и энергетических ценностей.  

Ключевые слова: биотопливо, рынок биотоплива, альтернативные источники 
энергии, сырье для биотоплива. 

 
Annotation 

The article is devoted alternative energy sources, their concept is exposed. The special 
attention is spared energy sources, to created on the basis of bioresources. Tendencies and 
potential of the Vinnytsia area are investigational on growing of power cultures as raw material for 
creation of biodiesel. The analysis of the productivity of these cultures and their biochemical and 
power values is conducted. 

Key words: biodiesel, market of biodiesel, alternative energy sources, raw material is for 
biodiesel. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення процес управління якістю життя як один 
з напрямків соціально-економічної політики, спрямованої на забезпечення стійкого розвитку 
території, набуває гострішої актуальності в розрізі інтеграції України в європейське 
співтовариство та її прагнення до соціально орієнтованої ринкової економіки. Наголосимо, 
що саме такий тип економічної системи як соціально орієнтована ринкова економіка 
характеризується для країни високим рівнем економічного, політичного, соціального розвитку 
і забезпечує підвищення соціальної справедливості та захищеності, добробуту і якості життя 
її населення.  

Водночас тенденції, пов’язані із постійним зростанням ролі регіонів у різних сферах 
життя країни та посиленням мотиваційного механізму самоорганізації місцевого розвитку, 
вимагають перенесення акцентів у вирішенні проблем підвищення якості життя саме на 
мезорівень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У свою чергу розробка проблеми 
управління якістю життя, що включає управління якістю праці, технологій, освіти, 
навколишнього середовища, культури і науки, соціальних і екологічних систем, а також 
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формування нової системи управління якістю життя – «загального управління якістю життя», 
почала активно привертати увагу наукової спільноти лише на початку 90-х рр. ХХ ст., що 
зумовило відсутність у цій сфері належних теоретичних і практичних напрацювань. На 
сьогодні окремі аспекти проблематики управління якістю життя на регіональному рівні 
формують коло наукових інтересів більшою мірою російських вчених: М. Алфьорової, 
В. Бабінцева, П. Косинского, Н. Федорової, А. Жохова, В. Дробишевої, А. Жаліної, 
М. Митюгіної, Х. Борова. Праці вітчизняних дослідників проблеми якості життя Е. Лібанової, 
В. Мандибури, В. Пономаренка, У. Садової, Л. Семів, В. Артеменка, М. Кизима присвячені в 
основному питанням її вимірювання та оцінки. 

Постановка завдання. Залежність і взаємозумовленість ефективності процесу 
підвищення якості життя з одного боку та виваженого управління якістю життя населення на 
мезорівні – з іншого породжують необхідність постійного вдосконалення останнього. Тому 
спробуємо в статті визначити ключові напрями покращення результативності регіонального 
управління якістю життя населення, акцентуючи увагу на аспектах підвищення останньої в 
розрізі сталого розвитку регіону, в рамках засад системності та на основі стратегічного 
підходу. 

Враховуючи, що якість життя населення є одним із індикаторів та ендогенних факторів 
стійкого розвитку регіонів держави, тому питання, пов’язані з управлінням якістю життя та 
соціально-економічним розвитком на мезорівні, передбачено розглядати в одній площині. 

Побудова і забезпечення функціонування системи управління якістю життя в першу 
чергу пов’язані з: 

• відсутністю узгодженості між суб’єктами державного управління різного рівня і 
компетенції, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями в частині 
розподілу функцій, завдань, повноважень і відповідальності за процеси, пов’язані з якістю 
життя населення;  

• створенням вищезазначеними суб’єктами (управлінськими структурами) ефективної 
системи формування, забезпечення і підтримки якості життя населення окремої території; 

• розробкою і запровадженням регіональних стандартів якості життя як однієї із 
прогресивних форм соціального управління; 

• забезпеченням ефективного управлінського впливу (управління зайнятістю, охороною 
здоров’я, культурою, пенсійним забезпеченням тощо) на сукупність регіональних факторів 
якості життя (стан житлово-комунальної сфери, дошкільної освіти, рівень матеріального 
благополуччя, медичного обслуговування тощо); 

• формуванням та раціональним використанням ресурсної бази для забезпечення 
функціонування регіональної системи покращення якості життя населення; 

• розробкою і застосуванням ефективного інструментарію вимірювання якістю життя 
населення регіонів загалом та діагностики її внутрішньо регіональних відмінностей; 

• створенням інформаційної бази з даними про стан, динаміку, основні стимулюючі та 
дестимулюючі чинники впливу на якість життя населення, що потребує організації та 
забезпечення регулярного моніторингу регіональних параметрів досліджуваного явища; 

• прийняттям суб’єктами управлінського впливу виважених рішень середньострокового 
й довгострокового характеру, спрямованих на забезпечення і підтримку ефективного 
функціонування системи управління якістю життя населення, що здійснюються в умовах і на 
основі належної інформаційної та методичної забезпеченості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд літературних джерел засвідчує, 
що ряд проблем власне регіонального менеджменту, виокремлених вітчизняними 
ученими [1, с. 22-23; 2, с. 151], детермінує різновекторні труднощі при реалізації процесу 
підвищення якості життя населення регіону. Зважаючи на це, на сучасному етапі 
формування соціально орієнтованої економіки у першу чергу існує необхідність ефективної 
підготовки відповідних управлінських кадрів для органів регіонального управління, яка, на 
думку вчених Д. Стеченка й А. Григоровича, можлива лише на основі чітко сформованих 
моделей фахівців – сукупності суспільних вимог до професіоналізму, загальнокультурної 
підготовки та особистісних якостей [3, с. 351]. Вважаємо, що лише управлінці нової формації 
здатні зробити пріоритетними питання забезпечення гідного існування регіональної 
спільноти та створення умов для формування громадянами окремої території власної 
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високої якості життя. Виходячи з необхідності підвищення компетенції діючих керівників 
вищої та середньої управлінської ланки регіонального менеджменту в питаннях покращення 
якості життя населення, доцільним видається регулярний обмін знаннями і ефективними 
напрацюваннями в цьому напрямку між колегами з різних регіонів України й аналіз 
прогресивного зарубіжного досвіду. 

Ще одна пропозиція щодо створення ефективної системи управління процесом 
покращення якості життя має безпосередній стосунок до регіональної влади, перед якою 
постає нагальне завдання – посилити роль громадян та різноманітних місцевих організацій у 
формуванні власної якості життя на засадах соціального партнерства. Тобто створити умови 
для активної участі останніх у цільових процесах: моніторингу якості життя (особливо її 
суб’єктивної складової, яка ґрунтується на відчутті задоволеності населенням різними 
сферами життєдіяльності); пошуку та прийнятті рішень, через активізацію роботи круглих 
столів з важливих для регіональної спільноти соціально-економічних питань; оцінки 
ефективності діяльності регіональної влади та ін.  

Подібна практика вже існує в регіонах України, зокрема, на Запоріжжі, де учасники 
громадської організації інтеграційного напрямку «Асоціація «Європейський шлях» 
займаються локальними проблемами якості життя. Серед останніх напрямків їхньої 
діяльності можна назвати роботу над проектом «Громада: через якість управління – до якості 
життя» (незалежний моніторинг), який спрямований на поступове формування професійної 
та етичної місцевої влади, здатної забезпечити сприятливе середовище для проживання та 
діяльності, шляхом проведення громадського моніторингу муніципального управління: 
Система управління якістю в системі ISO 9001: 2000 та Стратегічного плану міста [4]. 

Зазначимо, що соціальне партнерство як інститут ринкової економіки для України та її 
регіонів є новим явищем, однак допомагає розв’язати значний комплекс соціально-
економічних проблем регіону, зокрема, створити сучасні робочі місця з високою організацією 
виробництва й гідною оплатою праці. А це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість життя 
населення регіону. 

Соціальне партнерство допоможе регіональним органам влади залучити представників 
бізнесу, профспілок та їхні ресурси для розв’язання соціальних і економічних проблем, 
стимулювати соціальну активність суб’єктів економіки, збільшити соціально-трудову 
активність громадян, забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток регіону, без якого 
неможливо вийти на новий рівень якості життя населення в регіоні. 

Виходячи з проблеми пошуку ефективних форм соціального управління на 
регіональному рівні, об’єктом нашої уваги стають соціальні стандарти та стандарти якості 
життя як своєрідний граничний орієнтир соціально-економічного розвитку, в основі якого 
лежить виважено побудована нормативна модель.  

З травня 2000 р. в Україні на нормативному рівні це питання регулює Закон «Про 
державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії [5]. Слід зазначити, що 
вказаний закон не дає переліку соціальних стандартів, а називає тільки основні соціальні 
гарантії. До того ж, зважаючи на особливості динаміки цінностей і потреб суспільства, 
стандарти як соціальні нормативи, закріплені рішеннями органів законодавчої і 
виконавчої влади, потребують постійного перегляду та вдосконалення. Часткове 
висвітлення проблеми соціальних стандартів в Україні, якими власне виступають показники 
необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, а також 
забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними 
послугами, дозволяє нам певною мірою пояснити труднощі запровадження в практику 
системи стандартів якості життя як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. 

З огляду на відмінність ціннісних орієнтирів та специфічних потреб, вимог до умов 
проживання, притаманних населенню певної території, вважаємо, що розробка стандартів 
якості життя має здійснюватись із урахуванням вищеперелічених особливостей і тяжінням 
значення стандартів до загальноєвропейських [6]. 

Структура регіональних стандартів якості життя населення, на наш погляд, має 
ґрунтуватись на пріоритетних потребах населення певної території. Тобто визначатись у 
межах сфер, що стосуються питань людського розвитку на рівні регіону, наприклад, – сфери 
охорони здоров’я, сфери соціального захисту, сфери освіти, сфери житлово-комунальних 
послуг, екологічної сфери тощо, в межах яких виокремлюються конкретні показники з 
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граничними значеннями: із забезпечення безкоштовними медичними, освітніми послугами; з 
величини прожиткового мінімуму, розміру соціального забезпечення людей з особливими 
потребами та соціально незахищеного населення, мінімального розміру оплати праці 
працівників бюджетної сфери, мінімального споживчого бюджету; щодо рівня комфортності 
житлових умов (обладнанню житла водопроводом, каналізацією, газом, центральним 
опаленням); із допустимих розмірів шкідливих викидів, рівня споживання свіжої води і т. п.  

Нарешті зазначимо, що сучасні підходи до регіонального управління вимагають нового 
погляду на суб’єкт-об’єктний вплив у його рамках, тому, на нашу думку, доцільним є 
перенесення цієї тенденції на процес управління якістю життя і, зокрема, у площину розробки 
стандартів якості життя окремої регіональної спільноти, яка з пасивного об’єкта соціально-
економічних дій і впливу економічних умов має перетворитися на активного учасника процесу 
управління якістю власного життя. Залучення населення різних вікових категорій, місцевостей 
проживання (гірська, рівнинна, сільська, міська), соціальних верств і т. п. сприятиме виробленню 
адекватних стандартів, зумовлених специфікою життєдіяльності представників окремої 
території: історичною, економічною, соціокультурною, ціннісно-орієнтаційною, релігійною і т. д. 

Безперечно, реалізація ефективного стратегічного управління якістю життя не можлива 
без належного методичного забезпечення (інструментарію). Тому регіони, як великі 
соціально-економічні системи, з метою запобігання впливу раптових змін економічного, 
соціально-політичного чи екологічного характеру в зовнішньому середовищі регіону, що нині 
все більше набувають ознак типовості, повинні активніше апелювати до прогресивних 
методів стратегічного управління: прогнозування, проектування, моделювання тощо.  

Зосередимо увагу на перевагах двох із перелічених вище методів, а саме – 
соціальному прогнозуванні та проектуванні, які нині знайшли активне застосування в 
міжнародній практиці управління якістю життя. 

Зокрема, під соціальним прогнозуванням розуміють дослідження перспектив розвитку 
соціальних процесів і явищ. Цей метод дозволяє підвищити наукову обґрунтованість і 
ефективність програмування, планування та управління соціальними явищами (в тому числі 
– якістю життя населення) та передбачає альтернативне виявлення перспектив розвитку 
конкретних соціальних процесів, пов’язаних з життєдіяльністю суспільства [7]. Що важливо, 
обґрунтування соціальних прогнозів як основних складових стратегічного управління якістю 
життя населення регіону здійснюється з урахуванням перспектив економічного, екологічного, 
демографічного розвитку, науково-технічних новацій, культурно-ціннісних трансформацій, 
міжнародних відносин тощо. 

Отже, соціальне прогнозування спрямоване на альтернативне виявлення перспектив 
розвитку конкретних соціальних процесів, пов’язаних із життєдіяльністю регіональної 
спільноти, що сприяє розробці й оптимізації перспективних рішень у сфері управління якістю 
життя населення. 

У тісному зв’язку із соціальним прогнозуванням перебуває «соціальне проектування» – 
частина управлінської діяльності, яка має за мету визначення моделей оптимальних 
соціальних систем, їх основних якостей, критеріїв, характеристик, параметрів, процесів, 
ефективних з погляду реалізації поставлених завдань, що передбачають втілення в процесі 
діяльності [8, с. 131].  

Соціальне проектування може широко застосовуватися при розробці програм 
соціального захисту різних груп і верств населення (жінок, дітей, молоді та ін.), що виступає 
особливо важливим напрямком регулювання якості життя в умовах різкого погіршення 
останньої за рахунок дії дестимулюючих процесів в економічному і соціальному житті, 
наприклад, кризових явищ. 

Як зазначалося, регіональні системи управління потребують належної та регулярної 
інформаційної забезпеченості щодо стану параметрів якості життя населення на місцях. 
Вирішення цієї проблеми лежить у площині організації ефективного моніторингу останньої 
(системного інструменту виявлення суспільних настроїв, контролю і оцінки стану та динаміки 
соціально-економічних, екологічних процесів у регіоні з метою прогнозування та 
конструювання подальших дій в частині прийняття рішень із регулювання і підвищення якості 
життя). 
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Регулярність проведення, організаційна та фінансова підтримка з боку регіональної 
влади дозволить, використовуючи моніторинг параметрів якості життя, реалізувати ряд 
важливих задач із забезпечення інформаційних основ для прийняття виважених рішень 
управлінцями щодо векторів спрямування бюджетних коштів, визначення пріоритетів 
соціальних програм, конструювання моделі соціально-орієнтованої регіональної політики 
тощо. 

На наш погляд, реалізація ефективного процесу моніторингу вимагає послідовності 
кроків та системності дій у цьому напрямку: залучення широкого кола дослідників проблем 
якості життя (представників різних галузей наук (економіки, соціології, медицини, екології 
тощо) і громадських організацій); створення методичних і прикладних основ для проведення 
моніторингу; забезпечення фінансової підтримки процесу з боку державної, регіональної 
влади, приватних інвесторів; створення банку даних із досліджуваної проблеми з 
налагодженою системою їх оновлення; кваліфікованої обробки, оцінки та інтерпретації 
зібраної інформації з виявленням стимуляторів і дестимуляторів якості життя в регіоні; 
забезпечення доступу до отриманих даних регіональної спільноти і органів територіальної 
влади; реалізації останніми оперативних дій та комплексних заходів з усунення причин 
погіршення і дисбалансу параметрів досліджуваного явища; розробки стратегічних програм із 
підвищення якості життя населення. 

При цьому вважаємо за доцільне для моніторингу параметрів оцінки якості життя 
населення запровадити у процес регіонального управління систему управління за «слабкими 
сигналами», яка допоможе владі реагувати і приймати рішення відповідно до перших проявів 
змін (часом вкрай негативних) у якості життя населення регіону. На основі такої системи 
управління здійснюватиметься моніторинг інтегральних індексів якості життя населення 
регіону за вхідними та вихідними індикаторами, а також показників, що їх описують і 
характеризують [9, с. 240-244].  

Однак це вимагає ще й створення спеціалізованого інформаційно-аналітичного 
підрозділу обласної державної адміністрації, який здійснюватиме такий моніторинг, а 
інформацію подаватиме регіональним органам управління для ухвалення рішень щодо 
підвищення якості життя населення. З метою виявлення ознак змін у якості життя населення 
до функціональних обов’язків спеціалізованого інформаційного-аналітичного центру 
належать збір та аналіз інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище регіону, що 
передбачає реалізацію декількох послідовних етапів: збору інформації з різних джерел 
(обробка слабкого сигналу); виявлення міри впливу соціально-економічних явищ на якість 
життя: можливості підвищення чи навпаки – зниження (ідентифікація сигналу); попередньої 
оцінки значущості сигналу для зміни рівня якості життя населення, тобто, наскільки можливе 
підвищення чи зниження її рівня; прогнозування соціально-економічних явищ; «реакції» рівня 
якості життя населення, визначеного на основі інтегральних індексів вхідних та вихідних 
індикаторів на вплив «слабкого сигналу». 

Враховуючи те, що управління якістю життя населення регіону повинне мати 
антикризову спрямованість, система управління за «слабкими сигналами» є доречною в наш 
час, оскільки допоможе передбачити або відвернути можливі загрози, що стають причиною 
зниження рівня якості життя населення в регіоні. 

Наголосимо на тому, що управління якістю життя населення регіону буде більш 
ефективним, якщо стратегії з її підвищення розроблятимуться відповідно до типології 
територій. Зростання ефективності управління якістю життя населення регіону забезпечить 
застосування двох підходів при виборі й оцінці стратегії підвищення якості життя населення 
органами регіональної влади. Перший передбачає поділ сукупності територій регіону на дві і 
більше групи за якістю життя населення відповідно до вхідних та вихідних індикаторів у 
базовому та досліджуваному роках. Другий підхід дає змогу розробити більш комплексну 
систему заходів, оскільки базується на скрупульозній оцінці якості життя населення (висока, 
задовільна, низька, незадовільна) і за її поєднанням виділити шістнадцять типів територій 
(висока-висока, висока-задовільна, висока-низька і т.д.). Така деталізація дає можливість 
визначити найбільш характерний для територій потенціал підвищення якості життя. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ключовими щодо вдосконалення 
управління якістю життя населення на регіональному рівні повинні стати такі напрями: 
впровадження системного підходу та стратегічного управління, регіональних стандартів 
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якості життя, посилення ролі населення у формуванні власної якості життя, створення 
системи моніторингу параметрів якості життя населення регіону, використання системи 
управління за «слабкими сигналами» при передбаченні або нейтралізації можливих загроз, 
що стають причиною зниження рівня якості життя населення в регіоні, розробка стратегії 
підвищення якості життя населення відповідно до типології територій.  

Безумовно, реалізація запропонованих нами напрямків удосконалення регіональної 
системи управління якістю життя повинна створити підґрунтя для покращення стану її 
об’єкта, а окреслені нами пропозиції при виробленні основних засад управління якістю життя 
населення України мали б бути враховані хоча б частково. Однак і вони потребують 
постійного вдосконалення, оскільки відбувається безперервний розвиток суспільства, а отже, 
змінюються його потреби та суб’єктивне сприйняття життєвих реалій. 
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Анотація 

У статті визначено основні проблеми побудови ефективної системи управління 
якістю життя населення регіону. Надано конкретні пропозиції щодо удосконалення 
процесу його реалізації на етапі формування соціально орієнтованої економіки країни. 
Запропоновано варіанти розробки стратегії підвищення якості життя населення 
відповідно до типології територій. Обґрунтовано доцільність запровадження у процес 
регіонального управління якістю життя системи управління за «слабкими сигналами».  

Ключові слова: управління якістю життя, регіональний рівень, регіональні 
стандарти якості життя, соціальне партнерство, соціально орієнтовані управлінські 
кадри, соціальне прогнозування, соціальне проектування, система управління за «слабкими 
сигналами», стратегія підвищення якості життя населення регіону. 
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Аннотация 
В статье высветлены основные проблемы построения эффективной системы 

управления качеством жизни населения региона. Сделаны конкретные предложения по 
улучшению процесса его реализации на этапе формирования социально ориентированной 
экономики. Предложены варианты разработки стратегии повышения качества жизни 
населения в соответствии с типологией территорий. Обоснована необходимость 
внедрения в процесс регионального управления качеством жизни системы управления за 
«слабыми сигналами». 

Ключевые слова: управление качеством жизни, региональный уровень, 
региональные стандарты качества жизни, социальное партнерство, социально 
ориентированные управленческие кадры, социальное прогнозирование, социальное 
проектирование, система управления за «слабыми сигналами», стратегия повышения 
качества жизни населения региона. 

 
Annotation 

The main problems of regional population life quality management efficient system 
constructing are defined in the article. Concrete proposals about its realization process 
improvement on the stage of socially oriented economy formation are given. The variants of 
working out a strategy of rising in the standard of living according to the territory typology are 
suggested. The expediency of involving in the regional population life quality management 
process the system by “weak signals” is substantiated.  

Key words: life quality management, regional level, regional standard of living, social 
partnership, socially oriented management members, social forecasting, social projecting, 
system of management by “weak signals”, the strategy of rising in the regional standard of 
living. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

РЕГІОНУ 
 

Постановка проблеми. Трансформаційні зміни в економіці України призвели до 
переосмислення ролі людського фактора на виробництві – відбувається поступовий перехід 
до постіндустріального типу зайнятості. Саме людина, її знання, вміння, навички, талант, 
потенційні можливості вважаються головною цінністю на рівні підприємства та рушієм 
науково-технічного прогресу на рівні держави. За наявності найсучаснішої техніки і 
передових технологій, потужної сировинної бази, значних фінансових ресурсів саме людина 
та її особистий потенціал визначають раціональність використання усіх наявних ресурсів, 
ефективність функціонування та перспективу розвитку конкретного підприємства. Тому 
надзвичайно важливим є створення найкращих умов для раціональної зайнятості населення 
з метою отримання найбільшої віддачі від кожної людини працездатного віку як на макро-, 
мезо-, так і мікрорівні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зайнятість тісно пов’язана з 
фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, по суті 
виступає їх індикатором, визначає темпи економічного зростання та забезпечує якісні 
структурні зрушення в національній економіці. Тому дослідження проблем зайнятості 
населення та її регулювання завжди перебувало в центрі уваги економічної науки і знайшло 
своє відображення в працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема: 
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С. Бандура, Д. Богині, Б. Брєєва, С. Вовканича, М. Долішнього, Б. Заблоцького, С. Злупка, 
А. Котляра, О. Кузьміна, В. Куценко, В. Мікловди, А. Нікіфорової, В. Онищенка, В. Онікієнка, 
М. Пітюлича, А. Рофе, У. Садової, Л. Семів, Г. Слезінгера, М. Шаленко, Л. Шевчук та ін.  

Дослідженню факторів, що впливають на зайнятість населення, присвячені праці 
В. Близнюк, Л. Гармідер, Д. Зоїдзе, С. Калініної, М. Мурашка, В. Онікієнка, Л. Семів та ін. 
Проте і до сьогодні відсутня чітка класифікація факторів формування зайнятості населення, 
що і зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Постановка завдання. Головною метою статті є дослідження і систематизація 
факторів формування зайнятості населення на рівні регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважаємо за доцільне розмежувати 
поняття «фактори формування зайнятості» і «фактори регулювання зайнятості». Під 
факторами формування зайнятості населення ми розуміємо ті рушійні сили, які детермінують 
зайнятість населення, її рівень та форми, а під факторами регулювання – ті сили, які дають 
змогу вплинути і конструктивно змінити стан на ринку праці. Отже, зупинимося детальніше на 
факторах формування зайнятості населення. 

Аналіз наукової літератури [1-7] дав змогу узагальнити бачення різних авторів щодо 
чинників, які формують зайнятість населення, в табл. 1.  

Таблиця 1 
 Фактори формування зайнятості в регіоні 

 
Автори 

Фактори М.Мурашко 
[1] 

В.Онікієнко 
[2] 

С.Калініна 
[3] 

В.Близ-
нюк 
[4] 

М.Стад-
ник  
[5] 

Д.Зоїдзе 
[6] 

А.Хлистік  
[7] 

юридичні +      + 
соціальні + +    +  
психологічні +    +   
демографічні +   + +  + 
економічні + + +   + + 
техніко-технологічні  +   +  + 
глобальні структурні 
зміни економіки   +     

зміни, що 
відбуваються у 
сфері виробництва 

  +     

соціально-
демографічні   +     

соціально-
економічні    + +  + 

дієвість 
регіональних 
центрів зайнятості 

   +    

природнокліматичні     +  + 
політичні     +   
соціокультурні     +   
територіально-
просторові       + 

ринкові       + 
освітньо-професійні       + 

 
Так, М. Мурашко [1] серед факторів, що обумовлюють функціонування ринку праці та 

зайнятість, виділяє наступні:  
• юридичні (законодавчі та нормативні акти, які регулюють трудові відносини; акти, що 

приймаються територіальними органами служби зайнятості населення);  
• соціальні (система загальнолюдських цінностей; конституційні гарантії права на 

працю; система підготовки та перепідготовки кадрів; рівень життя населення; мобільність 
працівників, умови праці); 

• психологічні (психологічна готовність; індивідуальні потреби та бажання працювати; 
виробнича та виконавська дисципліна);  

• демографічні (природний та механічний рух населення; статево-віковий склад 
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населення; чисельність та склад сукупної робочої сили);  
• економічні (кредитна, податкова політика; мотивація праці; цінова політика; прибуток). 
В. Онікієнко визначальними факторами формування ринку робочих місць в Україні 

вважає структурні зрушення економічного, соціального, техніко-технологічного характеру [2], 
а У. Садова та Л. Семів – спосіб виробництва суспільних благ і територіальний поділ праці; 
розвиток відносин власності; рівень життя населення та ступінь його економічної свободи як 
суб’єкта економіко-правових відносин; рівень готовності власників капіталу до розвитку 
економічної діяльності і їх потреба у найманій праці; демографічна ситуація, етноісторичні та 
культурні традиції; рівень розвитку інфраструктури; інформація про регіональний ринок праці 
та його взаємозв’язки з суміжними ринками території; інші фактори обмеженої або 
невизначеної в часі сили дії, зокрема: темпи роздержавлення та приватизації, активність 
фіскальної і регіональної політики уряду, інтенсивність міжнародних контактів і зв’язків у 
сфері трудозайнятості [8]. 

С. Калініна [3, с. 56-57] зазначає, що зайнятість формується під впливом таких 
факторів: 

• глобальні структурні зміни економіки: приватизація держаних підприємств, розвиток 
нових форм і методів господарювання, ліквідація збиткових, економічно шкідливих 
підприємств. 

• зміни, що відбуваються у сфері виробництва: спад обсягів виробництва, нові форми 
організації і оплати праці, нові управлінські структури. 

• економічні фактори: зміна рівня життя населення, рівня його доходів і споживання. 
• соціально-демографічні фактори: чисельність працездатного населення, величина 

природного приросту населення і смертності (особливо у працездатному віці), активізація 
міграційних процесів, загострення плинності кадрів. 

Л. Гармідер [9] пропонує об’єднати в чотири групи фактори формування зайнятості, 
зокрема: 

1) демографічні фактори, які відображають закономірності і здатність населення до 
самовідтворення (народжуваність, статево-вікові особливості працездатного населення, 
інтенсивність і масштаби міграції й ін.), в остаточному підсумку динаміку зростання 
(зниження) обсягу трудових ресурсів, тобто є основою формування попиту на ринку праці. 

2) соціальні фактори, які відображають умови (сприятливі, перешкоджаючі), що 
впливають на залучення працездатного населення до праці шляхом використання 
соціально-психологічних мотивів (характеризують ступінь розвитку соціально-побутової і 
соціально-культурної інфраструктур). 

3) економічні фактори – найбільш численні і взаємозумовлені. Їх залучення пов’язане з 
впливом, по-перше, на економічні мотиви у формуванні зайнятості працездатного населення 
(фактори-пропозиції), по-друге, на розвиток сфери прикладання праці (фактори-попиту): 
характеризують стан економіки країни; рівень інфляції; інвестиційну політику держави; рівень 
життя населення і т.д. 

4) організаційно-адміністративні фактори, які відображають адміністративні правові 
аспекти регулювання ринку праці (нормативні й інструктивні документи, організація робочої 
сили в часі і функціональна організація праці тощо). 

На нашу ж думку, усі фактори формування зайнятості в регіоні можна поділити на дві 
групи: зовнішні (макро-, мезофактори) та внутрішні (мікрофактори). 

Під макро- та мезофакторами формування зайнятості будемо розуміти ті, що 
об’єктивно склалися і формують зайнятість більшої частини працездатного населення 
регіону, а під мікрофакторами – специфічні рушійні сили зайнятості окремої людини. В своїй 
сукупності зовнішні фактори поділяються на: політико-правові, економічні, соціальні, 
демографічні, соціокультурні, медичні та екологічні.  

Охарактеризуємо їх детальніше. До політико-правових факторів відносимо прийняття 
та дотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють трудові 
відносини; розробку і виконання державних територіальних програм сприяння зайнятості 
населення, а також політичну ситуацію, що склалася в країні. До економічних факторів 
належать, на нашу думку, кредитна і податкова політика; галузева структура господарства, 
яка в кінцевому рахунку визначає попит на фахівців тих чи інших професій; наближеність до 
державних кордонів, яка дає можливість мігрувати в іншу країну (регіон) людям, що не 
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можуть працевлаштуватися на вигідних їм умовах в Україні (в певному регіоні). Також сюди 
належать рівень середньомісячної заробітної плати, що склався в регіоні, та рівень доходів 
населення, які визначають ціну робочої сили в регіоні. 

Рівень життя населення, забезпеченість житлом, закладами освіти, наявність 
розвинутої соціальної інфраструктури формують групу соціальних факторів. Вважаємо за 
доцільне виділити і соціокультурні фактори формування зайнятості в регіоні, адже традиції, 
цінності і норми, які склалися в регіоні впливають на ступінь зайнятості населення. 
Визначальне місце займають і демографічні фактори, адже від статево-вікового складу 
населення залежить і подальший розвиток економіки, і майбутня сфера прикладання праці 
кожної людини. Висока смертність і міграція населення України на фоні «старіння» нації, 
безумовно, зменшують кількість зайнятого населення. Стан навколишнього середовища і 
рівень його забруднення впливають на здоров’я населення, на можливість працювати за 
обраною професією. Наслідки Чорнобильської аварії і до тепер відчуваються – різко зросла 
захворюваність населення, тому доцільним є і виділення медичних факторів впливу на 
зайнятість населення.  

Внутрішні фактори формування зайнятості поділяються, на нашу думку, на політико-
правові (знання трудового законодавства, вміння відстояти свої права при 
працевлаштуванні), економічні (рівень індивідуальних потреб, доходів, витрат і спосіб життя 
людини), соціокультурні (ставлення до національних і родинних цінностей та традицій, 
освіченість, компетентність, мобільність), медичні (вік, стан здоров’я, рівень витрат на 
відновлення здоров’я) та професійно-психологічні (готовність та бажання працювати за 
обраною професією, ступінь вираження потреби в самореалізації, дисциплінованість, рівень 
розвитку креативних і підприємницьких здібностей та ін). 

Наголосимо, що на мікрорівні надзвичайно важливо приділити належну увагу впливу на 
зайнятість медичних факторів. Адже відомо, що саме здоров’я є особливим детермінантом 
зайнятості: якщо людина має ті чи інші вади, її зайнятість може бути частковою чи 
специфічною. Медичні фактори можуть підсилюватися іншими групами факторів, у тому 
числі й фінансово-економічною кризою, яка розгорнулася у 2008-2009 рр. Особливо активно 
медичні фактори впливають на демографічну ситуацію. Цей вплив настільки сильний, що 
останнім часом все частіше вчені акцентують увагу на особливостях медико-демографічних 
процесів. 

Наприклад, у науково-дослідній роботі «Україна. Медико-демографічне обстеження 
населення у 2007 р. (МДОУ-2007)» [10] стверджується, що «медико-демографічні процеси в 
Україні в 90-их роках відрізнялися найбільш різкими негативними змінами, при цьому 
несприятливі тенденції набули стійкого характеру, і вже в поточному десятилітті 
виявляються у підвищенні захворюваності (зокрема, дітей) і несприятливих зрушеннях в її 
структурі, збільшенні кількості хронічних хворих, підвищенні передчасної смертності 
населення і скороченні тривалості життя»1. Сказане засвідчує, що пропозиція на сучасному 
ринку праці суттєво залежить від медико-демографічних процесів 1990-их років. Отже, 
ретроспективне протікання медико-демографічних процесів надзвичайно важливо всебічно 
вивчати, щоб виявити, які зміни у формуванні зайнятості населення зможуть відбутися у 
найближчій перспективі. 

В цілому ж ці фактори утворюють систему взаємопов’язаних елементів, зміна одного з 
яких визначає подальший вплив інших на зайнятість населення в регіоні, хоча залежності між 
ними не завжди виявляються прямими та однозначними.  

Так, наприклад, розвиток виробництва, покращення галузевої структури господарства 
сприяє підвищенню зайнятості населення, що є передумовою покращення його добробуту і 
рівня життя. В свою чергу, достатній рівень життя населення підвищує його економічну 
активність і сприяє зростанню економіки. Проте, з іншої сторони, підвищення добробуту 
населення може призвести не до збільшення зайнятості, а до її зменшення, оскільки в таких 
умовах для підтримання того ж рівня життя буде достатньо, щоб в сім’ї працювало вже 

                                                
1 Україна. Медико-демографічне обстеження населення у 2007р. (МДОУ-2007). – К. : Український 
центр соціальних реформ (УЦСР), Державний комітет статистики України (Держкомстат України), 
Міністерство охорони здоров’я України (MOЗ), та Macro International Inc., 2008. 
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менше її членів (два замість трьох чи один замість двох, наприклад, робота тільки голови 
сім’ї). Тому підвищення економічної активності населення, підвищення рівня його зайнятості 
переважно відбуватиметься за рахунок дії мікрофакторів, зокрема, пропаганди та 
подальшого усвідомлення престижності окремих професій, вивчення та врахування 
індивідуальних потреб працівників, стимулювання їх ініціативності, підприємливості, бажання 
працювати. Чим більш доступнішою та якіснішою буде освіта, тим більш компетентними 
будуть майбутні спеціалісти, тим більше намагатимуться вони застосовувати отримані 
знання під час навчання на практиці і шукатимуть гідне місце роботи. Проте, якщо середній 
рівень заробітної плати по галузі чи професії буде низьким, то вони або шукатимуть інші 
джерела доходу, або будуть змінювати професію, або шукатимуть роботу за кордоном. 
Тобто проявляється взаємозв’язок економічних, соціальних і демографічних факторів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, очевидно, що дослідження 
факторів формування зайнятості має виняткове значення для розробки заходів щодо 
підвищення її ефективності як на національному, так і регіональному рівнях. Такий аналіз 
повинен здійснюватися на основі використання законів, закономірностей і принципів розвитку 
демографії, економіки праці, економічної науки для розробки в подальшому стратегічних 
програмних документів стосовно ефективного коригування розвитку системоутворюючих 
факторів. 
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Анотація 
Здійснено аналіз наукових джерел щодо класифікації факторів формування 

зайнятості населення. Запропоновано поділ факторів формування зайнятості населення 
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в регіоні на зовнішні та внутрішні, подано їх характеристику та розкрито взаємозв’язки 
між ними. 

Ключові слова: фактори, зайнятість, регулювання зайнятості. 
 

Аннотация 
Осуществлен анализ научных источников относительно классификации факторов 

формирования занятости населения. Предложено деление факторов формирования 
занятости населения в регионе на внешние и внутренние, приведена их характеристика 
и раскрыты взаимосвязи между ними. 

Ключевые слова: факторы, занятость, регулирование занятости. 
 

Annotation 
The analysis of scientific sources is carried out in relation to classification of factors of 

forming of employment of population. The division of factors of forming of employment of 
population is offered in a region on external and internal, their description is given and 
intercommunications are exposed between them. 

Key words: factors, employment, adjusting of employment. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Факторний аналіз в сучасній літературі пов'язаний із 

побудовою моделей та ототожнюється із поняттям  трендового розвитку, що представлений 
як деякий загальний напрямок розвитку, довгострокова еволюція. Модель отримана за 
допомогою тренда характеризує  основну закономірність руху інвестицій в часі й у деякій мірі 
вільна від випадкових впливів, здійснюється опис фактично усередненої для періоду 
спостереження тенденцію зміни кількості інвестицій в регіон та джерел їх розподілу і 
фінансування в часі, їх зовнішній прояв. Результат при цьому з’ясовується винятково з ходом 
часу. Передбачається, що через певний період можна виразити вплив всіх основних 
факторів на досліджуваний об’єкт.  

Методи кореляційного, регресійного аналізу та аналізу динамічних рядів є важливим 
повсякденним інструментарієм сучасного менеджера-аналітика, що має на робочому столі 
ділову офісну систему й у її складі - табличний процесор Excel. У даній роботі розглядається 
побудова динамічних рядів, що базується на таких елементах даних (часу й рівня, що 
змінюється, показника). Такий метод широко використається при аналізі й прогнозуванні 
макроекономічних тенденцій, а також у менеджменті й маркетингу, оскільки підсумковий 
результат дії головних факторів розвитку як би узагальнений часом. 

Для того, щоб виявити загальну тенденцію розвитку й на її основі визначити прогноз, 
аналіз рядів динаміки цілком достатній і є важливим при оцінці інвестиційної ситуації регіону. 
Наприклад, для аналізу тенденцій розподілу інвестицій в основний капітал чи капітальних 
інвестицій за видами діяльності чи за джерелами фінансування. Але для керування змінами 
(прискорення або вповільнення розвитку) необхідний детальний аналіз багатьох різних 
факторів, що здійснюють безпосередній вплив на зміни показника. У таких випадках 
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допоможуть інструменти кореляційно-регресійного аналізу. Відомо, що до динамічних рядів 
кореляційний аналіз не застосовується, оскільки незалежна змінна, тобто час, змінюється 
невипадково. 

Статистичний зв'язок між двома показниками (змінними величинами) передбачають, 
що кожен із них має випадкову варіацію індивідуальних значень відносно середньої 
величини. Якщо ж таку варіацію має лише одна з ознак, а значення іншого є чітко 
детермінованим, то говорять лише про регресію, але не про статистичний (тим більше 
кореляційний) зв'язок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі у вітчизняних і 
зарубіжних вчених серед яких: Уланчук В. С., Жарун О. В., Пересада А. А., Майорова Т. В., 
Хрущ  Н. А., Буткевич С. А., Мельник О. М., Бурдейний Т. О., Герасимчук З. В., 
Ковальська Л. Л. та ін., є чимало праць, присвячених проблематиці визначення рівня 
інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів регіонів, держави.  При цьому в 
методиках переважна кількість авторів намагаються врахувати якомога більше факторів, 
здатних позитивно впливати на наміри інвесторів, хоча ці фактори є далеко не рівноцінними. 
Особливо рельєфно це проглядається на регіональному рівні, оскільки такі фактори, як 
природний, трудовий, економічний, інфраструктурний, науково-технічний потенціали, 
наявність податкових преференцій безпосередньо визначають обсяг залучення інвестицій до 
економіки регіонів; інші, зокрема, доходи і видатки місцевих бюджетів, обсяги промислового, 
сільськогосподарського виробництва, фінансові результати від діяльності суб’єктів 
господарювання тощо характеризують рівень економічного розвитку регіону, але 
безпосередньо не впливають на активізацію інвестиційних процесів. Проблемам 
моделювання інвестиційної діяльності присвячено роботи сучасних економістів, які 
проводять дослідження оцінки інвестиційної привабливості підприємств як суб’єктів 
регіональних і галузевих економічних відносин, оцінки та шляхів покращення інвестиційної 
привабливості, зокрема, Лисенко М. Д., Мєшков А. В., Біляк Н. І., Сударкін О. О., 
Власик Т. М., Варламова Г. 

Також питанню інвестиційної привабливості регіону присвячено багато наукових праць 
вітчизняних науковців таких як М. Войнаренко, О. Фурманюк, О. Гаврилюк, Б. Гапонюк, 
Л. Карпенко, О. Лотош, Л. Петкова, М. Романюк, О. Товкач, В. Федоренко, Е. Якушев, 
Т. Гаврилова 

Постановка завдання. Оцінку факторів, які визначаються кількісними показниками, 
можна здійснювати шляхом розрахунку інтегрального коефіцієнта інвестиційної 
привабливості. Для оцінки факторів, які не можна охарактеризувати показниками офіційної 
статистики (вигідність економіко-географічного положення, умови пільгового оподаткування, 
законодавча стабільність, інвестиційні ризики), проводиться процедура експертної оцінки з 
наступним рейтингуванням.  

 Статистичний опис руху економічних величин в часі здійснюється за допомогою 
динамічних рядів, що й можна застосувати для дослідження інвестиційної привабливості 
регіону. Рівні таких рядів формуються під сукупним впливом безлічі довгострокових та 
короткострокових діючих факторів і в тому числі різного роду випадків. Зміна умов розвитку 
явища призведе до більш або менш інтенсивної зміни самих факторів, до зміни сили і 
результативності їхнього впливу, а  у кінцевому рахунку до варіації рівня досліджуваного 
явища в часі. Завдання нашого дослідження полягає у здійсненні аналізу розподілу 
інвестицій в основний капітал за видами діяльності та за видами джерел надходження 
інвестицій, і на основі цієї інформації та інформації про обсяги капітальних інвестицій в 
Хмельницький регіон побудувати різні види моделей, показати прогнозні значення отримані 
за їх допомогою, відібрати найбільш точні моделі, що можуть бути використані при 
подальшому прогнозуванні, вказати довірчі інтервали можливих змін та визначити фактори, 
які мають найбільший вплив на зміну цих показників і запропонувати можливості покращення 
інвестиційної привабливості регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прискорення темпів соціально-
економічного розвитку нашої країни великою мірою визначається сутністю її інвестиційної 
політики, спрямованої на інноваційні зрушення в галузях, які потребують першочергових 
структурних змін, модернізації й технічного оновлення виробництва, впровадження енерго-, 
ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій. 
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Для визначення інвестиційної привабливості регіонів є методика, запропонована 
Держкомстатом України [1]. Згідно із цією методикою, інвестиційну привабливість регіонів 
пропонується оцінювати за такими показниками: 

1) інвестиції в основний капітал, у розрахунку на 1 чол. середньорічної чисельності 
наявного населення (грн.); 

2) інвестиції у житлове будівництво, в розрахунку на 1 чол. середньорічної чисельності 
наявного населення (грн.); 

3) обсяг ПІІ, у розрахунку на 1 чол. середньорічної чисельності наявного населення 
(дол.); 

4) зміна обсягу ПІІ, у розрахунку на 1 чол. середньорічної чисельності наявного 
населення (дол.); 

5) густота автомобільних шляхів загального користування з твердим покриттям (км на 
1000 км2 території); 

6) обсяг експорту товарів, у розрахунку на 1 чол. середньорічної чисельності наявного 
населення (дол.). 

Для оцінки інвестиційної привабливості регіону важливим є аналіз стратегічного місця 
розташування (Хмельниччина межує із областями, що мають переважно агропромисловий 
розвиток), оцінка доступу до ринку (з цієї позиції Хмельницький регіон є привабливим адже 
має розвинені мережі автомобільних і залізничних сполучень, розвинену систему 
телекомунікацій), аналіз зовнішньоекономічної діяльності (регіон підтримує давні міжнародні 
торгові відносини), аналіз діяльності кожної із галузей промисловості (в Хмельницькій області 
вона представлена добувною і переробною галузями): електроенергетика, 
машинобудування, харчова, легка, лісова та деревообробна, промисловість будівельних 
матеріалів і скловиробів, хімічна промисловість; аналіз розвитку сільського господарства 
(Хмельниччина вважається регіоном із сільськогосподарським напрямком розвитку), аналіз 
наявності корисних копалин (Хмельницька область багата на різноманітні нерудні корисні 
копалини, насамперед, природні будівельні матеріали, але позбавлена металевих 
мінеральних ресурсів), аналіз туризму і санаторно-курортного господарства (на території 
Хмельницького регіону знаходиться значна кількість пам’яток природи, історично-культурних 
пам’ятників, лісові масиви та ін.), аналіз та оцінка розвитку інфраструктури: комерційні та 
промислові площі, офісні та промислові приміщення, транспорт, автомобільні дороги, 
телекомунікації, енерго-, тепло- і водо забезпечення тощо [8].  

В Хмельницькій області за даними офіційного сайту Головного управління статистики 
Хмельницької області [4] обсяг інвестицій в основний капітал у відсотках за видами 
діяльності за період січень-вересень 2010 року представлений у таблиці 1. 

Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності, тис.грн.  

за січень-вересень 2010 року 
 

Промисловість  52.65% 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям  26.00% 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  10.05% 
Діяльність транспорту та зв’язку  4.27% 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку  2.91% 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0.95% 
Будівництво  0.80% 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  0.72% 
Діяльність готелів та ресторанів  0.53% 
Освіта  0.42% 
Фінансова діяльність 0.37% 
Державне управління  0.32% 

 
Із представлених даних видно, що найбільш інвестиційно привабливими в регіоні є 

промисловість (52,65%), в операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
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послуг підприємцям (26%), сільське господарство, мисливство, лісове господарство 
(10,05%), транспорт і зв’язок (4,27%), торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку (2,91%), на всі інші види діяльності обсяг капітальних інвестицій 
розподілився менше ніж по 1%, що видно з рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Рис. 1. Розподіл інвестицій в основний капітал за видами діяльності, тис.грн. за 
січень-вересень 2010 року 

 
Про інвестиційну привабливість регіону свідчать обсяги залучених інвестицій, так, 

загальний обсяг залучених в економіку Хмельницької області прямих іноземних інвестицій на 
1 січня 2007р. становив 105,7 млн.дол. США, що на 36,7% більше, ніж на 1 січня 2006р., 
тенденція збільшення кількості інвестицій спостерігається і в 2009р., незважаючи на 
економічні та політичні проблеми в країні. В економіку Хмельницької області інвестували 
капітал представники 29 країн (з них 18 країн ЄС). У 2006 р. інвестувати кошти до економіки 
області розпочали нерезиденти з Китаю.  

Залежно від виду коштів, які слугують джерелами фінансування існують такі методи 
фінансування інвестиційної діяльності, як самофінансування, акціонування, боргове 
фінансування, фінансування за рахунок дотацій, змішане фінансування. Із рисунку 2. видно, 
що головним джерелом фінансування підприємств області залишаються власні кошти 
підприємств (37,31%), на другому місці кошти іноземних інвесторів (17,28%) та кредити 
банків  і інші позики (17,19%), також великий відсоток інвестування в регіон відбувається за 
рахунок коштів населення на індивідуальне житлове будівництво (14,22%). Отже, 
найпривабливішим методом фінансування інвестиційних проектів Хмельницького регіону є 
самофінансування, яке здійснюється виключно за рахунок власних внутрішніх коштів 
підприємства, до яких відносять: чистий прибуток; амортизаційні відрахування; страхові суми 
відшкодування збитків; іммобілізовані надлишки основних та оборотних коштів, 
нематеріальних активів тощо. 

Динаміка зміни інвестиційної діяльності останніми роками відбувається на фоні стійкого 
погіршення умов і результатів виробничої діяльності підприємств, так 2005 році порівняно із 
2004 роком обсяг інвестицій в основний капітал Хмельницької області знизився на 17 %, та 
уже в 2006 році порівняно із 2005 р. збільшився на 42%, тенденція зростання продовжилась 
в 2007 та 2008 роках на 51% та 55% відповідно до попередніх років та вже в  2009 році обсяг 
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інвестицій в основний капітал зменшився до 3471,4 млн.грн., що на 29% менше ніж в 2008 
році. Такі зміни відбулись внаслідок скорочення грошових надходжень підприємств і 
централізованих капітальних вкладень, невідповідність відновлюваним потребам 
амортизаційних відрахувань. 
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Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2010 
року, тис. грн.
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Рис. 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

 за січень-вересень 2010 р., тис.грн. 
 
Для покращення інвестиційної привабливості регіону велике значення має пряме 

управління інвестиціями, яке  передбачає: 
1. Прогнозування, планування та програмування розвитку регіональної економіки та 

окремих її структурних елементів. 
2. Формування бюджету, передбачення у ньому обсягів державного фінансування 

інвестицій. 
3. Планування централізованих державних коштів; розміщення держконтрактів і 

контроль за їх виконанням; визначення умов реалізації інвестиційних проектів та їх 
експертизу. 

4. Проведення інвестиційної діяльності (інвестування бюджетних, позабюджетних та 
інших коштів, передбачених для цих цілей). 

Управління державними інвестиціями здійснюється шляхом планування конкретних дій 
щодо інвестування бюджетних і позабюджетних коштів. Основою прийняття рішень про 
інвестування бюджетних коштів є: прогнози соціально-економічного розвитку регіону; схеми 
розвитку і розміщення продуктивних сил; цільові науково-технічні і комплексні програми; 
техніко-економічні обґрунтування доцільності таких інвестицій; ступінь ризику таких 
інвестицій. На жаль, в Хмельницькому регіону фінансування за рахунок державного бюджету 
здійснюється в обсязі 1,02 % від загального обсягу фінансування, а за рахунок місцевих 
бюджетів – 3,16%. 

Для економіко-математичного дослідження тенденцій зміни обсягів та динаміки 
інвестиційних зрушень використовуються такі методи: 
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• метод експертних оцінок, заснований на досвіді вчених і спеціалістів-практиків, які 
розробляють альтернативні оцінки і гіпотези, ідеї та концепції з визначенням шляхів їх 
реалізації; 

•   нормативний метод, що вказує на можливі шляхи та строки досягнення необхідного 
перспективного рівня показників ринку інвестицій відповідно до цільових нормативів; 

•   інформаційно-статистичні методи: екстраполяція на основі числових рядів, 
екстраполяція структур, економіко-математичне моделювання тощо. 

Останні методи є найпоширенішими внаслідок імовірнісної природи прогнозів. 
При вивченні зв'язку між попитом на інвестиції (у) та факторами, що його визначають 

(х1 , . . . , хn), використовують моделі типу у = f(х1 , х2 , . . . , хn, t): 
Трендами називаються виражені тенденції в формі достатньо простого і зручного 

управління, найбільшим чином апроксимуючи (наближуючи) дійсну тенденцію динамічного 
ряду. По формі тренди можуть бути: лінійними, параболічними, експоненційними, 
логарифмічними, степеневими, гіперболічними, поліноміальними, логістичними та ін. 
Програма MS Excel пропонує інструменти побудови перерахованих вище трендів, а також 
ковзну середню, експоненційне згладження, регресійні моделі та ін. 

У західній літературі рівень динамічного ряду традиційно розглядається як сума 
чотирьох компонентів, що безпосередньо можуть бути обмірювані (компоненти, що не 
спостерігаються): віковий рівень, або тренд, циклічна складова, сезонна складова і 
випадкове коливання. 

Здійснимо прогноз інвестицій в основний капітал за допомогою моделей тренда, 
представимо ці моделі із прогнозованими значення та вкажемо коефіцієнт достовірності 
отриманих результатів.  

На рис. 3. представлено інформації по зміні обсягу капітальних інвестицій, млн. грн. за 
період 2004-2009 рр. із доданням різних видів трендів та  моделей їх побудови. 

 

 
Рис. 3. Зміна обсягу капітальних інвестицій, млн. грн. за 2004-2009 рр. із 

представленням лінії Тренда 
 
За даними представленими вище будуємо порівняльну таблицю моделей із 

визначенням коефіцієнту достовірності, абсолютного і відносного відхилення. 
Із порівняльної таблиці видно, що коефіцієнти детермінації свідчать про достовірність 

прогнозів і можливість їх використання для дослідження показників. Порівнявши отримані 
прогнозні дані на 2009 рік із фактичними бачимо найменше абсолютне відхилення в моделі 
поліноміального типу: y = -18,68x2 + 75624x - 8E+07, що свідчить про можливість отримання 
за допомогою цієї моделі найбільш достовірних прогнозів, які матимуть різницю від 
фактичних даних всього на 14,09%. Тому отримане прогнозне значення капітальних 
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інвестицій для Хмельницької області на 2011 рік буде знаходитись в межах -14,09% (5230,5 
млн. грн.) до +14,09% (6569,5млн. грн.) від середньопрогнозованого 5900 млн. грн. 

Таблиця 3 
Порівняння результатів моделювання капітальних інвестицій та представлення 

прогнозних даних 
 

 
 
На рис. 4. представлено фактичні та прогнозні дані по зміні обсягу інвестицій в 

основний капітал, млн. грн. за період 2004-2009 рр. із доданням різних видів трендів та  
моделей їх побудови. 

 

 
Рис. 4. Зміна обсягу інвестицій в основний капітал, млн. грн. за 2004-2009 рр. із 

представленням лінії Тренда 
 
За даними представленими вище будуємо порівняльну таблицю моделей. 
 
 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА 
 
 

 103 

Таблиця 4 
Порівняння результатів моделювання 

 

 
 
Порівнявши прогнозні дані з вихідними даними бачимо, що прогноз є досить не точним, 

і абсолютне відхилення для 2009 року по усіх моделях знаходиться в діапазоні від 628,6 до 
928,6 млн. грн., що свідчить про завищені прогнозні дані при визначенні тенденції розвитку 
обсягів інвестицій в основний капітал, це відбувається за рахунок нерівномірності розподілу 
даних ряду. Та беручи це до уваги ми можемо сказати, що отримані надалі прогнози будуть 
мати приблизну точність 80%, тобто фактичні дані на наступні періоди будуть в межах 20% 
від отриманих прогнозних. Тому, наприклад, інтервал  значень обсягу інвестицій на 2011 рік 
поліноміальної моделі, за допомогою якої отримані найбільш точні прогнози (15,33% 
відхилення) буде в межах -15,33% (4371,4млн. грн.) до +15,33% (5628,6млн. грн.). 
Порівнявши ці дані з отриманими можна припустити, що швидше за все це число буде 
становити 2036,21 млн. грн., так як  прогнозні дані за попередній рік є заниженими.  

Висновки з проведеного дослідження. За побудованими моделями ми отримали 
досить оптимістичні прогнози обсягу капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал, 
спостерігається зростання та помітне покращення ситуації незважаючи на спад обсягів 2008 
року. Дані прогнози будуються по даних попередніх років без врахування факторів впливу, 
таких як інфляція, внутрішнє середовище регіону, а також природні катаклізми та ін. Цей 
прогноз може використовуватись у тому випадку коли ми врахували усі зміни і знаємо, що 
різких перепадів не очікується. Для дослідження інвестиційної привабливості та побудови 
прогнозів, отримання багатофакторіальних моделей надалі будуть також використані інші 
методи про які згадується в статті. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню факторів, що впливають на інвестиційну 
привабливість регіону. На основі визначення загальної тенденції впливів цих факторів 
побудовано та проаналізовано прості економіко-математичні моделі. Здійснено аналіз 
капітальних інвестицій області, їх розподіл за видами економічної діяльності та за 
джерелами фінансування.  

Ключові слова. Інвестиційна привабливість, капітальні інвестиції, інвестиції в 
основний капітал, фактори, факторний аналіз, економіко-математичні моделі. 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию факторов, которые влияют на инвестиционную 
привлекательность региона. На основании определения общей тенденции влияния этих 
факторов построено и проанализировано простые экономико-математические модели, 
произведено анализ капитальных инвестиций области, их распределение за видами 
экономической деятельности и за источниками финансирования. 

Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, капитальные инвестиции, 
инвестиции в основной капитал, факторы, факторный анализ, экономико-
математические модели. 

 
Annotation 

The article deals with the research of factors which influence investment appeal of region. 
Simple economic-mathematical models are constructed and analysed on the basis of definition of 
the general tendency of influences of these factors. It is made the analysis of capital investments of 
the region, their distribution by kinds of economic activities and by financing sources.  

Key words. Investment appeal, capital investments, investments into a fixed capital, factors, 
the factorial analysis, economic-mathematical models.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Пошук підходів до підвищення ефективності туристичної 

діяльності призвели до зростання популярності нової виробничої інноваційної моделі, в 
рамках якої всі учасники виробництва прагнуть об’єднатися в кластери.  Світова практика 
показала, що кластеризація економіки обумовлює і справляє вирішальний вплив на процеси 
посилення конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності. 

До туристичних кластерів відносяться групи підприємств, сконцентрованих географічно 
в межах регіону, які спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну 
інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та рекламно-
інформаційну діяльність [2, с.47]. 
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В сучасних умовах розвитку світового господарства кластери виникають в традиційних 
галузях економіки і у високотехнологічних, у сфері виробництва і у сфері послуг. Актуальним 
є впровадження кластерного підходу і в туристичній галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами створення, функціонуванні і 
розвитку кластерів займались такі зарубіжні і українські вчені як Є. Безвушко, М. Войнаренко, 
С. Куніцин, А. Маршал, Л. Романюк, М. Портер, В. Прайс, С. Соколенко, І. Таленадо, 
С. Ткачова, Х. Шреплер, та ін. 

Серед зарубіжних та вітчизняних науковців, які приділяли увагу в своїх дослідженнях 
розвитку туристичного кластеру слід виділити Ю.В. Алєксєєву, К.А. Андрющенко, 
Р. Браймера, Дж. Боуена, Н.М. Внукову, Л.І. Гонтаржевську, П. Ебергардта, Ф. Котлера, 
Е. Мейкенза, В. Мідлтона, Р. Оскена, В.Ф. Савченко, С.І. Соколенко, М. Солловза, 
Д.М. Стеченко, С.К. Харічкова, Л.М. Черчик, В. Шекела, К. Шумана, Е.В. Щепанського та ін. 

Постановка завдання. Головна концепція кластерної теорії – це об’єднання окремих 
елементів в єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації певної цілі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кластер в економічній літературі 
визначається як індустріальний комплекс, що сформувався на основі територіальної 
концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, що 
пов’язані технологічним ланцюгом [3, с.57]. 

М.Портер трактує кластер як зосередження в географічному регіоні взаємопов’язаних 
підприємств та установ у межах окремої галузі [5, 136]. Кластери включають окрім 
виробників, також значну кількість різного роду підприємницьких структур, важливих у 
конкурентній боротьбі – постачальників нових технологій, додаткових послуг, спеціальних 
засобів, інфраструктури, ресурсів тощо.  

Багато кластерів включають також урядові установи, університети, центри 
стандартизації, різноманітні асоціації, які забезпечують спеціалізоване навчання, освіту, 
інформацію, наукові дослідження, технічну підтримку. 

Головна сутність кластерної концепції полягає „у забезпеченні виробничо-комерційної 
діяльності і вдосконаленні ділових та особистісних взаємовідносин, які повинні набути 
характеру органічно взаємозв’язаного та нерозривного ділового співробітництва” [2, с.157]. 

В науковій літературі визначають такі передумови створення кластерів [7, с. 86]: 
– близькість ринків, 
– забезпеченість спеціалізованою робочою силою, 
– наявність постачальників, засобів виробництва та інших ресурсів, 
– доступність специфічних місцевих ресурсів, 
– ефект масштабності у виробництві, 
– наявність інфраструктури, 
– низька вартість трансакцій, 
– високоякісний доступ до інформації. 
Туристичний кластер – це, в першу чергу, спільнота різних підприємств і організацій на 

певній території, що напряму або опосередковано пов’язані із наданням туристичних послуг 
[1, с. 93]. 

Границі туристичного кластеру досить складно підпорядкувати стандартним системам 
галузевої класифікації. Туристичний кластер повинен складатись із комбінації галузей, що 
створюють туристичний продукт і умови для підвищення його конкурентоспроможності. 
Границі туристичного кластеру можуть змінюватись у зв’язку з появою нових підприємств і 
галузей, зі зміною умов ринку, державного регулювання. 

В сучасних умовах одним з недостатньо дослідженим вітчизняною наукою напрямком 
вивчення і моделювання туристичних кластерів регіонів. 

Ціллю статті є  вивчення проблем формування туристичних кластерів Одеського 
регіону. 

Першим напрямком ефективної діяльності учасників кластера звичайно обирається 
максимальне використання природних можливостей з мінімальним втручанням у них. 

За своїм курортно-рекреаційним й туристичним потенціалом Одеська область,  займає 
одне із провідних місць в Україні. 

Особливості економіко-географічного розташування, розвинена транспортна мережа, 
благодатні природно-кліматичні умови, наявність пам'ятників природи, архітектури, історії й 
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культури, цілющих грязей і джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для 
формування й розвитку в соціально-економічному комплексі м. Одеси високорентабельної 
курортно-рекреаційної й туристичної галузі. 

Найбільш узагальнено економічна діяльність у курортно-рекреаційному й туристичному 
комплексі м. Одеси представлена санаторно-курортним оздоровленням населення, 
організацією його відпочинку та екскурсійно-туристичним обслуговуванням. Перші два види 
пріоритетні з погляду комплексного підходу до охорони здоров'я й соціального захисту 
жителів Одеси, інших регіонів України й ближнього зарубіжжя. Останній - в аспекті 
реструктуризації й подальшого розвитку господарського комплексу на основі ринкових 
відносин, зміцнення дохідної бази державного й міського бюджетів, зовнішньоекономічних і 
міжнародних культурних зв'язків. На даний час Одеса має більший туристичний потенціал, а 
також об'єктивні передумови для його розвитку, особливо у сфері ділового, культурно-
пізнавального, санаторно-курортного туризму. 

Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди всеукраїнського й світового 
значення: Потьомкінські сходи, Французький бульвар, “Аркадія”, Оперний театр, 
Дерибасівська, Одеські катакомби та ін. 

Однак цей потенціал використовується неефективно. Потік туристів, доходи й 
зайнятість у туристичної індустрії не відповідають потенціалу, що пояснюється відсутністю 
дотепер системної організованої роботи з формування конкурентноздатної туристичної 
індустрії й туристичного кластера в Одесі. 

Виникла об'єктивна потреба подальшої мобілізації існуючого природно-ресурсного й 
наявного виробничого потенціалу курортно-рекреаційної й туристичної сфери м. Одеси. 
Активізації його використання з метою створення та розвитку в структурі міського соціально-
економічного комплексу високорентабельної галузі, що повинна забезпечити потреби 
внутрішнього й міжнародного попиту на курортно-рекреаційні й туристичні послуги, 
посилення взаємозв'язків курортно-рекреаційної й туристичної галузі з іншими сферами 
народногосподарського комплексу міста; підвищення рівня природоохоронної діяльності, 
залучення інвестицій у розвиток курортно-рекреаційної й туристичної інфраструктури, 
збільшення надходжень до бюджету міста. 

Кінцевою метою створення туристичного кластера – забезпечити конкурентноздатність 
туристичної індустрії в Одеському регіоні. Це забезпечить податкові надходження до 
бюджету, поліпшення рівня життя населення за рахунок росту зайнятості й середньої 
зарплати в туристичної індустрії; якість життя за рахунок підвищення культурного рівня й 
патріотичного виховання населення міста, збереження для майбутніх поколінь історико-
культурної спадщини й екології. 

Основні критерії досягнення мети - збільшення потоку туристів, робочих місць, доходів  
(обороту галузі й надходжень до бюджету) взаємозалежні: 

- ріст зайнятості є результатом досягнення достатнього рівня обороту й прибуткової 
роботи підприємств туристичної індустрії; 

- ріст обороту - результат від росту туристичного потоку; 
- у свою чергу, ріст туристичного потоку - результат від виникнення туристичного 

інтересу й платоспроможного попиту; 
- туристичний інтерес виникає стосовно конкретних туристичних продуктів (турів), що 

викликають бажання відправитися в туристичну поїздку; 
- платоспроможний попит виникає при вдалому сполученні туристичного інтересу, цін 

на туристичні продукти й платоспроможності потенційних туристів, достатньої для придбання 
послуг (у тому числі - туристичних); 

- конкурентноздатні туристичні продукти формуються на базі об'єктів туристичного 
інтересу (туристичних ресурсів: кількості і якості музеїв, пам'ятників історії й культури, 
театрів, природно-ландшафтних і рекреаційних комплексів, місць для проведення виставок, 
конференцій, конгресів і т.п.), які і є в туризмі основою потенціалу його розвитку; 

- можливість реалізації цього первинного потенціалу визначається кількістю і якістю 
об'єктів інфраструктури туризму (місць розміщення, транспорту, харчування й т.д.). 

Наявність культурних ресурсів в Одесі визначається декількома хвилями культурного 
освоєння (історико-культурними періодами розвитку) даної території: 
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- Пам'ятники, пов'язані з існуванням на території скіфського, готського, грецького 
населення регіону, культурних хвиль освоєння даного регіону кочовими народами. На 
території півдня області існують пам'ятники скіфо-сарматської й сарматської культур. 

- Пам'ятники, що відбивають існування генуезьких міст-факторій у часи існування 
Золотої Орди в середині XІ в. 

- Пам'ятники історії й культури періоду російсько-турецьких війн і заснування міста 
Одеси. 

- Архітектурні пам'ятники епохи XІ століття, у тому числі пов'язані з біографіями відомих 
діячів науки й культури. 

- Пам'ятники архітектури рубежу XІ - поч. ХХ століття, у тому числі Оперний театр. 
- Пам'ятники, пов'язані з періодом Великої Вітчизняної війни. 
- Пам'ятники, пов'язані з культурною й літературною Одесою. 
Культурні ресурси перерахованих періодів у різному ступені включені в туристичні 

екскурсійні маршрути й орієнтовані на різні історико-культурні інтереси аудиторії. 
У цей час туристичні культурні ресурси міста характеризуються показниками, що 

помітно перевершують середньо українські значення. 
Туристичні культурні ресурси (об'єкти туристичного інтересу) включають: більше 350 

об'єктів історії, культури й дозвілля, у тому числі 13 музеїв, 9 театрів; 201 пам'ятник історії й 
культури, 700 пам'ятників архітектури, 148 пам'ятників історії й монументального мистецтва, 
установи культури й дозвілля; спортивні спорудження та ін. 

За числом об'єктів (кількісний показник), що становлять туристичні культурні ресурси 
(музеї, театри, пам'ятники історії й культури, спортивні споруди і т.д.), м. Одеса входить у 
першу трійку міст України. 

Пакет культурних ресурсів забезпечує конкурентноздатність туристичної індустрії міста, 
у порівнянні з іншими містами України. 

Фактично відсутнє позиціонування даних пам'ятників серед платоспроможних цільових 
груп, а не тільки в рамках освітньо-пізнавального огляду. 

У цілому можна сказати, що культурні ресурси міста не мають сучасної технологічної 
оболонки для цілей туризму - мультимедіа-презентації, веб-сайти й ін. (сьогодні ж вони в 
найкращому разі виступають предметом галузевого управління у сфері культури, що має 
інші завдання). 

Туристичний комплекс м. Одеси на даний час представлений історичною центральною 
частиною міста, санаторно-курортними закладами, туристичними фірмами, які в основному 
займаються відправленням туристів за кордон, прийомом екскурсій і туристів з повним або 
частковим обслуговуванням, прийомом туристичних автобусів і круїзних теплоходів, яхт. Для 
розміщення туристів використовуються існуючі в цей час готелі з загальною кількістю понад 
5000 місць. 

Програмою соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2015 року передбачені 
реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної інфраструктури, у першу чергу, в 
курортному й готельному господарстві; розвиток курортних зон, створення рекреаційних 
комплексів і нових об'єктів туристично-курортного сервісу й супровідних послуг; створення 
різноманітного конкурентноздатного місцевого туристичного продукту й ефективне 
просування його на ринку туристичних послуг; інформаційне просування м. Одеси як центру 
туризму й міста-курорту міжнародного значення. 

Суспільно-політична, культурно-історична, інвестиційна привабливість міста є 
наслідком сформованого іміджу, що є сукупністю переконань і відчуттів людей. 

Імідж міста - дуже різноплановий, емоційно забарвлений, іноді штучно створюваний, 
найчастіше поверхневий образ, що складається у свідомості людей. Від іміджу міста багато в 
чому залежить процес залучення інвестицій, туристів, реалізація перспективних бізнес-
проектів, становище в державі й у світі. Необхідне всебічне глибоке вивчення різних аспектів 
іміджу, які закріплюються в масовій свідомості у вигляді емоційно забарвлених стереотипів, в 
очах різних референтних груп (населення, бізнесменів, представників державних інститутів, 
ЗМІ, іноземних громадян і т.д.). 

Одесі сьогодні потрібен актуалізований імідж, що поєднує в собі традиційні, історичні й 
нові, які відповідають сучасним вимогам, символи.  
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Разом з тим, проблема Одеси полягає в тому, що як у гостей, так і в наших жителів 
відсутнє цілісне сприйняття міста. Саме тому необхідно створювати й активно розвивати 
бренд Одеси. 

Бренд - це інформаційне й емоційне уявлення споживачів, що виникає із приводу якого-
небудь товару, послуги, ділової репутації, інших матеріальних і нематеріальних цінностей. 

Таблиця 1 
SWOT- аналіз формування кластера Одеського регіону 

 
Переваги Недоліки 
Рекреаційна значимість міста 
Природно-кліматичні умови 
Вигідне транспортно-географічне положення   
Унікальні події – День гумору, Джазовий фестиваль 
Історичні пам'ятки зі світовим ім'ям  
Імідж торгового міста 
Активне міжнародне співробітництво бізнес-структур 

Слабке просування сучасних брендів  
Мало дитячих розважальних комплексів 
Відсутність єдиного туристичного інформаційного  
центру 
Відсутність системи інформаційної підтримки 

Можливості Загрози 
Перенасичення найближчого конкурента (Крим) 
туристами 
Інвестиційна привабливість сфери відпочинку и 
розваг 
Наявність інвестиційних проектів розвитку зон 
відпочинку 

Дії "на випередження" територій конкурентів 
Екологічні кризи 
Відсутність фінансування Програм 

 
Світовий досвід показує, що створення й управління брендом - ефективний інструмент 

формування єдиних уявлень про місто, який при вмілому використанні перетворює нікому не 
відому провінцію в туристичну Мекку. Бренд міста розглядається як сукупність неминущих 
цінностей, що відбивають неповторні оригінальні споживчі характеристики даного міста й 
співтовариства, широко відомі, одержали суспільне визнання й користуються стабільним 
попитом споживачів. Бренд формується на основі яскраво вираженого позитивного іміджу 
міста, він є вищим проявом емоційних споживчих переваг. Одночасно бренд виступає як 
найважливіший фактор конкурентних переваг і доходів міста, цінний актив міської економіки. 

Найбільшого розвитку в Одесі набули: 
- історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійному інтересі до пам'ятників 

історії й культури на території міста, як з боку внутрішньо українських споживачів (в 
основному, у форматах освітнього туризму, поїздок вихідного дня й т.д.), так і з боку 
іноземних гостей, 

- діловий туризм, пов'язаний з функціонуванням на території міста центрів 
адміністративного й бізнес-управління, розвиненою мережею автодоріг, розташуванням 
міста у близькості від рік Дунай, Дністер, Південний Буг і Дніпро, а також наявністю великих 
морських портів Одеса, Іллічівськ і Южний - у сполученні з Одеським міжнародним 
аеропортом і залізницею. 

Унікальні передумови створюють сприятливі для прийому, обробки, зберігання й 
транспортування вантажів, обробки потужних пасажиропотоків. Наявність у місті більше, ніж 
467 спільних підприємств із іноземним капіталом і т.і., що включають власне ділову 
(відрядження, зустрічі, переговори, робочі візити, конференції й т. ін.), пізнавальну 
(знайомство з визначними пам'ятками, культурна програма), рекреаційну (відпочинок, 
оздоровлення й розваги), - складові, які повинні бути віднесені до туристичної діяльності;  

- рекреаційний відпочинок у санаторіях і на базах відпочинку, в основному жителів 
України та ближнього зарубіжжя, а також у меншій мірі - відпочиваючих з інших регіонів; 

- шопінг, дозвілля й розваги, у першу чергу для жителів Одеського регіону. 
Місто Одеса виступає на туристичному ринкові України як адміністративна й ділова 

столиця регіону в певних напрямках подорожей з діловими цілями. 
Найбільшою мірою культурно-ознайомлювальний туризм розвинений у формі 

екскурсійного й самостійного огляду визначних пам'яток у м. Одесі. За оцінками туристичних 
операторів Одеської області, до 90% екскурсійних маршрутів зосереджено на напрямку 
Одеси. 
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Відпочинок у санаторіях традиційно є спеціалізацією туристичної індустрії Одеси на 
ринку країн СНД і служить важливим додатковим фактором конкурентноздатності одеської 
туристичної індустрії. 

Матеріально-технічна база рекреаційних установ, асортимент і якість послуг явно 
відстають від світового рівня, що знижує конкурентноздатність Одеси на міжнародному ринку 
відпочинку, оздоровлення, санаторно-курортного лікування й туристичних послуг. 

Унікальні природні лікувальні ресурси використовуються недостатньо ефективно. 
Яскравим прикладом цього може служити курорт Куяльник.  

Статистичний аналіз показує, що в місті найбільш привабливим для туристів є сектор 
рекреаційного, лікувально-оздоровчого туризму, тобто послуг, затребуваних населенням 
України й ближнього зарубіжжя. Функціональна й територіальна структура рекреаційно-
туристського господарства м. Одеси, що склалася в 60-70 рр., залишається незмінною. 

Найбільш освоєною частиною є райони "Аркадія" й "Великий Фонтан", що надають 
більше двох третин усього обсягу туристичних і рекреаційних послуг й відрізняються 
максимальними показниками функціональної розмаїтості рекреаційних занять. У той же час, 
у ряді районів ("Дача Ковалевського", "Чорноморка", "Лузанівка") одержали розвиток лише 
осередкові форми пляжного відпочинку, вони затрималися на стадії розвитку переважно 
рекреаційного використання, а райони Малого й Середнього Фонтану використовуються 
лише як території епізодичного використання. 

Спостерігається гострий дефіцит місць в установах санаторно-курортного типу в 
курортний період, відбувається відновлення санаторно-курортної бази на околицях Одеси. 
Дані тенденції дають підстави для висновку про відносно стабільний стан затребуваності 
цього сегмента туристичної індустрії.  

Місту необхідно вирішити проблему прокату транспортних засобів за доступними 
цінами. 

Конгресно-виставочний туризм дозволяє зняти таку гостру проблему, як сезонний 
фактор у туризмі, оскільки пік виставочної й конгресної активності припадає на зиму й 
міжсезоння, тобто саме на час "низького сезону" в туризмі. Недостатня кількість центрів і 
виставочних комплексів веде до слабкого використання резервів туристичної індустрії по 
напрямку "діловий туризм" 

Туристичні фірми міста мають високий темп розвитку. За станом на 01.01.2010р. в 
Одесі діє 126 ліцензованих організацій, що займаються туристичною діяльністю, більшість з 
яких орієнтовані на виїзний туризм. 

Тільки 10% туристичних фірм Одеси мають розвинені програми прийому й 
туристичного обслуговування в місті. Аналіз діяльності міського туристичного бізнесу 
показує, що в'їзний туристичний продукт займає незначну частку в структурі діяльності навіть 
у лідерів галузі й не грає визначальної ролі в прибутках туристичних компаній на тлі продажу 
послуг виїзного туризму. 

У поточному періоді інфраструктура туристичної галузі Одеси включає 129 колективних 
місць розміщення, у тому числі 64 готелі та аналогічних місць розміщення, й 52 
спеціалізовані місця розміщення (санаторно-курортні організації, туристичні бази й т.д.). З 
них тільки одній привласнена категорія 5 зірок, 9-ти - 4*, 5-ти - 3* й 6-ти - 2*, а інші (більше 
80%) є некатегорійними. При цьому основна частина готелів побудована в радянський період 
і підлягає модернізації. Одноразова місткість колективних місць розміщення становить 
близько 5 тис. місць. 

В інфраструктурі є вузькі місця: дефіцит номерів економ- і бізнес-класу (тільки 15% 
готелів можуть вважатися категорійними); нестача мотелів. Статистична інформація свідчить 
про явну недостатність і зношеність готельного фонду, готельних конференц-залів. На 1000 
чоловік - жителів Одеси, доводиться всього 5 місць у готелях й аналогічних місць 
розміщення. У багатьох містах Західної й Східної Європи на 1 тис. жителів доводиться в 3-6 
разів більше місць у готелях, ніж у Одесі: у Празі - 12,5, у Берліні - 14,5, у Відні - 26, в 
Амстердамі - 35,4. У США кількість місць у готелях, розраховуючи на 1 тис. жителів, 
становить 40-50 [ 6 ]. 

Незважаючи на високі показники забезпеченості, у туристичних центрах світу триває 
будівництво нових готелів. У Парижі щорічно відкривається від 15 до 20 готелів, у Туреччині - 
не менше 15. 
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Крім того, вбачається явна невідповідність цін на послуги розміщення в готелях Одеси 
в порівнянні з європейськими. Так, середня ціна проживання в стандартному готельному 
номері 4* й 3* становить близько 450 грн., тоді як у Барселоні (Іспанія), наприклад, порядку 
50 у.о. Крім того, "зірковість" одеських готелів не відповідає європейським аналогам. 

Ринок готельних послуг має високу затребуваність і не дає перейти до конкуренції за 
якістю й витратами, а також обмежує можливості соціального й дитячого туризму. Крім того, 
варто враховувати, що потреба в розміщенні туристів у номерах економ-класу різко зросте у 
зв'язку із проведенням в Україні Чемпіонату Європи по футболу в 2012 році. 

Ситуація ускладнюється тим, що в Одесі відсутній план забудови готелів до 2015 року, 
не проводяться роботи з розробки проектів відводу земельних ділянок під готельне 
будівництво. 

В Одесі в туристичних фірмах, оздоровчих установах й, у тому числі, у готельному 
бізнесі зайнято близько 5 тис. чоловік. Крім того, у галузях, пов'язаних з туризмом (торгівля, 
громадське харчування й т.д.), зайнято більше 50 тис. чоловік. Поряд із цим, слід зазначити, 
що в туристичній індустрії міста відчувається гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, 
особливо: 

- маркетологів, менеджерів за спеціальностями "Організація обслуговування в готелях і 
туристичних комплексах, громадському харчуванні, у музейній діяльності, що обслуговують 
персонал трьох- і п'ятизіркових готелів зі знанням іноземної мови" й інших; 

- професійних кадрів для категорійних готелів (покоївки, офіціанти, бармени й інші); 
- кваліфікованих гідів й екскурсоводів (особливо - зі знанням мов). 
Відсутність професійної підготовки в переважної більшості підприємців і керівників 

підприємств туристичної індустрії, у сукупності з дефіцитом кваліфікованих кадрів, є однією з 
головних причин низької ефективності роботи й зниження конкурентноздатності підприємств 
галузі. 

Для кадрового забезпечення туристичної індустрії м. Одеси необхідно створення 
нормативно-правової бази й фінансових умов для розширення підготовки у вищих 
навчальних закладах м. Одеси фахівців в області курортної справи й туристичної діяльності. 

Висновки з проведеного дсолідження. Незважаючи на загострення конкуренції (за 
інфраструктурою, пропонованим туристичним продуктом й т.і.) з боку інших туристичних 
регіонів України, посилення виїзного туризму за кордон у зв'язку з низьким рівнем надаваних 
послуг і високих цін на них, значний природно-екологічний, історико-культурний і 
рекреаційний потенціал, інтерес до проведення виставок, семінарів і тематичних 
конференцій дозволяє туристичному комплексу Одеси розвивати ряд напрямків туристичної 
галузі (діловий, рекреаційний, історико-культурний) в рамках туристичного кластеру 
Одеського регіону. 

 Однак із розвитком туристичних компаній, інфраструктури туристичного бізнесу 
суміжних регіонів, Одеса перебуватиме в конкурентних відносинах з регіонами України. Для 
посилення конкурентноздатності Одеси необхідно формувати туристичний кластер 
Одеського регіону, який посилить конкуренті переваги туризму Одеського регіону і підвисить 
економічну ефективність.  
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Анотація 

 Стаття присвячена розгляду проблеми формування кластерів регіонів. На прикладі 
туристичного кластеру Одеського регіону пропонуються підходи до підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності туристичної діяльності. 

Ключові слова: кластер, бренд, політика, ефективність, регіон, туризм,  
конкурентоздатність. 

 
Аннотация 

 Статья посвящена изучению проблемы формирования кластеров регионов. На 
примере туристического кластера Одесского региона предлагаются подходы к 
повышению эффективности и конкурентоспособности туристической деятельности 

Ключевые слова: кластер, бренд, политика, эффективность, регион, туризм, 
конкурентоспособность. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ 
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність має важливе значення для 

соціально – економічного розвитку окремої області, регіону, так і для країни в цілому. 
Показники експортно – імпортної діяльності залежать від обсягів вкладання іноземних 
інвестицій підприємницькими структурами в різні сфери господарювання. Стрімке 
нарощування обсягів та цільове  спрямування інвестиційних ресурсів зарубіжних інвесторів в 
економіку Закарпатської області сприятиме активізації зовнішньоекономічної діяльності, 
покращенню соціально – економічної ситуації в регіоні.  

Одним з основних соціально – економічних пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності 
є залучення інвестиційних ресурсів з метою підвищення ефективності  діяльності 
підприємницьких структур в контексті транскордонного співробітництва. Також на обсяги 
торгівлі товарами та послугами впливає належна підтримка з боку владних та управлінських 
структур, як на державному, так і на регіональному рівнях. Наша область хоч і має значний 
потенціал в наданні туристичних, фінансових, будівельних послуг, проте частка її участі у 
торгівлі послугами залишається низькою. Саме тому держава в ролі владних органів повинна 
сприяти зовнішній торгівлі країни, особливо торгівлі послугами. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результативність зовнішньоекономічної 
діяльності і підприємств Закарпатської області в контексті транскордонного співробітництва  
розглянули  Студеняк П.Ю., Лендєл М.А., Ерфан Є.А. [2], стан залучення іноземних 
інвестицій в економіку краю розглянули Слава С.С., Чубар О.Г. та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки близькому сусідству з чотирма 
центральноєвропейськими державами – членами Євросоюзу, Закарпатська область займає 
вигідне географічне та геополітичне розташування, що сприяє розвитку і подальшому 
поглибленню всебічного транскордонного співробітництва, перетворення краю в 
міжнародний транзитний регіон. 

Закарпатська область - староприкордонний регіон України, загальна довжина 
державного кордону на території нашого краю становить 460 км.  Загальна кількість пунктів 
перетину кордону становить 18: сім залізничних – з Угорщиною (Чоп – Загонь, Саловка – 
Епереске), Словаччиною (Чоп – Чієрна – над Тісов, Ужгород – Матьовце) та Румунією 
(Дякове – Халмеу, Тересва – Кімпотунг, Рахів – Сигет), сім автомобільних, один повітряний і 
три пункти спрощеного перетину кордону [4]. На території Закарпаття розташований один з 
найбільших у Європі Чопсько – Батівський транспортний мегаполіс, що надає нашій області 
європейського значення. Область пересікає 5 – й (Критський) міжнародний транспортний 
коридор за маршрутом Лісабон – Трієст – Любляна – Будапешт – Київ. Отже, Закарпаття 
являється своєрідним транзитним мостом між країнами Сходу та Заходу. 

Вигідне геополітичне та геоекономічне розташування прикордонного Закарпаття 
суттєво позначилося на зміні зовнішньоекономічній діяльності та структурі експорту та 
імпорту товарів та послуг (табл.1).  

Таблиця 1 
Основні показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Закарпатській 

області (тис. дол. США) [6]. 
 

2009 в % до: Роки 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
2000 2008 

Зовнішня 
торгівля 
товарами і 
послугами 

        

експорт 227165 583643 704521 1186550 1285306 978709 430,8 76,2 
імпорт 188471 713551 972729 1577544 1912187 978567 519,2 51,1 
Сальдо 
зовнішньої 
торгівлі 
товарами та 
послугами 

38694 -129908 -268208 -390994 -626881 142 0,36  

Коефіцієнт 
покриття 
імпорту 
експортом 

1,21 0,82 0,72 0,75 0,67 1,00 82,6 149,2 

Із загального 
обсягу 
зовнішня 
торгівля 
товарами 

        

експорт 215296 552333 676867 1147965 1220596 934966 434,2 76,6 
імпорт 183903 686374 951690 1552472 1866098 952902 518,2 51,1 
Зовнішня 
торгівля 
послугами 

        

експорт 11869 31310 27654 38585 64710 43743 368,5 67,5 
імпорт 4568 27177 21039 25072 46089 25665 561,8 55,6 

 
Протягом 2009 року найбільші обсяги експорту продукції з області надходили до 

Угорщини – 45,3 % загального обсягу експорту, Австрії – 9,7%, Німеччини – 9,5 %, Росії – 
6,9%. У товарній структурі експорту традиційно переважають деревина та вироби з неї, 
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текстиль та вироби з текстилю, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, 
машини, механізми, механічне, електротехнічне обладнання, меблі тощо. 

Імпортовано товарів найбільше з Німеччини – 14,5 % загальнообласного обсягу 
імпорту, країн СНД – 11,5%, Угорщини – 11,1%, Китаю – 6,9%,     Чехії – 6,7%, Росії – 4,9%.  
Серед імпорту товарів переважали такі як: текстиль та вироби з текстилю, механічне 
обладнання, машини та механізми, електричне обладнання та їх частини, транспортні 
засоби та шляхове обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові 
харчові  продукти тощо.  

Що ж стосується зовнішнього ринку послуг, то як в експорті, так і в імпорті переважають 
транспортні послуги. В імпорті послуг, крім транспортних, вагому частку становлять послуги в 
операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам; послуги готелів 
та ресторанів та послуги пов’язані з будівництвом. В цілому, торгівля послугами за своїми 
обсягами значно відстає від торгівлі товарами. 

Серед районів та міст області найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2009 
році, як і в попередні роки, припадають на Ужгородський район – 78,7%,  Виноградівський 
район – 27,2%, м. Мукачево – 29%, м. Берегово – 18,3 %, м. Ужгород – 19,6%. Нині ці райони 
та міста забезпечують 172,8 % зовнішньоторговельного обороту області.  

З наведеної таблиці 1 видно:  
- сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже в усі роки, крім 2000 та 2009 

років, було негативним, тобто імпорт переважав над експортом; 
- аналізуючи динаміку торгівлі в розрізі товарів і послуг окремо,  крім  2000 року, ми 

могли спостерігати перевищення імпорту товарів над експортом; 
-  що ж стосується зовнішньої торгівлі послугами, то тут спостерігалася позитивна 

тенденція: кожного року експорт послуг перевищував імпорт. 
Наукові дослідження засвідчують, що пріоритетними напрямами в 

зовнішньоекономічній діяльності області на найближчу і віддалену перспективу слід вважати  
виробництво товарів на надання послуг транспортно – експедиційним, лісопромисловим, 
продовольчим, туристично – рекреаційним,  комплексами. Процес активізації інвестиційної 
діяльності Закарпатської області полягає у нарощуванні обсягів виробництва і покращенні 
економічного стану суб’єктів підприємницької діяльності з метою досягнення 
платоспроможного попиту населення регіону та відповідного соціального ефекту. 

Пріоритетами розвитку зовнішньоекономічної діяльності мають стати: 
- розширення й диверсифікація ринків збуту конкурентоспроможної вітчизняної 

продукції; 
- збільшення експорту продукції та послуг; 
- активізація залучення іноземних інвестицій; 
- розширення дво – та тристоронніх стосунків з суміжними прикордонними областями 

[3]; 
- розвиток прикордонної інфраструктури (наприклад, створення автомагістралей, 

створення пунктів перетину кордону з високою технологією контролю вантажів і 
транспортних засобів, створення термінально – логістичних центрів, посилення сфери послуг 
логістики та обладнання контрольно – пропускних пунктів), що забезпечує прохід на кордоні  
експортно – імпортних потоків, забезпечення вантажно – розвантажувальних робіт, 
збереження цілісності товару. 

З метою забезпечення соціально – економічного розвитку нашого  регіону була 
розроблена та прийнята Регіональна  стратегія розвитку Закарпатської області до  2015 року 
(грудень, 2006 р.), яка є важливим документом  і визначає стратегічні цілі, завдання і 
пріоритети розвитку області на вказаний період. У запропонованій стратегії найважливішим 
механізмом її реалізації є формування дієвого партнерства різних секторів суспільства: 
владних структур, бізнесу та громадськості. Поєднання  цих трьох  компонентів  надасть 
можливість області реалізувати себе у різних сегментах економіки, тобто стати 
конкурентною.   

Основними завданнями даної Стратегії є [7]:  
1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу. 
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів. 
3. Розвиток міжрегіонального співробітництва. 
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4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку. 
На сьогодні запропоновані завдання є надзвичайно актуальними та пріоритетними, 

виконання яких  зможуть вивести Україну та її регіони із затяжної рецесії.   
Для Закарпатської області як прикордонного регіону були розроблені наступні 

пріоритетні напрями розвитку на період до 2015 року, зокрема: 
- розвиток транскордонного співробітництва; 
- розбудова прикордонної інфраструктури; 
- розвиток туристичної та курортно – рекреаційної сфери; 
- забезпечення протипаводкового захисту; 
- розвиток транспортної мережі, логістики. 
Безумовно, всі вищеперераховані  напрями  розвитку є ключовими у розбудові нашого 

краю як надзвичайно перспективного і конкурентоспроможного. Особливу увагу слід 
звернути на розширення міжрегіональної економічної взаємодії та  розвиток 
транскордонного,  у тому числі єврорегіонального співробітництва. Зокрема, Закарпаття має 
укладені двосторонні угоди  про дружбу і співробітництво з Кошицьким та Пряшівським 
самоврядними краями Словаччини, Марамуреським та Сату – Марським повітами Румунії, 
Саболч – Сатмар – Березькою областю та областю Гевеш Угорщини, Підкарпатським 
воєводством Польщі, краєм Височіна Чеської Республіки, а також з округом Оберфранкен  
Німеччини. 

Згідно із статистичними даними за 2009 рік  в економіку області надійшло 355,8 млн. 
дол. США прямих іноземних інвестицій [11]. В області працюють інвестори з 48 країн світу, 
при цьому на 10 з них припадає більше 83,0 відсотків загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій, де майже 64,0 відсотків інвестицій країн Європейського Союзу [9]. 

Згідно статичних даних найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з: 
Японії – 46,4 млн. дол. США (13,3 % загального обсягу), Сполучених Штатів Америки – 45,9 
млн. дол. США (13,1 %), Німеччини –  38,5 млн. дол. США (11,0 %), Угорщини – 33,1 млн. 
дол. США (9,5 %), Австрії – 33,0 млн. дол. США   (9,4 %), Польщі – 32,7 млн. дол. США (9,4 
%), Нідерландів – 23,9 млн. дол. США (6,8 %), Італії – 17,2 млн. дол. США (4,9 %), 
Словаччини – 10,2 млн. дол. США (2,9 %), Швейцарії – 9,8 млн. дол. США (2,8 %)[9]. 

Активізація зовнішньоекономічної діяльності області залежить від розміщення та 
ефективного функціонування  на її території спільних підприємств, що є одним з ключових 
елементів інвестиційної діяльності та активізації транскордонного співробітництва. Розвиток 
спільних підприємств отримав неабиякий розмах на теренах Закарпаття, особливо завдяки 
існуванню спеціальних режимів інвестиційної діяльності (спеціальна економічна зона 
“Закарпаття” та територія пріоритетного розвитку). Внаслідок прийняття законів України  
“Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області” і “Про спеціальну 
економічну зону “Закарпаття” (1999 і 2001рр.), область стала зоною уваги таких відомих 
транснаціональних компаній: “Шкода”, “Фольксваген”, “Ікеа”, “Ауді”, “Філіпс”, “Фішер”, “Хюлетт 
Пакард”, “ТДК”, “Флекстронікс”, “Леоні”, “Делі”, “Ядзакі”, “Джейбіл”, “ЛеГО”, “Гроклін”, 
“Генкель”, “ВЕТ Автоматів” тощо. В процесі створення різнопрофільних спільних 
підприємств, інвестиції  надходять із різних куточків світу: Швеції, Австрії, Німеччини, Чехії, 
Японії, США, а також із сусідніх країн: Угорщини, Словаччини, Польщі, Росії. 

В активізації зовнішньоекономічних відносин та транскордонного співробітництва 
особливу роль відіграє спеціальна економічна зона  (СЕЗ), створена в  2001 році. Спеціальна 
економічна зона “Закарпаття” стала стартовим полігоном для залучення капіталовкладень 
через спрощений режим інвестиційної діяльності інвесторів та активізації 
зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє прискореному економічному розвитку регіону. 
Ефективне функціонування СЕЗ “Закарпаття”  забезпечило притік нових інвестицій,  
створення нових спільних підприємств (фірм зі світовим ім’ям “Ядзакі”, “Джейбіл Сьоркіт” та 
інші) сприяло активізації фінансово – господарської діяльності, освоєнню нової техніки та 
технологій, створенню додаткових робочих місць тощо. 

Однак у 2005 році Уряд України відмінив майже всі пільги для інвесторів СЕЗ, що 
зумовило неабияке скорочення іноземних інвестицій в економіку області. Безумовно, що 
скорочення капіталонадходжень прямо пропорційно вплинуло і на діяльність спільних 
підприємств, що функціонують в області. Саме тому,  науковці та політики запропонували 
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ряд пропозицій щодо відновлення роботи СЕЗ зі спрощеним режимом інвестиційної 
діяльності, зниженням оподаткування та наданням пільг для нових інвесторів. 

Закарпатська область є, насамперед, транзитною територією, що посилює роль регіону 
у транскордонному співробітництві. Так, за підтримки обласної державної адміністрації було 
відновлено роботу міжнародного пункту пропуску на українсько – румунському кордоні  
“Солотвино – Сігету – Мармацієй”, завершено реконструкцію першої черги вантажного 
терміналу міжнародного пункту пропуску “Ужгород – Вишнє Нємєцке” на українсько – 
словацькому кордоні. Узгоджено з сусідами питання про відкриття нових пунктів пропуску 
“Лубня – Волосате” на українсько – польському кордоні та “Уліч – Забрідь” – на українсько – 
словацькому[10]. Особливо актуальним є питання відкриття пункту пропуску “Лубня – 
Волосате”, що значно полегшить перетин кордону нашим жителям до Польщі і навпаки. 

В цьому ж напрямку продовжується робота з будівництва об’їзної дороги  міста 
Берегово – села Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Лужанка”, 
передбачена реконструкція під’їзних шляхів до пунктів пропуску “Тиса”, “Ужгород”, “Малий 
Березний”, “Дзвінкове”, “Косино”, “Вилок”, “Дяково” та “Малі Селменці”.  

Особливо активно вплине на розбудову прикордонної інфраструктури Закарпаття 
проведення майбутнього Євро – 2012 в Україні, оскільки саме через область  їхатимуть 
тисячі вболівальників  - туристів на матчі, які будуть проходити в кількох містах нашої країни. 
Враховуючи той факт, що наша область є транзитною та воротами в Західну Україну, 
обласна рада ініціювала внесення змін у постанову Кабміну “Про затвердження Державної 
цільової програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 
року. Зміни стосуються перенесення строків здачі в експлуатацію до 2011 року пунктів 
пропуску “Малі Селменці – Велке Селменці”,  “Соломоново – Чієрна – над – Тисов”, 
“Дзвінкове – Лоня”,  “Убля – Берегдароц”, “Уліч – Забродь”, “Хижа – Тарна Маре”, “Тересва – 
Кімпулунг ла Тиса”,  “Ділове – Валя Вишеулуй”,  “Лубня – Волосате”. 

Також до Євро – 2012 передбачено оновити західні магістралі країни,  під’їзди до 
міжнародних пунктів пропуску, що є основним пріоритетом. Фактично за останні кілька років 
здійснено значну роботу з облаштування  під’їздів до всіх міжнародних пунктів пропуску. В 
області переважна більшість таких під’їздів в рамках підготовки до Євро – 2012 готова. За 
наступні два роки заплановано завершити будівництво нового під’їзду до контрольно – 
пропускного пункту “Лужанка” на кордоні з Угорщиною та об’їзної на відрізку дороги Ужгород 
– Мукачево. Будівництво нових та реконструкція вже існуючих пунктів пропуску на українсько 
– угорсько – польсько – словацько – румунському кордонах є пріоритетним напрямом 
активізації прикордонного співробітництва. Розвиток прикордонної інфраструктури на 
Закарпатті розширить ділову активність прилеглих територій суміжних держав у різних 
сферах економіки, в тому числі  і в  зовнішньоекономічній діяльності.   

Висновки з проведеного дослідження.  
- Завдяки своєму вигідному геополітичному та геоекономічному розташуванню, 

Закарпаття володіє значними потенційними можливостями розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності та міжнародного регіонального співробітництва, зокрема з ближчими сусідами – 
Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею,  а також Росією, Білоруссю, Молдовою 
тощо.  

- Прикордонна інфраструктура нашої області є дієвим інструментом  у розбудові 
транскордонного співробітництва, що активізує зовнішньоекономічну діяльність із сусідніми 
країнами, та забезпечує зростання обсягів міжнародних контактів та обмінів. 

- Зовнішньоекономічну діяльність Закарпатської області слід спрямувати на пошук 
нових ринків збуту, тобто забезпечити розширення ‘географії’ своїх торговельних відносин з 
країнами ближнього і далекого зарубіжжя.  

- У перспективі доцільно відновити роботу СЕЗ “Закарпаття” з метою активізації 
діяльності суб’єктів господарювання у процесах транскордонного співробітництва. 

 
Бібліографічний опис 

 
1. Дубовий Б. Тиса кордонів не знає… / Б. Дубовий / Новини Закарпаття. – 2010. 
2. Ерфан Є. А. Результативність зовнішньоекономічної діяльності та підприємств 

Закарпатської області в контексті транскордонного співробітництва / Ерфан Є. А., 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 116 

Миголинець М. І., Ревта Н. Ю. // Науковий вісник УжНУ. Серія “Економіка”. – 2006. –  №20. – 
С. 44-50. 

3. Лендєл М. А. Регіон в системі прикордонного співробітництва: монографія / Лендєл 
М. А., Студеняк П. Ю. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. 

4. Польсько – українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007 – 2015 
роки. – Люблін – Пряшів – Львів – Луцьк – Ужгород, 2008. – С. 121. 

5. Романенчук Анна Закарпатський досвід міжрегіонального співробітництва / А. 
Романенчук // Новини Закарпаття. – 2010. – №№ 74 – 75. –  С.5. 

6. Закарпаття 2009: Статистичний щорічник / Головне управління статистики у 
Закарпатській області. – Ужгород, 2010. – 542с. 

7. http://zakon.rada.gov.ua 
8. http://www.carpathia.gov.ua/en/277.htm 
9. http://www.uzez.uz.ua/invest.htm 
10. http://www.mukachevo.net 
11. http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2... 
 

Анотація 
У статті проаналізовано динаміку розвитку зовнішньоекономічної діяльності за 2000 

– 2009 рр. Охарактеризовано Стратегію соціально – економічного розвитку 
Закарпатської області до 2015 року, стан залучення іноземних інвестицій в економіку 
краю. Висвітлено роль спільних підприємств із зарубіжними партнерами у ЗЕД, роль СЕЗ 
“Закарпаття” в розвитку зовнішньоекономічних відносин. Окреслено соціально – 
економічні пріоритети зовнішньоекономічної діяльності даного регіону. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, транскордонне співробітництво, 
прикордонна інфраструктура, іноземні інвестиції, спільні підприємства, регіон. 

 
Аннотация 

В статье проанализирована динамика развития внешнеэкономической 
деятельности за 2000 – 2009 гг. Охарактеризовано Стратегию социально – 
экономического развития Закарпатской области до 2015 года, состояние привлечения  
иностранных инвестиций в экономику края. Освещена роль совместных предприятий с 
зарубежными партнерами во внешнеэкономической деятельности, роль СЭЗ 
“Закарпатья” в развитии внешнеэкономических отношений. Очерчены социально – 
экономические приоритеты внешнеэкономической деятельности данного региона.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, трансграничное 
сотрудничество, пограничная инфраструктура, иностранные инвестиции, общие 
предприятия, регион. 

 
Annotation 

The dynamics of development the foreign economic activity for the period 2000 – 2009 years 
is analyzed in the article. The Strategy of socio – economic development of the  Trancarpathian 
region by 2015,  the state of drawing the foreign  investments  in the economy are characterized. 
The role of  common enterprises with foreign partners in foreign economic activities, the role of 
special economic zone “Transcarpathia” in the development of foreign economic relations are 
lighted. The socio – economic priorities of foreign economic activities in the region is outlined.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ, НАГРОМАДЖЕННЯ 

 І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Утворення і нагромадження відходів стало надзвичайно 
важливою проблемою сучасності. Адже, відходи є загрозою нормального функціонування 
всіх елементів навколишнього середовища. Вони є вагомим негативним фактором здоров’я 
населення, стимулятором смертності. 

Тільки протягом останнього століття антропогенне навантаження на природне 
середовище збільшилося у сотні тисяч разів. Навіть навколоземний космічний простір, який є 
важливою захисною оболонкою Землі, за останнє десятиріччя став небезпечно 
забрудненим. Маса космічного техногенного сміття досягла 4-5 тисяч тонн, а це вже у 150 
разів перевищує масу природних тіл у навколоземному просторі [3]. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. В останні роки зростає кількість 
досліджень, присвячених відходам в Україні, екологічним проблемам їх утворення, 
нагромадження і нейтралізації. Відходи вивчалися в галузевому, територіальному зрізі та в 
контексті загальних екологічних проблем. Так, у 2007 р. В. Савицьким, В. Хільчевським, 
О. Чунарьовим та М. Яцюком був опублікований навчальний посібник «Відходи виробництва 
і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води». Широковідомим є навчальний посібник 
Г. Білявського «Основи загальної екології», який останнім часом кілька разів перевидавався. 
Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених працюють над цією проблемою з метою знайти шляхи 
нейтралізації відходів. 

Незважаючи на це кількість відходів в Україні накопичується, а методи й заходи 
спрямовані на їх нейтралізацію і ліквідацію залишаються недосконалими. 

Постановка завдання. Метою цієї публікації є аналіз динаміки основних показників 
утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за період 1995-2010 рр. в Україні, 
оцінка умов їх складування і зберігання та обґрунтування пропозицій, спрямованих на 
розв’язання  екологічних проблем утворення, нагромадження і нейтралізації відходів країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливо актуальною є проблема 
відходів для України. Достатньо зазначити, що, займаючи 0,5 відсотка земної суші, Україна 
видобувала близько 5 відсотків світового обсягу мінеральної сировини. На душу населення 
видобувалося більше 5 тонн вугілля, виплавлялася 1 тонна металу щорічно. В результаті – 
деградоване довкілля, гори відходів і як наслідок – погіршення стану здоров’я нації, 
скорочення тривалості життя в Україні  [3]. 

В Україні на початок 2010 року утворилось 1230,3 тис. т відходів І-ІІІ класів небезпеки, а 
утилізовано 794,4 тис. т, знищено 47,3 тис. т, захоронено 333,2 (табл. 1).  

Отже, забезпечення належного зберігання і нейтралізації відходів стало надзвичайно 
нагальною проблемою України. Адже, станом на 01.01.2010 р. загальний обсяг накопичених 
токсичних відходів склав 20852,3 тис. т  (табл. 1).  

Відомо, що в Україні існують чотири класи промислових відходів, які розрізняються за 
ступенем небезпечності та фізичними, хімічними і біологічними властивостями. Перший, 
другий і третій класи вважаються найбільш шкідливими відходами і становлять 3% від 
загальних річних обсягів накопичення відходів, або 1% від загального обсягу накопичення 
відходів. Четвертий клас вважається менш шкідливим і, практично, складає всі токсичні 
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відходи України [5]. Динаміка утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки в Україні представлена 
на рис.1. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів 

небезпеки* 
(тис.т) 

Роки Утворилось 
відходів Утилізовано Знешкоджено 

(знищено) 
Видалено 

(захоронено) 

Наявність на початок року у 
спеціально відведених місцях 
чи об’єктах та на території 

підприємств 
1995 4955,8 1047,0 1086,1 1244,4 40843,3 
1996 3562,9 1576,9 338,8 1232,3 54841,0 
1997 3150,9 1357,8 212,8 1262,9 46014,0 
1998 3161,4 1559,6 235,3 1392,7 71551,2 
1999 2454,1 1497,8 162,4 668,9 34337,5 
2000 2820,4 1070,5 67,7 885,4 37098,9 
2001 2613,2 1280,9 95,3 760,6 26244,1 
2002 2543,3 2170,1 121,9 640,0 23002,0 
2003 1728,8 1310,8 390,4 726,9 18728,5 
2004 2436,8 802,0 382,2 931,7 31304,0 
2005 2420,3 689,4 150,7 1102,8 28349,0 
2006 2411,8 811,3 123,5 948,5 21674,0 
2007 2370,9 790,0 120,0 1057,0 20121,5 
2008 2585,2 995,4 75,4 990,6 20131,8 
2009 2301,2 894,8 56,3 1066,3 21017,2 
2010 1230,3 794,4 47,3 333,2 20852,3 

* За даними Держкомстату на початок року. 
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Рис. 1. Динаміка основних показників утворення відходів  
I-III класів небезпеки 

 
Значна кількість відходів І-ІІІ класів небезпеки, утворених в Україні, знаходиться у 

спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств (рис. 2). 
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Рис.2. Кількість відходів І-ІІІ класів небезпеки, утворених в Україні, які 
знаходяться у спеціально відведених місцях  

 
Згідно з даними Держкомстату України, у загальній кількості відходів, що зберігаються у 

сховищах організованого складування та на території підприємств, найбільшу питому вагу 
складають відходи, що містять метали та їхні сполуки (понад 50% до загального обсягу), 
відходи, що містять неметали та їхні сполуки (близько 30%),  відходи, що містять корозійні 
речовини (менше 10%), відходи виробництва і застосування органічної хімії, або відходи, що 
містять інші органічні сполуки (приблизно 3%) та відпрацьовані нафтопродукти, продукти 
нафтопереробки (близько 2%). 

Надзвичайно небезпечними для навколишнього середовища є відходи, що містять 
стійкі органічні забруднювачі. На жаль, понад 80% сховищ і звалищ не обладнані 
необхідними інженерними мережами та пристроями, експлуатуються без дотримання 
запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод і повітряного басейну.  

Зазначимо, що відходи накопичуються не тільки в результаті функціонування 
промисловості. В наш час загострилася проблема нейтралізації та захоронень значних 
накопичень заборонених і непридатних до використання у сільському господарстві 
пестицидів, утворених ще в 60 - 70 роки ХХ століття внаслідок заміни застарілих препаратів, 
заборони їх для використання в сільському господарстві органами охорони здоров‘я та 
незадовільного зберігання. В результаті реформування сільгосппідприємств та зміни їх 
власників в деяких областях були втрачені маркування і документації на хімічні засоби 
захисту рослин. Внаслідок цього значний обсяг накопичень становлять невідомі препарати 
[3]. 

Не можна не згадати і проблему ліквідації несанкціонованих звалищ, які масово почали 
виникати поблизу поселень. 

Як зазначають Маковська Н.І. й Турос О.І., особливу небезпеку, спричинену відходами, 
може становити мутагенність окремих хімічних чинників або їх сумішей [5]. Вони акцентують 
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увагу на тому, що визначення мутагенності окремих забруднювачів багатокомпонентних 
сумішей відходів є першочерговим завданням генетико-токсикологічних досліджень при 
визначенні ризиків впливу відходів на генетичне здоров'я населення. Маковська Н.І. й 
Турос О.І., підкреслюють, що для цього необхідно мати хімічну розшифровку відходів щодо 
загального спектру хімічних забруднювачів, а також необхідним є законодавче затвердження 
обов'язкового тестування відходів біологічними тест-системами при визначенні класу їх 
небезпечності [5].  

На думку згаданих вчених, особливу увагу при визначенні біологічних ефектів 
мутагенних складових відходів необхідно приділити оцінці експозиції, а саме розподілу 
джерел забруднення та розміру популяції, що підпадає під дію небезпечних мутагенних 
чинників. Вони вважають, що використання маркерів генетичної чутливості до дії 
небезпечних факторів може бути найперспективнішим напрямком для регіонального 
ранжування при визначенні небезпеки дії відходів на населення України і прийнятті 
управлінських рішень щодо визначення меж прийнятного ризику впливу антропогенних 
чинників [5].  

На нашу думку, необхідно щорічно збільшувати  кількість утилізації та знешкодження 
накопичених відходів по відношенню до утворення, динаміка знешкодження та утилізації 
відходів показана на рис. 3. Надзвичайно важливо запроваджувати безвідходні технології. 
Для цього доцільно запозичити зарубіжний досвід, використовуючи його селективно. 
Наприклад, компанія Ксерокс понад десятиліття працює, впроваджуючи безвідходні 
технології та мінімізуючи утворення токсичних відходів в життєвому циклі продукції. Ця 
компанія розробляє технологію випуску продукції з урахуванням впливу на довкілля та з 
огляду заощадження коштів, використовуючи екологічне маркування та видання звітів про 
вплив на довкілля діяльності компанії, відповідає вимогам двох екологічних маркувань: 
«ENERGY STAR» та «Environmental Choice». Тому на сьогодні продукція компанії Ксерокс є 
успішнішою в конкуренції із аналогами інших великий компаній [8]. 
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Рис. 3. Динаміка основних показників поводження з  

відходами I-III класів небезпеки 
 
Аналогічне можна сказати і про компанію Canon, яка працює вже 60 років на світовому 

ринку створення фотокамер. Ця компанія отримала сертифікат ISO-14001 у 1995 році, що 
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вказує на якість продукції і високий розвиток системи екологічного менеджменту. Ще у 1988 
році компанія почала впроваджувати нову філософію розвитку компанії, щоб і продукція, і 
сам процес її виготовлення завдавав якнайменшої шкоди навколишньому середовищу. 

Це досягається завдяки розробці планів розвитку на три роки і щорічних звітів компанії. 
Так звіт 2009 року вказує на те, що в компанії ефективно функціонує програма 100% 
вторинної переробки картриджів, у офісах та на виробництві запроваджений роздільний збір 
твердих побутових відходів. У 2005 році продукція Canon отримала маркування Green Mark, 
яке свідчить, що продукція є енергоефективною, має можливість вторинної переробки 
деталей, а також зменшений вплив на навколишнє середовище при виготовленні даного 
продукту. Компанія впроваджує нові технології, що зменшують викиди СО2 [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Безумовно, запровадження такого досвіду в 
Україні вимагає активного поширення екологічної освіти серед працівників 
найрізноманітніших установ, організацій та підприємств. 

Наголосимо на тому, що нормативно-правове регулювання питань використання 
відходів як вторинної сировини має базуватися на постійному моніторингу щодо відповідної 
номенклатури та категорії ресурсної цінності [6, с.280]. 

Не менш важливим завданням є повноцінна й ефективна реалізація екологічної 
політики в Україні. Тільки об’єднання зусиль уряду, організацій, установ, підприємств та 
населення зможуть сприяти отриманню позитивних результатів. 
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Анотація 

Аналізуються екологічні проблеми утворення, зберігання  і нагромадження відходів в 
Україні, відстежується динаміка згаданих показників. Обґрунтовуються підходи і 
пропонуються заходи, спрямовані на зменшення кількості відходів.  

Ключові слова: екологія, забрудненість території, регіон, відходи, проблема.  
 

Аннотация 
Анализируются экологические проблемы образования, сохранения и накопления 

отходов в Украине, отслеживается динамика упомянутых показателей. 
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Обосновываются подходы и предлагаются меры, направленные на уменьшение 
количества отходов. 

Ключевые слова: экология, загрязненность территории, регион, отходы, 
проблема. 

 
Annotation 

Environmental problems of formation, accumulation and storage in Ukraine, tracked the 
dynamics of these indicators. Substantiated approaches and proposed measures to reduce waste 
are analyzed. 

Key words: ecology, contamination area, region, waste problem. 
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НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
 

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження виступають основою стратегії 
розвитку і тактики позиціонування на більшості регіональних ринків, сприяють розробці 
цілеспрямованої політики господарювання та дозволяють здійснювати перспективне 
планування та прогнозування діяльності, причому мова йде не тільки про окремі 
підприємства, але й про цілі галузі та сфери національної економіки. Однією зі сфер, яка 
вирізняється високою активністю маркетингових досліджень, є сфера рекреаційно-
туристичних послуг. Причиною активного впровадження цього маркетингового інструменту в 
управлінську практику туристичних компаній, санаторно-курортних і туристично-
розважальних комплектів є зростання конкуренції (як внутрішньо національної, так і 
міжнародної, рівень якої постійно зростає завдяки чіткому та грамотному просуванню 
закордонних курортів та туристичних маршрутів), комерціалізація більшості видів 
рекреаційної діяльності, кількісні, якісні та структурні зміни клієнтських запитів. Значний 
масив маркетингових досліджень ініціюють та здійснюють місцеві органи влади в рамках 
регіонального стратегічного планування (досить часто серед пріоритетів регіонального 
розвитку є рекреаційна та туристична сфера), та муніципального маркетингу, пов’язаного, 
насамперед, з просуванням окремого населеного пункту чи регіону загалом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема маркетингових досліджень та 
впливу їх на розвиток регіональної економіки та сфери рекреаційно-туристичних послуг 
зокрема порушувалася у працях таких зарубіжних та українських учених та фахівців, як 
Г. Ассель [1], Е. Джанжугазова [4], А.В. Бабкин [2], О. Бейдик [3], А. Дурович [4], Ф. Котлер [7], 
В. Кравців [6], М. Мальська [8], І. Мандюк [9], Л. Черчик [10]. Науковці розглядали окремі 
актуальні питання маркетингової діяльності туристичних організацій, вивчали проблеми 
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маркетингових досліджень у туризмі та сфері рекреаційних послуг, визначали їх основні 
завдання та напрями. Проте, значна частина методичних питань дослідження туризму та 
рекреації не набула достатнього розвитку в контексті регіонального маркетингу, де розвиток 
забезпечується не стільки індивідуальними стратегіями окремої туристичної компанії, скільки 
взаємодією усіх регіональних суб’єктів-споживачів, туристичних підприємств, інвесторів, 
трудових ресурсів, конкурентів, громадських організацій, органів влади, міської громади та 
інших контактних аудиторій тощо. Актуальним залишаються питання удосконалення 
інструментарію маркетингових досліджень та методів обробки інформації, механізми вибору 
та обґрунтування шляхів найбільш ефективного розвитку рекреації та туризму на основі 
результатів маркетингових досліджень. 

Постановка завдання. Метою цієї статі є окреслення напрямів та висвітлення 
результатів проведених маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери 
Чернівецької області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За оцінками Всесвітньої туристської 
організації, одним з перспективних напрямків в індустрії туризму є лікувально-оздоровчий 
(рекреаційний) туризм, завдяки важливості лікування та оздоровлення як туристських 
мотивацій [11]. За останні 15 років кількість поїздок пов’язаних з рекреацією та лікуванням у 
світі збільшилася на 10%, що підтверджує популярність рекреаційного туризму зумовленого 
перемогою профілактичного напряму в сучасній медицині, а також модою на здоровий спосіб 
життя. Продовжує формуватися світовий ринок рекреаційного туризму з характерними для 
нього інститутами, продуктом, виробничим циклом, методами організації та виробництва 
лікувально-туристських послуг.  

На проведеному в 1999 р. в Іспанії Міжнародному конгресі з лікувально-оздоровчого 
туризму відзначалася важливість розвитку цього виду туризму для сучасного суспільства та 
підкреслювалася необхідність проведення широкомасштабних маркетингових досліджень 
ринку відпочинку і лікування, розробки та впровадження стандартів курортного 
обслуговування.  Маркетингові дослідження – це джерело якісної, достовірної і перевіреної 
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень та уникнення ризиків (або їх 
мінімізації). Саме дослідження ринків дозволяють отримати той матеріал, який сприятиме 
найповнішому задоволенню потреб потенційних і наявних клієнтів і розв’язувати відповідні 
завдання з максимумом корисного ефекту для їх замовників. 

Зауважимо, що маркетингові дослідження необхідні для розробки стратегічного плану 
та загальної концепції маркетингу для території, яка набуває рис рекреаційної дестинації, – 
має певні межі, може приваблювати та задовольняти потреби достатньо широкої групи 
відпочиваючих. Об′єктами дестинації є природні пам′ятки, історична спадщина, місця 
відпочинку, мінеральні джерела, термальні ресурси, водні, лісові, повітряні та кліматичні 
ресурси, об′єкти культури, спорту, охорони здоров′я, заклади розміщення туристів 
(санаторно-оздоровчий та готельний сегменти), заклади розважальної індустрії  тощо.  

Рекреаційна дестинація є необхідним елементом лікувально-оздоровчого туризму, її 
репутація та імідж приваблюють туристів, є мотивуючим чинником першого, а головне, 
повторних візитів. На базі традиційних кліматичних, бальнеологічних та грязевих курортів 
з′явилися нові форми оздоровлення, які посилюють привабливість дестинацій – SPA, 
wellness, fitness. Серед прикладів рекреаційних дестинацій в Європі ми б назвали чеські 
Карлові Вари, Тепліце, Маріанські лазні, завдяки яким Чехія лідирує за числом іноземних 
туристів, що прибувають саме на курортно-санаторне лікування, Баден-Баден (Німеччина), 
Віши, Евіан (Франція), Трускавець, Крим (Україна), Великі Сочі та Кавказькі Мінеральні Води 
(Росія), Юрмала (Латвія), курорти Мертвого моря (Ізраїль) тощо. Навіть цілі країни 
позиціонують себе як рекреаційні дестинації, зокрема Угорщина, в якій завдяки геологічним 
особливостям досить рано розвилася бальнеологічна культура, яка має більше ніж 100 
бальнеологічних курортів. Термальні купальні в Будапешті, Балатонфюреде, Балфі, Дюлі, 
Хайдусобосло, Харкані, Хевізі, Шарварі та Залакароші входять до числа найбільш 
знаменитих європейських курортів і є рекреаційною дестинацією, яка приваблює щороку 
мільйони туристів,  відвідування яких входить у програму усіх туристичних маршрутів.  

Для оцінки можливостей використання природних та історико- культурних ресурсів 
рекреаційно-туристичної дестинації «Буковина» та для виявлення негативних тенденцій у 
роботі підприємств туристично-рекреаційної сфери Чернівецької області в туристично-
екскурсійному, розважальному, санаторно-оздоровчому та готельному сегментах необхідним 
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є проведення цілого ряду маркетингових досліджень, і, як наслідок, створення баз даних по 
всьому спектру послуг туристично-рекреаційного комплексу Чернівецької області, організація 
та проведення моніторингу для поповнення та актуалізації інформації. 

Кваліфіковані маркетингові дослідження проблем рекреаційно-туристичної сфери 
регіону дають змогу вивчити основні характеристики та виявити специфіку регіонального 
туристичного ринку, визначити потенційні можливості ринку, дослідити цінову політику 
регіональних суб’єктів, дослідити реакцію ринку на новий продукт та вивчити його потенціал, 
провести аналіз структури ринку за суб′єктами, сегментами, видами туризму, напрямами 
туристичних потоків тощо; здійснити оцінку динаміки збуту туристичних послуг регіону; 
вивчити тенденції ділової активності суб’єктів регіонального туристичного ринку; сформувати 
інформаційну базу для коротко- та довгострокового прогнозування тощо. 

Маркетингове дослідження передбачає сукупність певних процесів: процес постановки 
завдань, отримання маркетингової інформації, планування та організації її збору, аналізу та 
подання звіту про результати, спрямовані на вирішення проблеми. Залишимо осторонь 
теоретичні аксіоми організації маркетингових досліджень, такі, як необхідність дотримання 
послідовності етапів дослідження, врахування специфіки ринку, визначення проблем і цілей 
роботи тощо, зауважимо лише, що не варто в одному дослідженні ставити декілька цілей – 
може з′явитися ризик розпорошення уваги та заглиблення в деталі, відповідно може 
знизитись точність досліджень. Саме ця причина – множинність цілей – знизила 
ефективність досліджень, які проводилися державними органами та комерційними 
структурами. Крім того, причинами низької ефективності маркетингових досліджень у 
туристично-рекреаційній сфері регіону, на наш погляд, є: 

1. Відсутність статті витрат на маркетингові дослідження в державному та місцевих 
бюджетах, і, як наслідок, виникнення парадоксальної ситуації – витрачання коштів без 
попередніх досліджень регіональних ринків. 

2. Відсутність належного контролю за розподілом бюджетних ресурсів, які виділялися 
на розвиток туризму та рекреації. 

3. Відсутність ініціативи з боку керівників облдержадміністрації та рекреаційних 
підприємств щодо проведення повномасштабного аудиту ресурсного забезпечення 
рекреаційного туризму та перспектив його розвитку. 

4. Велика кількість туристичних підприємств, керівники яких орієнтовані на миттєвий 
успіх,  використовують інструменти адаптивного, а не превентивного управління: стратегічне 
управління, маркетингова орієнтація діяльності, сервісна концепція, бенчмаркінг, 
бюджетування тощо. 

Практика управління туристичних компаній, практично не враховує наукові розробки та 
існуючі положення туристичного та регіонального маркетингу. Сучасні тенденції туристичної 
галузі, низька активність крупних гравців, тиск з боку конкурентів таких помилок не 
прощають. Висновки та рекомендації, сформовані на основі результатів різноманітних 
регіональних досліджень рекреаційно-туристичної сфери, повинні лягти в основу і стратегій 
регіонального розвитку, і стратегій окремих суб’єктів господарювання. 

Розглянемо результати маркетингового дослідження особливостей ринку туристичних 
послуг регіону, проведеного з нашою участю спільно з Асоціацією працівників туристичної 
сфери «Туристична Буковина» в Чернівецькій області. Одним із завдань дослідження було 
виділення тих форм туризму, які представляють інтерес саме для регіонального маркетингу. 
Всього було опитано 400 рекреантів різних демографічних профілів. 

З усієї сукупності видів туризму, запропонованих респондентам, пріоритетними є 
внутрішній туризм та іноземний туризм, як форма міжнародного туризму. Зрозуміло, що 
цілком природнім є бажання регіональних органів влади збільшити обсяги туристичних 
відвідувань Чернівецької області, і, відповідно, збільшити обсяги валютних надходжень. 
Потенційний інтерес представляють платоспроможні туристи із Європейського Союзу, 
зважаючи на те, що кількість привабливих конкурентних пропозицій для них зростає. Саме 
тому під час проведення опитування автори намагалися залучити до вибірки якомога більше 
туристів, які прибували до Чернівецької області саме із Європи.  

Проведені дослідження дали змогу отримати викладені нижче результати, на основі 
яких було зроблено відповідні висновки: 
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1. Туризм на Буковині не володіє яскраво вираженою сезонністю, як, наприклад, 
південні регіони. В будь-який період часу більшість підприємств туристичної індустрії 
спроможні повною мірою обслужити клієнтів та забезпечити їм максимальний рівень 
комфорту. Водночас, цільова група потенційних споживачів досить мала та нестійка, адже у 
більшості туристів (приблизно ¾ опитаних) відпочинок та подорожі асоціюються з морем та 
сонцем. Отже, без формування культури відпочинку та без розвитку нових потреб та 
способів їх забезпечення залучити клієнтів до Чернівецької області буде надзвичайно важко.  

2. Значна частина іноземців, що приїздили в Чернівецьку область, головною метою 
візиту мала відвідування родичів та друзів. Такий стан речей є характерним для більшості 
прикордонних територій, в яких залишаються міцними двосторонні зв’язки. Значною є також 
частка осіб, які приїжджають у ділових та наукових справах. Негативним фактом можна 
вважати те, що відсоток власне рекреантів, тобто тих, хто прибуває з метою лікування та 
відпочинку, досить малий – лише 7%. Можна порекомендувати використовувати 
транскордонні зв’язки для взаємного обміну програмами просування місцевого туристичного 
продукту вглиб країн-сусідів або для розробки спільного турпродукту. 

3. Визначено три основні види діяльності, якими були зайняті респонденти під час 
перебування в межах Чернівецької області – екскурсії, розваги та шопінг. Серед інших видів 
діяльності виокремились спортивні заходи, оздоровлення, дегустація місцевої кухні, 
знайомство з побутом тощо. 

4. У цілому високий рівень задоволення від перебування на Буковині відмітили 64% 
респондентів. Незадоволених виявилося 3%, решта – 33% респондентів зазначили, що 
організаційне забезпечення могло бути кращим. Як наслідок, 57% туристів запевнили, що 
обов’язково здійснять повторне відвідування даного регіону, 30% – можливо, повернуться 
сюди ще раз, 13% – відповіли, що навряд чи опиняться тут знову. При цьому жодна особа не 
заявила про те, що в неї точно не виникне бажання повторно відвідати Чернівецьку область.  

5. Основним джерелом інформації, яке використовувалося при плануванні подорожі, 
для 56% опитаних був власний досвід, для 14% – підказка друзів, рідних та знайомих. Далі 
інформаційні джерела розмістились в наступному порядку: 8% – публікації в газетах і 
журналах, 3% – туристичні підприємства, 4% – Інтернет-джерела, 15% – інші ресурси. 
Окремо необхідно взяти до уваги те, що жодний респондент не вказав на те, що його 
привабила реклама. Це пояснюється тим, що сьогодні засоби комунікації для підвищення 
привабливості та для просування Буковини як туристської території практично не 
використовуються. 

6. За характером подорожей необхідно відзначити наступні особливості контингенту 
туристів: більшість туристів надає перевагу самодіяльному та груповому відпочинку, оскільки 
він значно дешевший від організованого туризму; майже 90% опитаних прагнуть 
стаціонарного перебування і лише 10%, переважно молодь, обирають пересувний туризм. 
Попит на останній міг бути вищим, якби ця категорія подорожуючих була більш 
платоспроможною, або , що залежить від самого регіону перебування, тут була  розвинута 
мережа хостелів та кемпінгів. 

7. Важливим показником для аналізу є тривалість перебування рекреанта на 
туристичній території. Вона залежить від економічних та політичних чинників, доходу 
туриста, кількості днів у дорозі до місця призначення, тривалості відпустки та ін. Але при 
цьому головним для 42% опитаних залишається рівень інфраструктурного розвитку 
місцевості (індустрія гостинності, транспорт, комунікації тощо) та якість послуг закладів 
розміщення. Визначено, що туристи з країн-республік колишнього СРСР перебувають на 
території Буковини в середньому на 6 діб довше, ніж туристи з інших держав. 

8. Дослідження туристичних потоків останніх років дозволяють здійснити географічну 
сегментацію споживачів регіонального туристичного продукту, тобто розподіл їх на три 
основні категорії: туристи з країн Західної Європи, з країн Східної Європи та внутрішні 
туристи. Частка подорожуючих з інших країн світу є досить незначною. Зауважимо, що у 
представників усіх трьох груп практично відсутня різниця у кількісному споживанні 
туристичного продукту Чернівецької області, тільки іноземці більш вимогливі до рівня 
обслуговування та інфраструктурного забезпечення. 

9. Демографічна сегментація дозволяє виокремити такі групи туристів, що виявляють 
попит на регіональний продукт: 20% – молоді, як правило неодружені особи віком до 23 року, 
18% – сімейні та одинокі туристи до 45 років, 34% – подружні пари та одинокі туристи віком 
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від 50 років і більше. Всі ці групи характеризуються різним рівнем доходів. Демографічні 
чинники тісно пов’язані з потребою споживачів у певній послузі, та з їхніми вподобаннями. 
Враховуючи те, що найбільшу частку потенційних туристів складають особи старшого віку, 
можемо зробити висновок про те, що усталені стереотипи про відпочинок у Чернівецькій 
області без спеціальних заходів та програм не зміняться. 

10. Стандартна схема просування туристичного продукту  каналами розподілу має 
такий вигляд: «місце перебування» → «туроператор» → «турагент» → «споживач». Проте 
дослідження, проведені в Чернівцях та в окремих туристично-рекреаційних комплексах 
області показують, що значна частка туристів (близько 45%) взагалі не контактує з 
туроператорами та тур агентами  плануючи власний відпочинок. Таким чином, завдання 
маркетингу полягає в тому, щоб підібрати для конкретного підприємства таку комбінацію 
тактичних і стратегічних рішень, яка дозволить їм найбільш повно реалізувати свій 
комунікаційний потенціал, повідомити про себе, переконати потенційних туристів у вигоді 
співпраці з операторами туристичного ринку. Так, наприклад, у Болгарії вартість  путівки, 
придбаної безпосередньо в готелі, обкладається ПДВ в розмірі – 20%, а вартість путівки, 
придбаної через туристичну компанію, – всього 7%.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, головною метою регіональних 
органів влади, в контексті розвитку сфери рекреаційних послуг, повинно бути підвищення 
конкурентоспроможності власного рекреаційно-туристичного продукту, який включає 
комплекс туристичних засобів, пов’язаних з відпочинком, лікуванням, оздоровленням або 
спортом. Переваги цього виду туризму для Чернівецької області пов’язані як з наявністю 
практично усіх передумов його розвитку (ресурсний аудит рекреаційно-туристичного 
потенціалу Чернівецької області нами буде здійснений в інших працях), так і з його явними 
вигодами: велика тривалість перебування, висока ймовірність повторного перебування в разі 
успішних результатів лікування, комплексність послуг, на які виявляється  попит (розваги, 
лікування, спорт), можливість маятникового туризму в межах компактної Чернівецької 
області тощо. Для повного та всеохоплюючого формування конкурентних переваг 
необхідним видається проведення ряду маркетингових досліджень, результати яких 
знайдуть відображення в регіональних стратегічних планах розвитку. 

У цілому, успіх будь-якого регіону на ринку рекреаційно-туристичних послуг залежатиме 
в першу чергу від привабливості пропонованого продукту, який утворює основну частину 
маркетингового комплексу. Запорукою успішного функціонування підприємств сфери 
рекреації та туризму може стати оптимізація їх маркетингової діяльності на основі 
результатів маркетингових досліджень. Для поширення інформації про туристичну 
привабливість Чернівецької області доцільно активніше використовувати зв’язки з 
громадськістю, засоби масової інформації, організовувати випуск пропагандистської 
туристичної літератури тощо. Зростання туристичних потоків, які можна очікувати внаслідок 
реалізації цих заходів, зумовлює збільшення попиту та обсягів споживання туристами 
товарів та послуг різних галузей регіональної економіки. Подальші дослідження в цьому 
напрямі мають бути спрямовані в напрямі орієнтації регіональною рекреаційної політики не 
на поточні, а на перспективні потреби регіону, на спільну діяльність усіх інститутів у процесі 
здійснення різних соціально-економічних проектів і програм. 
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Анотація 

Розглянуті перспективи застосування маркетингових досліджень при розробці 
стратегічного плану та загальної концепції маркетингу для території, яка набуває рис 
рекреаційної дестинації. Описані результати одного з маркетингових досліджень 
рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області, а на їх основі сформовано ряд 
рекомендацій стосовно підвищення конкурентоспроможності регіону. Акцентовано увагу 
на перспективах рекреаційного аудиту як інструменту регіонального стратегічного 
планування. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, туризм, рекреація, регіон, рекреаційно-
туристична сфера, конкурентоспроможність. 

 
Аннотация 

Рассмотрены перспективы применения маркетинговых исследований при 
разработке стратегического плана и общей концепции маркетинга для территории, 
которая приобретает черты рекреационной дестинации. Описаны результаты одного 
из маркетинговых исследований рекреационно-туристической сферы Черновицкой 
области, а на их основе сформирован ряд рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности региона. Акцентировано внимание на перспективах 
рекреационного аудита как инструмента регионального стратегического планирования. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, туризм, рекреация, регион, 
рекреационно-туристическая сфера, конкурентоспособность. 

 
Annotation 

The prospects of application of marketing researches are considered by working out of the 
strategic plan and the general concept of marketing for territory which gets the image of a 
recreational destination. The results of one of marketing researches of recreational tourist sphere 
of Chernivtsi area are described, and on their basis a number of recommendations about increase 
of competitiveness of region is generated. The attention is focused on prospects of recreational 
audit as a tool of the regional strategic planning. 

Key words: marketing researches, tourism, recreation, region, recreational tourist sphere, 
competitiveness. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
 

Постановка  проблеми. На сучасному етапі існування людства широкого визнання 
набула ідея сталого розвитку світового суспільства. Більшість країн світу підтримали її як 
єдиний можливий шлях подальшого розвитку та стратегії існування нашої планети на 
конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, що відбулася у Ріо-де-
Жанейро у 1992 році [1]. 

Необхідність переходу до послідовної реалізації концепції сталого розвитку в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства залишається найбільш гострим питанням на всіх рівнях. 
Все більш нормативно-правових актів, постанов та концепцій стосовно сталого розвитку 
з’являється на законодавчому полі України. Зокрема, Міністерство аграрної політики України 
розробило та затвердило «Цільову програму сталого розвитку сільських територій на період 
до 2012 року», метою якої є забезпечення сталого розвитку сільських територій,  підвищення 
рівня життя сільського населення, охорона навколишнього природного середовища, 
збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва [2, с. 3]. 

Упровадження принципів сталого розвитку набуває особливої актуальності у сільському 
господарстві, функціонування якого визначає характер розвитку всього агропромислового 
комплексу. З огляду на стрімке розповсюдження ідей сталого розвитку у світі, виключного 
значення набуває вивчення передового зарубіжного досвіду стосовно практичного 
впровадження принципів сталого розвитку у сільське господарство.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми сталого розвитку сільського 
господарства в Україні досліджують науковці Ради по вивченню продуктивних сил України 
НАН України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Української академії 
аграрних наук та інших наукових установ, а останнім часом і аграрних університетів. Наукові 
праці П.Т. Саблука, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, Д.В. Шияна, О.В. Шубравської й 
інших вітчизняних учених висвітлюють різні аспекти сталого розвитку сільського 
господарства. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення передового досвіду 
зарубіжних країн стосовно впровадження принципів сталого розвитку у виробництво. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спираючись на основні засади сталого 
розвитку, стале сільське господарство України має передбачати стабільне нарощування 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої 
безпеки країни та розширення експортного потенціалу галузі, має забезпечувати  населення 
доступними за ціною продуктами харчування високої якості, бути доходним, сприяти 
розвитку сільських територій та зберігати навколишнє середовище як для теперішніх так і 
для майбутніх поколінь [3, с. 5].  

Перехід на засади сталого розвитку у сільському господарстві високорозвинутих 
європейських країн останні роки широко здійснюється на практиці. Німецьке 
сільськогосподарське товариство (DLG) разом з науковим партером Інститутом сталого 
сільського господарства (INL) та іншими науковими установами впровадили сертифікацію 
сільськогосподарських підприємств, що ведуть господарство, спираючись на засади сталого 
розвитку [4]. Метою даної сертифікації є розповсюдження принципів сталості в сільському 
господарстві та при виробництві продуктів харчування, спираючись на наступні вимоги: 

- охорона землі, води, повітря та біорізноманіття; 
- зниження впливу на клімат та енергомісткості виробництва; 
- оптимізація застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин; 
- підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва; 
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- підвищення кваліфікації керівництва та робітників підприємства; 
- безпека продуктів харчування та гігієна.  
 Сертифікація здійснюється завдяки незалежному оцінюванню діяльності підприємства 

з точки зору сталого розвитку. Якщо усі вимоги дотримано, підприємство одержує сертифікат 
«Підприємство сталого сільського господарства».  

Сертифікат сталості DLG показує споживачам, що продукція даного підприємства 
вироблена сталим чином, є якісною, надійною, екологічно безпечною, її виробництво не 
зашкодило навколишньому середовищу, підприємство є конкурентоспроможним та 
відкритим до нових ідей та інновацій. Отже, наявність даного сертифікату є вдалим 
маркетинговим кроком, який допомагає підприємству виділитися серед конкурентів. До того 
ж, підвищується імідж підприємства у стосунках з діловими партнерами, орендодавцями, 
банками, страховими компаніями, органами влади, засобами масової інформації, 
суспільством. 

Діяльність підприємства оцінюється з трьох рівнозначних позицій – економічної, 
екологічної та соціальної, при цьому жодна з них не має переваги. Оцінювання відбувається 
за допомогою індикаторів сталого розвитку – порівнюються їх фактичний та нормативний 
рівні. Найважливішими критеріями вибору індикаторів є їх вимірюваність, точність та 
значимість.  

Нижче наведено основні індикатори, що використовуються для сертифікації 
підприємств: 

 
Екологічні індикатори: 

- зміст азоту; 
- зміст фосфору; 
- зміст гумусу; 
- агробіорізноманітність; 
- охорона ландшафту; 

 

- енергомісткість; 
- інтенсивність захисту рослин; 
- ерозія ґрунту; 
- шкідливе ущільнення ґрунту; 

парникові гази. 

Економічні індикатори: 
- доходи підприємства; 
- частка власного капіталу; 
- ліквідність підприємства; 

 

- чисті інвестиції; 
- розмір прибутку; 
- рентабельність виробництва. 

Соціальні індикатори: 
- звільнення робочої сили; 
- навантаження праці; 
- освіта та кваліфікація кадрів; 

- тривалість відпустки; 
- охорона праці та здоров’я; 
- суспільні досягнення [5]. 

 
Аналіз розрахованих індикаторів вказує на сильні та слабкі сторони підприємства в 

економічному, екологічному та соціальному аспектах та дає поштовх для усунення недоліків 
та покращення ситуації у тій чи іншій сфері діяльності.   

Базою даних для розрахунку екологічних індикаторів є відомості стосовно кількості 
внесених добрив, засобів захисту рослин та ін., які отримуються з технологічних карт 
виробництва та поточної звітності за останні 3 роки.  

Економічні індикатори охоплюють область ліквідності, рентабельності, фінансової 
стійкості та показують економічні досягнення підприємства. Уся отримана з підприємства 
інформація є строго конфіденційною. 

Соціальні індикатори охоплюють сферу праці, зайнятості та суспільних досягнень. 
Необхідну інформацію для аналізу отримують у рамках опитування керівництва 
підприємства. Ключовим фактором успіху є професійна освіта та кваліфікація керівників та 
співробітників.   

Сертифікат є дійсним протягом трьох років. Для продовження дії сертифікату 
підприємство знову проходить процедуру сертифікації. Протягом дії сертифікату DLG 
контролює діяльність сертифікованого підприємства на дотримання усіх вимог сталості і у 
випадку порушень може позбавити його даного документу.  

Поступове впровадження принципів сталого сільського господарства в підприємствах 
України – єдиний шлях подальшого розвитку аграрного сектору і необхідна передумова для 
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успішного функціонування нашої країни як повноцінного члену СОТ. Однак, дискусійним 
залишається питання добору індикаторів сталого сільського господарства, їх значимості та 
можливості вимірювання для сільськогосподарських підприємств України.   

Так, розробкою чинників та індикаторів сталого розвитку агросфери займаються 
науковці Інституту економіки та прогнозування НАН України. Відповідні дослідження були 
проведені стосовно України в цілому О.В. Шубравською та Л.М. Корсаком [6]. В.П. Прадун 
вважає, що не слід застосовувати надто велику кількість показників, оскільки виникне 
проблема розрахунку значимості впливу кожного окремого показника на кінцевий результат 
[7].  

Зараз в Україні існує нагальна потреба розробки системи індикаторів сталого розвитку 
сільського господарства, які б дозволяли проводити постійний моніторинг стану галузі, 
відображали національну специфіку та певні екологічні, економічні та соціальні особливості 
сучасного розвитку нашої країни. 

Індикатори можуть безпосередньо вимірюватися, оцінюватися, або розраховуватися з 
окремих показників. В сільськогосподарському секторі можна вимірювати сталість виходячи з 
підрозділу, підприємства, регіону, різних адміністративних одиниць (області, країни), до, 
навіть, глобального рівня. Проводячи моніторинг індикаторів сталого розвитку, тобто 
порівнюючи індикатори за певний проміжок часу, можна оцінити ефективність управління 
влади, громади чи керівництва підприємства з реалізації сталого розвитку. Дані моніторингу 
можуть слугувати для коригування пріоритетів та завдань сталого розвитку, а також методів 
його впровадження [8]. 

 Висновки з проведеного дослідження. З 90-х років минулого століття ідея сталого 
розвитку постала як нова парадигма подальшого розвитку світового суспільства в усіх 
сферах життєдіяльності, у т.ч. і в сільському господарстві. Досвід розвинутих країн у 
забезпеченні сталого розвитку сільського господарства, зокрема сертифікація 
сільськогосподарських підприємств, представляє велику наукову та практичну цінність для 
визначення подальших кроків української аграрної науки та політики у напрямку 
забезпечення сталого формування галузі.  
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Анотація 

В статті розкрито поняття сталого розвитку сільського господарства, наведено 
приклад практичного впровадження його принципів у європейських країнах, зокрема – 
сертифікація сільськогосподарських підприємств, що здійснюють виробництво, 
спираючись на засади сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, сільське господарство, сертифікація 
підприємств. 

Аннотация 
В статье раскрыто понятие устойчивого развития сельского хозяйства, приведен 

пример практического внедрения его принципов в европейских странах, в частности – 
сертификация сельскохозяйственных предприятий, которые осуществляют 
производство, опираясь на принципы устойчивого развития.    

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, сертификация 
предприятий. 

Annotation 
Definition of sustainable agriculture is determined in the article. Experience of 

implementation principles in European countries is given example, in particular – certification of 
farms engaged in production, based on principles of sustainable development. 

Key words: a sustainable development, agriculture, certification of the enterprises 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ 

 ПУНКТАХ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Стратегія соціально-економічного розвитку України базується 

сьогодні на політиці комплексної інтеграції до Європейського Союзу та виконанні відповідних 
зобов’язань, які наша держава взяла на себе в тому числі і у сфері гарантування 
забезпечення необхідних передумов реалізації концепції сталого розвитку як окремих 
територій, так і держави в цілому.  

Україна повністю підтримавши принципи сталого розвитку міських територій, 
проголошені на Конференції ООН з населених пунктів, яка відбулася в 1996 році у м. 
Стамбулі, ще у грудні 1999 року Постановою Верховної Ради затвердила національну 
Концепцію сталого розвитку населених пунктів [8]. Але на сьогоднішній день Концепція так і 
залишилась декларацією добрих намірів, що не були підкріплені конкретним інструментарієм 
реалізації. Саме відсутність такого інструментарію гальмує впровадження ідеології сталого 
розвитку на місцевому рівні.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретико-
методологічних основ сталого  землекористування внесли  провідні вітчизняні вчені: 
О.М. Алимов, О.Ф. Балацький, П.П. Борщевський, І.К. Бистряков, С.Ю. Булигін, 
А.С. Даниленко, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, Д.С. Добряк. Важливе методологічне 
значення мають роботи присвячені проблемам управління і розвитку міста та удосконаленню 
функціонально-планувальної організації містобудівних систем, серед яких слід визначити 
фундаментальні наукові дослідження Л.М.Авдотьіна, М.В.Баранова, М.Г. Бархіна, 
Ю.П. Бочарова, В.Н. Белоусова, В.В. Владимирова, О.Є. Гутнова, В.Г. Давидовича, 
М.М. Дьоміна, Г.А. Заблоцького, А.В. Іконнікова.  Проблемам регулювання земельних 
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відносин у населених пунктах та визначенню вартості міських земель присвячені роботи 
науковців Т.В. Афанасьєва, А.А. Високовського, Ю.М. Белоконя, Ю.Ф. Дехтяренко. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив 
вдосконалення методологічного інструментарію забезпечення збалансованого використання 
земельних ресурсів населених пунктів України та розробка конкретних рекомендацій, щодо 
вдосконалення відповідної методологічної бази. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із перших інструментів 
просторового забезпечення сталого розвитку населених пунктів України на регіональному та 
місцевому рівнях стали доволі прогресивні як для свого часу державні будівельні норми [5], 
що регламентують порядок розробки та коригування основного містобудівного документу – 
генерального плану. Саме цей документ, продовжуючи чітку вертикаль регламентуючої 
державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності трансформує загальні 
напрямки та глобальне бачення сталого розвитку, окреслені відповідною концепцією у 
конкретні вимоги та шляхи забезпечення збалансованого розвитку відповідних територій [6]. 

Зокрема цими будівельними нормами, які є обов’язковими для виконання усіма 
суб’єктами містобудівної діяльності, передбачається: необхідність здійснення оцiнки 
ефективностi використання земель і можливостей альтернативного мiстобудiвного освоєння 
територій; еколого-мiстобудiвна експертиза запланованого територіального розвитку 
населеного пункту; врахування приватних та громадських інтересів при здійсненні забудови 
та ін. 

Розміщення об'єктів, що можуть негативно вплинути на екологічний стан, соціально-
економічну ситуацію у населеному пункті, обов'язково узгоджується з інтересами 
представників місцевої громади [9].  

Реалізацію принципу сталого землекористування неможливо уявити без системи 
ефективних еколого-економічних інструментів збалансованого управління земельними 
ресурсами міста. Ця система полягає у створенні й застосуванні на практиці земельної й 
природоохоронної політики, що дозволяє економічними й нормативно-правовими важелями 
здійснювати регулювання землекористування, спрямоване на розв'язання екологічних 
проблем. Тільки така система зможе забезпечити збалансований розвиток території міста в 
інтересах усього його населення при одночасному дотриманні права власності на землю й 
закріпленні пріоритету охорони життя й здоров'я людини, пріоритету охорони землі й інших 
компонентів навколишнього середовища, тобто дозволить перейти до принципів сталого 
розвитку в землекористуванні. 

Сама концепція еколого-економічного управління земельними ресурсами міста повинні 
базуватися на таких положеннях [4]: 

1. Питання охорони природи в умовах функціонування ринку нерозривно пов'язані з 
регулюванням землекористування й можуть вирішуватися методами містобудівної політики. 

2. Питання збереження природно-ресурсного й екологічного потенціалу нерозривно 
пов'язані з підвищенням ефективності використання земель, що виражається в збільшенні 
доходів держави та місцевих громад. 

3. Умови використання земель, що навіть знаходяться у приватній власності повинні 
бути жорстко обмежені вимогами охорони природи й збереження добробуту людей, що 
проживають на певній території. 

4. Домагатися поставлених цілей екологічно орієнтованої земельної політики, в умовах 
ринку можна економічними методами, заснованими на встановленні земельних платежів, 
адекватних земельній ренті, ренті від використання асиміляційного потенціалу і 
відшкодування заподіяного екологічного збитку. 

Основними елементами системи еколого-економічного управління земельними 
ресурсами міста сьогодні можуть вважатися: 

 державна екологічна експертиза проектів господарської  діяльності й оцінка 
впливу на навколишнє природне середовище; 

 система земельних, природно-ресурсних платежів, що створюють умови для 
ефективного використання землі, збереження екологічного потенціалу, гарної якості 
навколишнього природного середовища й цінних природних об'єктів і ландшафтів; 
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 екологічні вимоги й обмеження при здійсненні розвитку найбільш інвестиційно 
привабливих територій; 

 зонування й територіальне планування використання земель різних категорій; 
 застосування процедур узгодження інтересів інвесторів і місцевих співтовариств 

відносно використання земельних ділянок. 
При цьому окремої уваги та детального дослідження заслуговує як раз сам механізм 

врахування та співставлення приватних інтересів інвесторів-забудовників і інтересів місцевих 
громад в цілому. Саме цей інструментарій повинен виконувати функцію сита, що дозволяє 
відбирати економічно ефективні проекти, що сприятимуть також нарощуванню соціально-
екологічного потенціалу, а отже і рівня життя мешканців відповідної території.    

Але як раз тут і виникають труднощі: у якості основного інструменту забезпечення 
балансу інтересів всіх учасників містобудівної діяльності законодавством передбачено 
проведення обов’язкової державної експертизи містобудівної документації та громадських 
обговорень. При цьому заслуговує поваги сам принцип заборони державою затвердження 
будь-якої містобудівної документації без проведення відповідної експертизи та врахування 
результатів громадського обговорення.  

Законодавством України добре регламентовано сам механізм проведення громадських 
обговорень [9], але при цьому незадовільною залишається методологічна база що дозволяє 
здійснювати якісне та кількісне співставлення приватних та громадських інтересів ще на 
стадії планування забудови населених пунктів. Тим же законодавством передбачається 
можливість затвердження органами місцевого самоврядування будь-якої містобудівної 
документації  навіть при категоричній незгоді місцевої громади із намірами забудовників. 
Отже механізм начебто і є, але його методологічного наповнення не існує.  

Для того, щоб реалізувати запропоновані принципи сталого землекористування на 
місцевому рівні на практиці, необхідно: визначити цілі й пріоритети земельної політики; 
виробити критерії досягнення поставлених цілей й оцінки ефективності проведеної 
земельної політики; сформулювати економічні й правові методи та інструменти 
забезпечення екологічно орієнтованого регулювання землекористування; 

Якщо з цілями земельної політики на місцевому рівні на перший погляд все зрозуміло – 
забезпечення умов сталого землекористування та функціонування міст, то критерії 
досягнення поставлених цілей й оцінки ефективності проведеної земельної політики та вибір 
оптимального складу економічного й правового інструментарію забезпечення екологічно 
орієнтованого регулювання землекористування потребує негайної формалізації та 
конкретизації.  

Фактично мова йде про необхідність розробки відповідної критеріальної бази та 
інструментарію, що дозволяли би однозначно визначати та порівнювати як індивідуальний 
(для забудовника), так і суспільний (для всієї територіальної громади чи її окремої частини) 
екологічний та соціально-економічний ефект від господарської діяльності на міських 
територіях.  

Зважаючи на той факт, що ціна земельних ресурсів, як раз і є тим інтегральним 
показником, що абсорбує в собі вплив практично всіх чинників, як екологічного, так і 
соціально-економічного характеру [1; 2; 3], що проявляються на місцевому рівні, саме вона 
може виступати тим підсумковим критерієм, за допомогою якого можна визначити еколого-
економічну ефективність будь-якої діяльності.     

У якості інтегрального показника доцільності будь-якої господарської діяльності на 
місцевому рівні може виступати приріст ринкової вартості земельних ресурсів відповідної 
територіальної громади в цілому. Для того, щоб визначити доцільність та ефективність 
реалізації будь-якого проекту що пов'язаний із землекористуванням на місцевому рівні 
необхідно: 

1. розробити методологічну базу, що дозволяла би чітко локалізовувати територію 
впливу проекту, що передбачає нове, або впорядкування існуючого землекористування; 

2. дослідити існування та тісноту зв’язку, що напевно існує між показниками, що 
характеризують ступінь сталості розвитку відповідної території (індекс сталого розвитку, 
показник рівня життя населення, соціально-економічний потенціал території) та ринковою 
вартістю відповідної території. Це дозволить перейти у розрахунках від, як правило, якісних 
показників сталого розвитку до кількісних параметрів зміни ринкової вартості землі у 
грошовому вимірі; 
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3. розробити модель еколого-економічного регулювання землекористування на 
місцевому рівні, що дозволить прогнозувати зміну кількісних показників коливань ринкової 
вартості земельних ресурсів конкретних населених пунктів України в залежності від 
результатів реалізації локальних інвестиційних проектів та програм, що безпосередньо 
впливають на якість життя .  

При цьому у якості таких перерозподільних механізмів на місцевому рівні можуть і 
повинні виступати земельний податок та податок на нерухомість. Вибір саме цих важелів 
пояснюється дуже просто: саме вони на відміну від усіх інших податкових механізмів 
формують у всьому цивілізованому світі прямо пропорційно залежність надходжень до 
бюджетів різних рівнів від реалізації будь-яких конкретних (в т.ч. і соціальних) місцевих 
проектів та програм.  

Супутні ефекти від реалізації інвестиційних програм дуже часто розрахувати більш 
менш точно практично неможливо. Це у свою чергу ускладнює достовірне отримання 
результатів щодо справжньої ефективності  реалізації проектів. Так, наприклад, досліджуючи 
доцільність відселення людей із території що підпадає у зону впливу нового 
сміттєпереробного заводу треба розуміти, що основний економічний ефект, розрахований 
інвестором на стадії попередніх розрахунків треба коригувати в бік зменшення на величину 
сумарного падіння вартості землі та житлових і офісних приміщень суміжних кварталів.  Це у 
свою чергу призведе автоматично до зниження надходжень до бюджетів різних рівнів по 
земельному податку та податку на нерухоме майно. 

Якщо перший інструмент – земельний податок – застосовується в Україні починаючи з 
1992 року і має вже певну напрацьовану історію адміністрування,  яка дозволяє суттєво 
покращити ефективність цього інструментарію, наприклад, завдяки відмови від застосування 
нормативної оцінки землі та переходу до ринкової, то податок на нерухомість в України 
взагалі не впроваджено. Це є  суттєвим недоліком у розбудові ефективного механізму 
забезпечення сталого землекористування в Україні.     

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз переконливо свідчить, що 
Україні вкрай потрібна послідовна державна політика, спрямована на втілення в реальну 
практику господарювання на місцевому рівні принципів сталого соціально-економічного 
розвитку. Сталий розвиток територіальних громад передбачає у якості необхідної складової 
реалізацію концепції сталого землекористування, яка в свою чергу потребує розробки та 
вдосконалення методологічного  інструментарію, що дозволяв би коректно визначати цілі й 
пріоритети земельної політики на місцевому рівні, формалізувати критерії успішності 
досягнення поставлених цілей та ефективності земельної політики в цілому.  

Урахування соціального та екологічного фактору у землекористуванні в населених 
пунктах України є одним з перспективних напрямків земельної політики, що потребує 
суттєвої методологічної підтримки.  
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Анотація 

Статтю присвячено аналізу проблем, що існують у сфері методологічного 
забезпечення процесу збалансованого використання земельних ресурсів населених 
пунктів України, а також формуванню пропозицій стосовно вдосконалення існуючого 
інструментарію врахування приватних та суспільних інтересів при реалізації 
інвестиційних проектів на місцевому рівні. 

Ключові слова. сталий розвиток, землекористування, приватні та суспільні 
інтереси, еколого-економічний інструментарій, потенціал території. 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу проблем, существующих в сфере методологического 
обеспечения процесса сбалансированного использования земельных ресурсов населенных 
пунктов Украины, а также формированию предложений по усовершенствования 
инструментария учета частных и общественных интересов при реализации 
инвестиционных проектов на местном уровне. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, землепользование, частные и общественные 
интересы, эколого-экономический инструментарий, потенциал территории. 
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ДІАГНОСТИКА ВІДТВОРЕННЯ І ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 

 
Постановка проблеми. Найбільш важливою проблемою сучасної економіки України є 

подолання спаду виробництва, відновлення нормального відтворювального процесу в усіх 
його ланках. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами 
постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основного капіталу, 
як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал. 

Стан відтворення основного капіталу є важливим чинником ефективності галузей 
національної економіки. Головними детермінантами сучасного процесу відтворення 
основного капіталу є реформування економіки України, трансформація існуючих виробничих 
відносин, зміна організаційно-правових форм і характеру взаємозв’язків господарюючих 
суб’єктів в економічній системі. 

Глибокі кризові явища в економіці країни, посилення нееквівалентності обміну 
сільськогосподарської та промислової продукції, недосконала амортизаційна політика 
спричинили спад інвестиційної активності, уповільнення оновлення і підвищення ступеню 
зносу основних засобів, що привело до кількісних та якісних змін у їх структурі та видовому 
складі, а також до зниження ефективності використання основних засобів виробництва. В 
зв’язку з цим на даному етапі значно підвищується роль їх відновлення та підвищення 
ефективності використання. Досягнути цього можливо за умови залучення необхідної 
кількості інвестиційних ресурсів, потрібних для техніко-технологічного переоснащення 
виробництв ва з використанням нових удосконалених засобів праці. 

Порушення принципів збалансованості і пропорційності в комплексному розвитку 
сільського господарства, як пріоритетної галузі національної економіки, відсутність науково 
обґрунтованих концепцій формування механізму відтворення основного капіталу у період 
реформування аграрного сектора стала однією з головних причин кількісного скорочення і 
якісного погіршення стану основного капіталу аграрних підприємств. Невирішені проблеми 
відтворення основного капіталу набули такої глибини, за якої відбулося скорочення обсягів 
виробництва продукції, в тому числі в сільському господарстві. 

Аналіз останніх дослідження і публікацій. Проблемі підвищення ефективності 
використання основного капіталу підприємств завжди приділялася значна увага з боку 
учених-економістів, практиків. Так, теоретичні аспекти підвищення ефективності капітальних 
вкладень та основних засобів, їх функціонування та відтворення, методи обґрунтування 
відповідних нормативів досліджувались і висвітлені у роботах вітчизняних вчених: 
П.Т. Саблука, Г.М. Підлісецького, В..Я. Плаксієнка, М.Я. Дем’яненка, В.Я. Дзиковича, 
М.С. Герасимчука, Л.В. Конторовича, В.Г. Більського, А.П. Покиньчереди, Р.Г. Кравченка, 
О.Д. Василика, О.В. Ольховикова, М.І. Геруна, Я.К. Білоуська, В.О. Питулька. Активна робота 
науковців України в напрямі формування ринкової стратегії відтворення ресурсного 
потенціалу АПК дозволила напрацювати окремі теоретичні положення регулювання процесу 
відтворення основних засобів в усіх галузях національної економіки, в тому числі у 
сільському господарстві.  

Серед зарубіжних учених значний внесок у розробку теорії капіталу і практики 
підвищення ефективності відтворення та використання основного капіталу зробили А. Сміт, 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 
 
 

 137 

Д. Рікардо, Ж.Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер, Дж. Кендрік. Сучасна технологічна 
версія науково-технічного прогресу в руслі інституціонально-еволюційної економічної теорії 
пов’язана з працями Д. Норта, Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, Р. Коуза, Н. Нельсона, 
С. Вінтера, О. Тоффлера, Г. Хакена, Г. Менша, І. Пригожина, П. Нійкампа, Л. Абалкіна, 
Д. Львова, С. Глазьєва.  

Глибокі структурні зрушення в економічному механізмі господарювання, утвердження 
приватної власності на засоби виробництва та створення нових організаційних форм 
господарювання в сільському господарстві вимагають подальших аналітичних досліджень 
особливостей руху основних засобів та вирішення комплексу методологічних і методичних 
аспектів налагодження процесу їх відтворення в аграрних підприємствах.  

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в обґрунтуванні наукових засад 
раціонального відтворення основного капіталу підприємств та підвищення ефективності його 
використання на основі проведення економічної діагностики.. 

Виклад основних результатів дослідження. Для здійснення будь-якого 
виробничого процесу, в тому числі сільськогосподарського, крім самої праці як доцільної 
діяльності людей, необхідні матеріально-технічні ресурси та засоби праці, які в сукупності 
складають капітал. 

Капітал є важливим чинником виробництва, що включає як матеріальні предмети, так і 
нематеріальні елементи. Він складається з благ тривалого користування, створених 
економічною системою для виробництва інших товарів.  

Різні економісти по-різному трактували даний термін. Однак, всі визначали капітал як 
фактор виробництва і ототожнювали його із засобами виробництва.  

Досліджуючи сутність і значення капіталу в сучасній економіці, важливо показати 
еволюцію розвитку поглядів на дану проблему. 

Категорія основного капіталу формувалася у процесі тривалої еволюції економічної 
теорії у ході розвитку ринкових відносин. Вона несе у собі соціально-економічне 
навантаження, виражає певну систему відносин і витікає з категорії капіталу, акумулюючи у 
собі його сутнісні характеристики.  

Термін “капітал” походить від латинського “capitalis”, що означає “головний”, чи 
“основний”. У Німеччині й Франції цей термін використовували для позначення головного 
майна чи головної (основної) суми коштів. 

Однією з перших шкіл, які перенесли дослідження економічних явищ із сфери обігу у 
сферу виробництва і цим зробили перший крок до осмислення капіталу як категорії сфери 
виробництва, були фізіократи. Основи теорії відтворення суспільного капіталу заклав глава 
школи фізіократів Франсуа Кене. Він створив першу макроекономічну модель, що базувалася 
на русі сукупного суспільного продукту між продуктивним і непродуктивним класом громадян.  

Згідно вчення даної школи суть категорії основного капіталу виражалася вкладами (за 
їх термінологією – авансами) тільки у землеробство. При цьому вони вже ділили увесь 
капітал на первинні та щорічні аванси, що в сучасному уявленні розуміється як визначення 
основного й оборотного капіталу, тільки в іншій термінології. 

Класична лінія в політичній економії була продовжена теоріями А. Сміта і Д. Рікардо. 
Класики-маржиналісти політичної економії висловлювали різні підходи щодо сутності 
капіталу. Так, А.Сміт у книзі “Дослідження про природу і причини багатства народів” 
розглядав капітал як накопичений запас засобів виробництва (накопичене багатство), що 
використовується для господарських потреб і приносить дохід [15, с. 205]. Д.Рікардо 
розвинув учення А. Сміта про капітал як частину багатства, що зайнята у виробництві й 
необхідна для приведення у дію праці [14, с. 9-10].  

А. Сміт зробив значний внесок у розробку теорії обігу капіталу і вважав, що капітал 
може бути як у формі коштів, так і у вигляді матеріальних активів, але речове його втілення 
було для нього основним. При визначенні капіталу А. Сміт виходив, перш за все, на запаси, 
що утворюються в господарстві: "Запаси поділяються на дві частини. Та частина запасів, від 
якої очікується отримання прибутку, називається капіталом. Інша частина – це та, яка йде на 
безпосереднє споживання" [15, с.127]. 

Розробляючи теорію капіталу, А. Сміт уперше вводить у політичну економію поняття 
основного й оборотного капіталу [15, c.150]. До складу основного капіталу, за його 
визначенням, включаються не тільки знаряддя праці і будівлі, але і «людський капітал» - 
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капіталізована цінність «придбаних і корисних здібностей усіх жителів і членів суспільства». 
Тобто, капітал являє собою «вироблені засоби виробництва»: придбані здібності робітників 
до праці. При цьому А.Сміт робив наголос на тому, що основний капітал приносить 
прибуток, не покидаючи свого власника. 

Оборотний капітал, за твердженням А.Сміта, складається з товарів, що приносять 
своїм власникам прибуток, якщо вони продаються протягом виробничого циклу.  

Для Д. Рікардо вирішальною ознакою основного капіталу є його довговічність, міцність, 
повільна зношуваністю. А під оборотним капіталом розумів ту частину, що витрачається в 
трудовому процесі. 

А. Маршалл, як і класики політичної економії визначав капітал як сукупність речей, без 
яких виробництво не могло б здійснюватися з однаковою ефективністю, але вони не є 
безкоштовними дарунками природи [9, с.167]. У своєму третьому томі “Принципів політичної 
економії”, на відміну від своїх попередників, він розглядає і грошовий капітал, однак при 
цьому не заглиблюється у цю проблему.  

Вивчення маржиналістської літератури засвідчує, що визначення капіталу й основного 
капіталу в різних джерелах неоднозначні, часто односторонні, що виражають суб'єктивний 
підхід автора. Це пояснюється тим, що в економічній теорії сучасного капіталізму існують 
різні напрями й школи, які розрізнюються методами аналізу, розумінням предмету й завдань 
дослідження економічних проблем.  

Визначення системи економічних показників для оцінки відтворення основного капіталу 
є необхідною умовою здійснення глибокого економічного аналізу цього процесу в аграрних 
підприємствах та розробки рекомендацій щодо удосконалення управління ним. Для цього 
важливе значення має проведення економічної діагностики їх сучасного стану та 
ефективності використання. 

Завданням діагностики стану та ефективності використання основного капіталу є: 
встановлення забезпечення ним підприємства та його структурних підрозділів - відповідність 
величини, складу і технічного рівня основного капіталу потребі в ньому; визначення обсягів їх 
росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основного капіталу і особливо його 
активної частини - машин та устаткування; визначення ступеня використання основного 
капіталу, аналіз повноти використання виробничої площі; встановлення ступеня 
використання обладнання та його комплектності; визначення впливу використання основного 
капіталу на обсяг виробництва і реалізації та інші економічні і фінансові показники діяльності 
підприємства; виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу виробництва і 
товарообороту та прибутку за рахунок покращання використання основного капіталу. 

Діагностика стану та ефективності використання основного капіталу підприємства 
передбачає поетапну діагностику його обсягів, стану, складу та інтенсивності відновлення 
основного капіталу. 

На етапі діагностики обсягів та динаміки визначається загальний обсяг основного 
капіталу підприємства у вартісному вимірі та вивчаються зміни його обсягу порівняно з 
попередніми періодами. 

Для об’єктивного аналізу структури і динаміки основного капіталу важливо провести 
експертну оцінку його складових елементів і забезпечити їх співставність. 

При оцінці основного капіталу використовується первісна, відновна та залишкова 
вартість. 

Первісна вартість відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в 
дію: витрати на зведення будівель, споруд; придбання машин та обладнання (включаючи 
витрати на доставку та монтаж, витрати на розробку проектно-кошторисної документації), 
страхування. За первісною вартістю основного капіталу враховуються на балансі 
підприємства, тому її називають також балансовою вартістю. 

Під відновною вартістю основного капіталу розуміють вартість їх відновлення за 
сучасними цінами, тобто вона являє собою суму витрат, яку зазнало б підприємство при 
формуванні аналогічного основного капіталу в певний проміжок часу.  

Залишкова вартість основного капіталу характеризує його реально існуючу вартість, яка 
ще не перенесена на вартість продукції (робіт, послуг). Кількісно вона дорівнює різниці між 
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первісною вартістю та сумою накопиченого на момент оцінки зносу основного капіталу в 
зв'язку з його спрацюванням. 

Залежно від результатів зміни споживчої вартості основного капіталу виділяють: 
- просте відтворення, при якому досягається збереження споживчої вартості основного 

капіталу; 
- розширене відтворення, при здійсненні якого споживча вартість та кількість основного 

капіталу підприємства зростає. 
Просте відтворення відбувається шляхом проведення капітального ремонту та заміни 

застарілих об'єктів основного капіталу, розширене - шляхом проведення нового будівництва, 
реконструкції та технічного переозброєння, модернізації основного капіталу.  

Проміжок часу, протягом якого відбувається процес формування, використання та 
відновлення споживчої вартості основного капіталу, характеризується поняттям "цикл 
відтворення основного капіталу". Основні стадії (етапи) циклу відтворення основного 
капіталу включають:  

1) створення основних засобів – планування та розподіл капітальних вкладень, 
проектування, здійснення капітальних вкладень; 

2) підготовка до експлуатації – введення в експлуатацію, освоєння основного капіталу; 
3) експлуатація основного капіталу – використання за цільовим призначенням, 

формування джерела його відновлення (амортизація вартості), часткова втрата споживчої 
вартості, протидія втрати (відновлення) споживчої вартості, капітальний ремонт, 
модернізація; 

4) завершення експлуатації основного капіталу – повна втрата споживчої вартості, 
виведення його з експлуатації. 

Вимірювальну систему відтворення основних засобів доцільно формувати на основі 
виділення трьох блоків показників, які включають:  

 
- показники руху основних засобів: 
Коб - коефіцієнт обороту (відношення річної суми амортизації основних засобів до їх 

середньорічної вартості), що відображає швидкість обороту вартості авансованої в основні 
засоби;  

Кон – коефіцієнт оновлення (відношення вартості заново введених за рік основних 
засобів до первісної вартості усіх основних засобів на кінець року), який дає можливість 
проаналізувати питому вагу основних засобів у структурі основних засобів на кінець року; 

Кв – коефіцієнт вибуття (відношення вартості вибулих за звітний рік основних засобів до 
первісної вартості основних засобів на початок року), який характеризує інтенсивність 
процесу вибуття зношених і морально застарілих основних засобів; 

КЗР – коефіцієнт зростання (відношення первісної вартості основних засобів на кінець 
року до первісної вартості основних засобів на початок року), дозволяє визначити зростання 
вартісного виразу основних засобів за рік ; 

Кпр - коефіцієнт приросту (відношення вартісної різниці основних засобів на кінець і 
початок року до первісної вартості основних засобів на початок року), який дозволяє 
визначити темпи приросту основних засобів; 

Кс.в. - коефіцієнт сукупного відтворення (відношення вартості заново введених за рік 
основних засобів до первісної вартості основних засобів на початок року), який дає 
узагальнюючу оцінку процесів руху основних засобів. 

 
- показники стану основних засобів : 
Кзн - коефіцієнт зносу (відношення суми нарахованої амортизації до первісної вартості 

основних засобів на кінець року), який наближено характеризує ступінь зносу основних 
засобів; 

Кпр - коефіцієнт придатності (розраховується як відношення залишкової вартості до 
первісної вартості основних засобів на кінець року або одиниця мінус коефіцієнт зносу), який 
наближено характеризує ступінь придатності основних засобів; 
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- показники ефективності використання основних засобів: 
Фв - фондовіддача (відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості 

основних засобів);  
Фм - фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів до вартості 

валової продукції). 
Для оцінки ефективності використання основних засобів використовується система 

показників, що включає часткові (натуральні) і загальні (вартісні) показники. 
Всі ці показники можуть бути об'єднані в три групи: 
1) показники екстенсивного використання основних засобів, що відбивають рівень 

використання їх у масштабі і часі; 
2) показники інтенсивного використання основних засобів, що відбивають рівень їхнього 

продуктивного використання за нормативами і відносно потужності; 
3) показники інтегрального використання основних засобів, що враховують сукупний 

вплив усіх факторів - як екстенсивних, так і інтенсивних. 
До першої групи показників відноситься коефіцієнт використання машин, обладнання, 

інших основних засобів стосовно обсягів і тривалості (Кв.о.з): 
 

Кв.о.з = Тф / Тп 
 
де Тф - фактичний обсяг і час роботи основних засобів протягом року; 
Тп - плановий обсяг і час роботи основних засобів протягом року. 
До другої групи показників відноситься коефіцієнт використання виробничих 

потужностей і продуктивності праці (Кв.п.): 
 

Кв.п. = Вф / Вп 
 

де, Вф - фактичний обсяг використання виробничих потужностей і продуктивності праці; 
Вп - технічно обґрунтована виробнича потужність і продуктивність праці. 
До третьої групи показників відноситься коефіцієнт інтегрального використання 

основних засобів (Кі.в.), що визначається як добуток коефіцієнтів використання основних 
засобів за обсягом і часом та використанням виробничих потужностей і продуктивності праці: 

Кі.в. = Кв.о.з. х Кв.п. 
До загальних показників, що характеризують рівень використання всієї сукупності 

основних засобів у цілому відноситься показник фондовіддачі. Він характеризує кількість 
продукції, що припадає на 1 грн. вартості основних засобів. Для розрахунку величини 
фондовіддачі використовується формула: 

Фо = Т / Ф 
 

де,  Т- обсяг валової чи товарної продукції; 
Ф - середньорічна вартість основних засобів. 

Середньорічна вартість основних засобів визначається так: 
 

Ф = Ф1 + (Фввод х n1) / 12 - (Фвиб х n2) / 12 
 

де Ф1 - вартість основних засобів на початок року; 
Фввод, Фвиб - вартість що вводяться (вибувають) протягом року основних засобів; 
n1, n2 - кількість повних місяців з моменту введення (вибуття). 

Фондоємність продукції - величина, зворотна фондовіддачі. Вона показує частку 
вартості основних засобів, що припадає на 1 грн. виробленої продукції. Якщо фондовіддача 
повинна мати тенденцію до збільшення, то фондоємність - до зниження. 

Ефективність роботи підприємства багато в чому визначається рівнем 
фондоозброєності праці: 

Мтр = Ф / Ч 
 

де, Ф - середньорічна вартість основних засобів; 
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Ч- чисельність робітників. 
Ця величина повинна постійно зростати, тому що від неї залежить технічна озброєність, 

а отже, і продуктивність праці. 
Процес відтворення характеризується оновленням основних засобів. В економічній 

літературі відсутнє чітке трактування категорії “оновлення”, що перешкоджає однозначній 
характеристиці процесу розширеного відтворення й оцінці технічного стану основних засобів. 

Методика розрахунку показника оновлення, в чисельнику якого знаходиться вартість 
усіх введених за рік основних засобів, не передбачає розчленування основних засобів, що 
йдуть на заміну зношених і тих, які йдуть на нагромадження.  

Покропивний С.Ф. виділяє дві форми оновлення основних засобів: екстенсивну й 
інтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризує темпи збільшення експлуатованих 
основних засобів, інтенсивне – передбачає заміну діючих основних засобів новими [10]. 

Система основних показників інтенсивності відновлення основних засобів підприємства 
представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні показники інтенсивності відновлення основних засобів підприємства 

 
Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика 

1. Коефіцієнт 
оновлення 
основних засобів 

Вартість введених основних засобів за 
період / Вартість основних засобів на 

кінець аналітичного періоду 

Питома вага введених основних засобів 
в їх загальному наявному обсязі; ступінь 

оновлення основних засобів 

2. Коефіцієнт 
вибуття основних 
засобів 

Вартість основних засобів, що вибули з 
експлуатації протягом аналітичного 
періоду / Вартість основних засобів на 

початок аналітичного періоду 

Питома вага вибуття основних засобів в 
їх загальному обсязі, ступінь втрати 

основних засобів 

3. Швидкість 
оновлення 
 

1 / Коефіцієнт оновлення основних засобів 

Середній період повного оновлення усіх 
основних засобів підприємства (виходячи 
з тривалості аналітичних періодів -рік, 

квартал, місяць). 
 

Вказані показники розраховуються за окремими групами основних засобів та за 
окремими аналітичними періодами. Їх аналіз дозволяє зробити висновок стосовно стану 
відновлення основних засобів та пріоритетів підприємства в цьому питанні. 

Для повної і об’єктивної оцінки ефективності використання основних засобів 
підприємства необхідно здійснювати дослідження показників в статиці й динаміці та 
порівнювати їх з підприємствами-аналогами. 

Для розрахунку наведених показників використовується середня первісна вартість 
основних засобів, розрахована за середньою хронологічною, тобто з врахуванням їх 
надходження та вибуття. 

В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтегральної оцінки, який 
дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних засобів 
підприємства. 

Розрахунок значення інтегрального показника зміни ефективності використання 
основних засобів Кеф здійснюється за формулою: 

 

ФВРФеф хІІК =  
 

де, Ірф - індекс зміни прибутковості основних засобів за аналітичний період; 
Іфв - індекс зміни фондовіддачі основних засобів (або доходовіддачі) за аналітичний 

період. 
Стратегічною метою управління основними засобами підприємства є забезпечення 

максимально ефективного їх використання при мінімальних витратах на їх утримання та 
обслуговування. 
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Досягнення стратегічної мети управління визначається ефективністю наступних 
управлінських завдань: 

1). на стадії формування основних засобів – визначення загальної потреби в прирості 
основних засобів, розробка плану розвитку технічної бази підприємства, вибір форми 
задоволення потреби в прирості основних засобів; 

2). на стадії експлуатації основних засобів – раціоналізація експлуатації основних 
засобів, обгрунтування ремонтної політики, оптимізація термінів експлуатації основних 
засобів. 

Потреба в прирості основних засобів (ППоз) в плановому періоді визначається за 
формулою: 

ППоз =Поз - Ноф + Вк + Вм, 
 

де, Поз - загальна потреба в основних засобах відповідно до розробленого виробничого 
плану; 

Ноф - наявність основних засобів на початок планового періоду; 
Вк, Вм - очікуване вибуття основних засобів в плановому періоді в зв'язку з їх фізичним 

та моральним зносом. 
Загальна потреба в основних засобах на плановий період може бути визначена 

факторно-аналітичним методом: 

 

Поз = (Тпл х Фємн) х (100 – Рпот) / 100, 
 

де, Тпл - плановий обсяг виробництва продукції; 
Фємн - фондоємкість продукції, що фактично склалася; 
РПОТ - невикористаний резерв потужності (продуктивності) основних засобів, %. 

Потреба в прирості основних засобів підприємства може бути задоволена різними 
шляхами: 

- придбання необхідних основних засобів у власність (нових або таких, що були у 
використанні); 

- будівництва основних засобів (підрядним або господарським способом); 
- оренди (лізингу) необхідного обладнання та площі (оперативний або фінансовий 

лізинг) тощо; 
Кожен з розглянутих способів задовольняє потреби підприємства в поповненні його 

основних засобів, але розмір витрат підприємства на кожен з них різний. Великий вплив на 
обсяг витрат має і структура їх фінансування: за рахунок власних або залучених фінансових 
ресурсів. 

Вибір найбільш доцільного способу розвитку основних засобів підприємства 
здійснюється шляхом співставлення приведених (дисконтованих) витрат підприємства на їх 
реалізацію. Для економічного обґрунтування того чи іншого варіанту розробляється бізнес-
план відповідного інвестиційного проекту та оцінюється економічна ефективність його 
реалізації. 

Висновок з проведеного дослідження. Капітал підприємства, що вводиться в 
ринковій економіці на заміну категорії фонди підприємства, є важливим чинником 
виробництва, що включає як матеріальні предмети, так і нематеріальні елементи. 

Запропонований комплексний, багатосторонній підхід до категорій  "основні фонди" і 
"основний капітал" базуєтся на таких смислових характеристиках засобів виробництва, як їх 
натурально-речова форма, специфічний спосіб обороту вартості й соціально-економічна 
форма, замість традиційного підходу, який враховує лише специфіку перенесення вартості засобів 
виробництва на продукт. Результати дослідження внутрішньої структури категорій основних 
фондів і основного капіталу дозволяють встановити вектор перетворень економічних 
відносин з приводу розвитку й ефективного використання засобів праці, а також виявити 
послідовність підходів і методів підвищення фондо- і капіталовіддачі.   

Урахування особливостей в економіці при дослідженні змісту категорій "основні 
фонди" і "основний капітал" дозволяє створити теоретичну основу для поглибленого 
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розуміння суті цих категорій і виділити їх загальні й особливі ознаки для визначення шляхів 
ефективного використання основних фондів промислових підприємств в умовах 
трансформації економіки. 

Для оцінки відтворення основного капіталу, яка є необхідною умовою здійснення 
глибокого економічного аналізу цього процесу, необхідне проведення економічної 
діагностики підприємств. 

Діагностика стану та ефективності використання основного капіталу підприємства 
передбачає поетапну діагностику його обсягів, стану, складу та інтенсивності відновлення 
основного капіталу. 

Для оцінки ефективності використання основних засобів використовується система 
показників, що включає часткові (натуральні) і загальні (вартісні) показники. 

Для повної і об’єктивної оцінки ефективності використання основних засобів 
підприємства необхідно здійснювати дослідження показників в статиці й динаміці та 
порівнювати їх з підприємствами-аналогами 

Унаслідок проведеної економічної діагностики використання основних виробничих 
фондів підприємств можна зробити висновок, що відтворний процес в Україні носив 
екстенсивний характер і супроводився рядом негативних явищ. Це відбилося, передусім, у 
порушенні пропорцій відшкодування й накопичення основних фондів; у непослідовній 
амортизаційній політиці; в розвитку технічної бази підприємств на неконкурентній основі, що 
зумовило відставання від світового науково-технічного прогресу; в першочерговому розвитку 
оборонних галузей промисловості; у відсутності ринкових стимулів. 

На основі проведеної економічної  діагностики використання основних фондів 
підприємств виявлено, що системний характер проблем основних фондів на макро- й 
мікрорівнях проявляється в регресивній динаміці відтворних процесів і дестабілізує хід 
ринкових реформ.  

Встановлено, що величезний дефіцит інвестиційних ресурсів не дозволяє провести 
інноваційне оновлення основних фондів як у масштабах держави, так і в масштабах 
підприємств. Наростання процесів фізичного й морального зносу основних фондів, 
деґрадаційний характер зміни структури парку технологічного обладнання підприємств, низький 
рівень продуктивності праці, деіндустріалізація підприємств, які випускають високотехнологічну 
продукцію, відсутність механізмів мотивації і організації технічного прогресу на підприємствах, 
властивих ринковій економіці, зумовлюють стрімке технологічне відставання, випуск 
неконкурентоспроможної продукції і технологічну залежність від країн Заходу. 
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Анотація 

Розглядаються питання обґрунтування сутності основного капіталу, його 
структури та проведення економічної діагностики, за результати якої обґрунтовуються 
шляхи раціонального відтворення основного капіталу підприємств та підвищення 
ефективності його використання. 

Ключові слова: основний капітал, підприємство, економічна діагностика, 
раціональне відтворення, ефективне  використання. 

 
Аннотация 

Рассматриваются вопросы обоснования сущности основного капитала, его 
структуры и проведения экономической диагностики, за результаты которой 
обосновываются пути рационального воспроизводства основного капитала предприятий 
и повышения эффективности его використання.  

Ключевые слова: основной капитал, предприятие, экономическая диагностика, 
рациональное воспроизводство, эффективное використання.  

 
Annotation 

Issues related to the essence of capital, its economic structure and a diagnosis is 
substantiated by the results of rational ways of reproduction of fixed assets of enterprises and 
improve its vykorystannya.  

Key words: fixed assets, business, economic diagnostics, management of reproduction, 
effective vykorystannya.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ ДЖЕРЕЛ 
ІНВЕСТУВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. При виборі джерел інвестування проектів і підприємств 

необхідно враховувати не тільки передумови, умови і вимоги, що пред'являються до 
інвестиційних рішень, але і можливості їх забезпечення. При цьому інвестор надає свої 
фінансові ресурси тільки до економічно ефективних інвестиційних проектів. Для вибору 
вкладення коштів важлива оцінка інвестиційної привабливості проекту і підприємства в 
цілому. Для вимірювання цього оцінювання необхідно мати комплексну оцінку з урахуванням 
всіх сторін діяльності підприємства. Такий показник повинен враховувати ряд чинників, 
зокрема: виробничий ринковий потенціал, стан основних виробничих фондів, інвестиційна і 
інноваційна активність, рівень корпоративного управління, фінансовий стан та інші. Всі ці 
проблеми вимагають свого додаткового дослідження і методичних підходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань щодо до відбору 
джерел інвестування та комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства  
присвячені праці багатьох зарубіжних учених, таких як: Ю. Блех, У. Гете, Е. Дж. Долан, 
Д.Линей, К. Макконел, С.Брю, А. Крутик, В. Ковалев, Е. Никольська, В. Павлюченко, І. Сергеєв, 
В. Шапиро, В. Шеремет та ін. 

З цієї проблеми опубліковано ряд досліджень українських учених, зокрема І. Бланка, 
В. Гриньової, О. Данилова, Г. Івашинова, В. Коюда, О.Коюда, Т. Лепейко, А. Махмудова, 
В. Савчука, С. Прилипко, О. Чумаченка й інших. 

Практика вибору джерел інвестування інвестиційних проектів підприємства в 
основному зорієнтована на результати оцінювання економічної ефективності проектів, що 
реалізовуються, за окремими показниками, у тому числі: чистий приведений ефект, 
коефіцієнт ефективності інвестицій, індекс прибутковості, термін окупності, норма 
рентабельності та інші. На початкових стадіях важливим питанням є інтегральна, комплексна 
оцінка інвестиційної привабливості проектів з використанням інтегрального функціонала 
інвестиційної привабливості.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз передумов, умов і вимог, які 
характеризують можливості і доцільність використання різних джерел інвестування проектів і 
обґрунтування методу застосування інтегрального функціоналу інвестиційної привабливості 
для визначення інвестиційного рейтингу проекту і підприємства в цілому. 

Для досягнення поставленої мети передбачені наступні завдання:  
- розглянути і проаналізувати існуючі методи вибору джерел інвестування проектів, а 

також передумови, умови і вимоги, що пред'являються до інвестиційних джерел;  
- обґрунтувати доцільність застосування комплексної оцінки інвестиційної 

привабливості проектів і підприємств шляхом вимірювання її за допомогою інтегрального 
функціонала, який характеризує окремі сторони діяльності підприємства.  

Виклад основного результату дослідження. На практиці в процесі формування 
ресурсної бази для інвестицій підприємства використовують одночасно або послідовно різні 
джерела. Виникає проблема розробки методології вибору кожного із джерел. 

Такий методичний підхід повинен включати наступні елементи, які характеризують 
можливості, а також доцільність використання джерел: передумови, умови й вимоги [1]. 

Передумови характеризують об'єктивні фактори, що впливають на можливість і 
доцільність використання тих або інших механізмів фінансування. Окремо взяте 
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підприємство не може створити їх самостійно. Виділяють наступні передумови використання 
розглянутих джерел: 

- сприйнятливість економіки до нововведень, що визначає попит на інновації; 
- наявність в економіці вільних коштів, які можуть бути спрямовані на фінансування 

інвестицій; 
- розвиненість фінансових ринків, що дозволяють перетворити кошти в капітал; 
- наявність необхідного рівня інвестиційної культури до мислення в  економіці й 

суспільстві. 
Якщо економіка не сприйнятлива до нововведень, то відсутній розвинутий ринок, 

інвестиційні процеси в принципі піддаються стагнації. Підприємство в цьому випадку може 
використати прості механізми фінансування: реінвестування прибутку й банківський кредит. 

Для того щоб вкладати грошові кошти в розвиток інвестиційної сфери, потрібно мати їх 
у достатній кількості. Дефіцит коштів в економіці не дозволяє розраховувати на застосування 
таких розвинених схем як, наприклад, облігаційна позика, венчурне інвестування. 

Розвиненість фінансових ринків, зокрема, фондового ринку є необхідною умовою 
використання венчурного інвестування, з тим, що венчурний капіталіст реалізує через 
фондовий ринок свій прибуток і виводить коштів у міру завершення проекту. 

Умови - це фактори, дія яких обмежується рамками підприємства й на які підприємство 
може робити вплив. На наш погляд, серед таких умов можна виділити: 

- наявність інвестиційних рішень, що забезпечують достатній грошовий потік у 
майбутньому; 

- відношення власників підприємства до використання тих або інших конкретних джерел; 
- масштаб діяльності підприємства; 
- готовність до розкриття інформації інвесторам, що характеризує ступінь відкритості 

підприємства; 
Інвестиційні рішення визначають майбутні доходи й, отже,  привабливість інвестицій для 

стратегічних і портфельних  інвесторів, а також можливості повернення боргу. Це одне з 
основних умові залучення коштів з будь-якого джерела. 

У ряді випадків власники підприємства побоюються використати ті джерела 
фінансування, які припускає залучення нових власників. Це відбувається тому, що таке 
залучення  створить можливості для перерозподілу власності, а в ряді випадків таїть 
погрозу її втрати для «старих власників». Дана ситуація, наприклад, має місце при розгляді 
варіантів перетворення закритого підприємства у відкрите і його виходу на фондову біржу. 

Якщо рішення про вихід на біржу прийнято, воно може бути здійснено тільки при 
досягненні підприємством певного масштабу діяльності. Навіть для виходу на ринок росту 
потрібно мати достатні обсяги реалізації продукції й розміри чистих активів. При недосягненні 
необхідних рівнів підприємство не має такої можливості й, отже, потрібно провести ряд 
організаційних й економічних заходів. 

Ну й, нарешті, відкритість інформації й фінансової звітності - необхідна умова залучення 
інвесторів. Відсутність такої відкритості є одним з найсильніших факторів стагнації 
інвестиційних процесів. 

Наступне поняття - це вимоги, яким повинні відповідати параметри підприємства при 
використанні певних фінансових джерел. Можна сформулювати три основних вимоги: 

- відповідність розподілу в часі майбутніх грошових потоків розподілу платежів за 
інвестиційні ресурси; 

- відповідність  фактичних і планових значень фінансових коефіцієнтів  їх нормативним 
(необхідним) значенням; 

- наявність запасу міцності інвестиційного проекту. 
Розглянуті передумови, умови й вимоги формують загальну методологію вибору джерел 

фінансування інвестицій. Використання даної методології в процесі вибору джерел може  бути 
показана блок-схемою (рис.1). 

Загальна ідея використання даної блок-схеми укладається в тім, що варто послідовно 
розглянути наявність передумов, умов я вимог і можливостей створення останніх. 
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Рис.1. Алгоритм перевірки джерел фінансування на відповідність обраної схеми 

 
Необхідно відзначити, що розгляд передумов, умов і вимог повинне відбуватися  з 

урахуванням обраної стратегії залучення  ресурсів. Але в цьому випадку важливо мати на 
увазі, що дослідження джерел по пропонованої блок-схемі може привести до перегляду самої 
стратегії. 

Якщо розглядати окремі напрямки фінансування, то необхідно більш конкретно 
визначитися з вимогами до параметрів підприємства [2]. Визначимо ці вимоги стосовно до схеми 
фінансування за допомогою випуску облігацій. 

Необхідно враховувати те, що емітент корпоративних облігацій повинен виплачувати 
поточний купонний дохід, а також номінал - при погашенні облігації. Таким чином, грошовий потік, 
що буде отриманий у майбутньому від впровадження інвестицій, повинен забезпечувати названі 
виплати. 

Далі, прибутковість інструментів боргового інвестування тісно пов'язана з ризиком для 
інвестора, що залежить у високому ступені від рівня фінансових коефіцієнтів. У ряді цих 
коефіцієнтів на перше місце висувається коефіцієнт фінансового важеля. Високе значення 
даного коефіцієнту означає, що підприємство вже має багато боргів у порівнянні з його 
власними коштами, але висока ймовірність дефолта при ще більшому збільшенні боргу після 
емісії облігацій. Компенсація такого ризику інвесторові здійснюється багато в чому через ріст 
повної й купонної прибутковості. Якщо прибутковість виявиться високої, то виникає нова вимога 
- вимога більше високої рентабельності інвестиційного проекту, що підвищує прибутковість 
облігацій. Різниця між рентабельністю й повною прибутковістю може бити викликана запасом  
міцності облігаційної позики. Якщо ця різниця буде мінімальної, то виникне ризик одержання 
негативного результату при настанні несприятливих кон'юнктурних подіях. Наприклад, 
непередбачений ріст цін на споживані сировину, матеріали, що комплектують приведе до 
незапланованого зниження прибутку відповідному зниженню рентабельності. 

Таким чином, якщо має місце невідповідність зазначеним вимогам, підприємство буде 
змушено відмовитися від емісії облігацій (рис.2). 

ПЕРЕВІРКА ДЖЕРЕЛ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ОБРАНОЇ СТРАТЕГІЇ 
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Чи є передумови вибору 
джерела фінансування 

Чи є умови 

Чи  відповідають параметри 
підприємства необхідним 

вимогам 

Прийняття рішення по 
використанні джерела 

фінансування 

Відмова від  даного джерела 
фінансування 

Чи можливо створити 
умови 

Проведення заходу 

Чи можливо приведення 
параметрів відповідно з 
необхідними вимогами 

Проведення заходу 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Перевірка параметрів підприємства на відповідність вимогам, 
пропонованим при емісії боргових інвестиційних інструментів 

 
Якщо розглядати венчурне фінансування, то при загальної схеми, з'являються 

деякі особливості вимог прийняття рішень на вибір даного джерела. 
По-перше, у цьому випадку не так важлива вимога синхронізації грошових потоків. Це 

пов'язане з тим, що не передбачається повернення боргів із грошового потоку самого 
підприємства. Але це не виходить, що грошові потоки взагалі не мають значення. Вони 
впливають на курсову вартість акцій. 

Найважливішим вимогам венчурного інвестування є наявність стійкого попиту на продукцію й 
послуги підприємства, що дозволяє зайняти зелену частку  на ринку, що у свою чергу визначить 
досягнення необхідних обсягів виробництва. Далі, важливо зрозуміти в які строки підприємство 
досягає показників, що дозволяють вийти на біржу. Але відзначимо, що в даному контексті мова 
йде про вимоги. Ясно, що також повинні бути в наявності зазначені раніше умови й передумови. 
Відносно венчурного інвестування саме останні, насамперед, визначають можливості його 
залучення. 

У відношенні спеціальних високотехнологічних фондових ринків (розвитку, росту й т.д.) 
можна розглянути дві основних вимоги: 

- досягнення відповідності параметрів підприємства тим вимоги, які встановлюють 
відповідний фондовий ринок; 

- наявність певного рівня інвестиційності підприємства в цілому. 
Визначити рівень інвестиційності досить складно, хоча в літературі розглядаються 

відповідні методики [3]. У наявних пропозиціях виділяються наступні  фактори інвестиційності: 
частка продукції, що перебуває на стадіях росту до виходу на ринок, відносний рівень 
наукоємності продукції, частка нематеріальних активів у загальних активах, частка венчурного 
фінансування.  

На нашу думку, при обґрунтованості даного переліку факторів у цілому, він трохи 
перевантажений. Зокрема, з огляду на те, що венчурне інвестування не має поширення, навряд 
чи варто враховувати дані фактори при визначенні рівня інвестиційності. 

Питання вибору форм і джерел залучення інвестиційних ресурсів є однією стороною 
проблеми розробки інвестиційних проектів. Інший аспект обумовлений тим, що інвестор 
тільки тоді надасть свої фінансові ресурси, коли проект буде для нього прийнятним й 
економічно цікавим. Таким чином, уже на початкових стадіях варто аналізувати інвестиційну 
привабливість проектів і підприємств в цілому. Причому, важливим питанням є інтегральна 
оцінка інвестиційної привабливості, що є основою для визначення інвестиційного рейтингу [4], 
[5]. 
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Для її виміру пропонується визначити інтегральний функціонал інвестиційної 
привабливості. Інтегральний функціонал  інвестиційної  привабливості - це комплексний 
показник, що дозволяє з урахуванням різних сторін діяльності підприємства визначити 
ступінь доцільності й вигідності вкладення коштів у підприємство або в інноваційний проект. 

Згаданий інтегральний функціонал повинен володіти як мінімум двома властивостями: 
комплексності та багаторівневості. Властивість комплексності означає, що даний показник 
повинен ураховувати багато сторін діяльності підприємства, тому що інвестор, вкладаючи свої 
гроші, хоче врахувати всі нюанси такого вкладення. Багаторівневість припускає, що кожна 
окрема сторона діяльності повинна характеризуватися показниками різного ступеня агрегації, 
а сам процес агрегації показників повинен бути заснований на послідовному укрупненні 
(дозволяти розраховувати проміжні приватні показники), що дозволить інвесторові мати ясну 
картину по можливим результатам своїх вкладень. 

Схематично структура показників інвестиційної привабливості показана на рис. 3.  
 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Структура показників інтегрального функціонала інвестиційної 

привабливості 
 
Інтегральні фактори характеризують окремі сторони діяльності підприємства. Виділяємо 

наступні фактори: виробничий потенціал, ринковий   потенціал, стан основних виробничих 
фондів, інвестиційна активність, інноваційна активність, рівень корпоративного керування, 
фінансовий стан [6], [7]. 

Вибір перерахованих факторів зв'язаний з наступними обставинами. 
По-перше, інвесторів цікавить рівень організації  продуктивної діяльності, виробничі 

можливості  реципієнта інвестицій, від яких залежать багато інших сторін діяльності. Саме ці 
можливості визначають розмір доходів, що може бути отриманий у майбутньому. Відповідно 
до відомої методології оцінки бізнесу саме майбутні доходи й визначають розміри інвестицій 
у придбання бізнесу. 

По-друге, висока важливість ринкових можливостей підприємства. Ці можливості 
визначають перспективи розвитку  й  доцільність самих інвестицій. 

По-третє, здобуваючи підприємство (вкладаючи кошти у формування його капіталу), 
інвестор по суті купує активи, головною складовою частиною яких є основні засоби. Вони багато 
в чому формують виробничий апарат підприємства. 

По-четверте, інвестиційна активність характеризує інтенсивність минулого й сьогоднішнього 
інвестування в розвиток підприємства, що в значній мірі створює передумови для високих темпів 
економічного росту. «Добре проінвестоване» підприємство за інших рівних умов має більший 
запас міцності, чим підприємство із протилежною інвестиційною характеристикою. 

По-п'яте, інноваційна активність має значення для розуміння можливостей підприємства в 
частині випуску нової продукції і застосування нових технологічних процесів. Навіть якщо раніше 
були зроблені серйозні інвестиції, сам їхній розмір ще не гарантує, що підприємство буде 
досить конкурентоздатним в продуктово-технологічному відношенні на довгострокову 
перспективу. Тому важливо знати який інвестиційний  потенціал має підприємство, який 
технологічний заділ на майбутнє вже створений. 
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По-шосте, рівні корпоративного керування характеризує взаємини між менеджментом й 
акціонерами, між  мажоритарними акціонерами, фінансову прозорості підприємства. Не слід 
очікувати припливу нових інвесторів при низькому рівні корпоративного правління. 

Ну й, нарешті, по-сьоме, не останню роль при прийнятті інвестиційних рішень грає 
фінансовий стан підприємства. Обтяженість боргами, наявність значної простроченої 
кредиторської заборгованості, низька ліквідність і т.д. - всі ці фактори, що різко знижують 
інвестиційна привабливість. Наприклад, наявність згаданої простроченої кредиторської 
заборгованості створює погрозу банкрутства й втрати інвестованих коштів. 

Таким чином, перераховане коло інтегральних факторів власне кажучи визначає 
доцільність й ефективність інвестування. Більше детальний їхній аналіз припускає розгляд 
функціональних груп показників [8]. 

Функціональні групи показників - це локальні групи  індикаторів, що формують 
інтегральні фактори. Наприклад, інтегральний фактор «Ринковий потенціал» складається з 
функціональних груп «Темпи продажів і частка на ринку». «Диверсифікованість збуту»; 
інтегральний фактор «Фінансовий стан» підрозділяється на функціональні групи:  «Ліквідність», 
«Фінансова стабільність», «Рентабельність» й інше. 

У свою чергу функціональні групи показників складаються із часток, показників, які є 
первинними інформаційними носіями оцінки інвестиційної привабливості. Наприклад, у групі 
показників «Темпи продажів і частка на ринку» можна виділити приватні показники «Темпи 
продажів за останні три роки», «Зміна частки на ринку». В табл. 1. наведено показники, які 
рекомендуються. 

Таблиця 1 
Рекомендовані показники  інвестиційної привабливості підприємства 

Інтегральни
й фактор Функціональна група показників Приватний показник 

Рівень диверсифікованості виробничого портфеля Виробничий 
потенціал 

Структурні характеристики  
виробничого портфеля Повнота виробничого портфеля 

Ступінь відновлення виробничого портфеля за останні три роки  Динамічні характеристики 
виробничого портфеля Співвідношення середньорічних  темпів росту обсягів виробництва 

в компанії й у цілому  по галузі  за останні три роки  
Середньорічні темпи продажів за останні три роки 
Прогноз темпів продажів на найближчі три роки 

Темпи продажів і частка на 
ринку 

Зміна  частки на ринку за останні три роки 
Частка основного споживача  в обсязі реалізації Диверсифікованість збуту 
Динаміка частки нових  споживачів за останні  три роки 
Динаміка частки продукції, поставленої на експорт 

Ринковий 
потенціал 

Експорт і зовнішній ринок 
Коефіцієнт варіації цін на продукцію   компанії на зовнішньому ринку 

Зношування основних 
виробничих фондів 

Коефіцієнт зношування 

Відновлення основних  
виробничих фондів 

Коефіцієнт відновлення 

Стан 
основах 
виробничих  
фондів  

Вибуття основних виробничих 
фондів  

Коефіцієнт вибуття 

Реінвестування прибутку Середній коефіцієнт  реінвестування за останні три роки  
Інвестиційна 
активність 

Інвестиції в основний капітал Обсяг інвестицій в основні  виробничі фонди до вартості фондів на 
початок періоду 
Відносний урівень наукоємності Наукоємність продукції й 

структура активів Частка нематеріальних активів  у загальній  вартості активів 
Частка продукції п'ятого технологічного укладу в загальному обсязі продукції 

Інноваційна 
активність 

Прогресивність технологічної 
структури продукції й фінансування 
активів 

Частка венчурного фінансування у вартості активів 

Наявність достовірної  інформації про власників Структура власності  
Концентрація власності 

Рівень 
корпоративно
го керування Фінансова прозорість підприємства Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Коефіцієнт поточної ліквідності Ліквідність 
Коефіцієнт  покриття відсотків 
Коефіцієнт фінансового важеля Фінансова стабільність 
Коефіцієнт довгострокового запозичення 
Рентабельність виробництва 

Фінансовий 
стан 

Рентабельність 
Рентабельність активів 
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Для виміру впливу окремих показників на інвестиційну привабливість компанії автори 
пропонують використає метод присвоєння значень +1, 0, -1. 

Позитивний вплив оцінюється як (+1), нейтральне як (0) і негативне -   (-1). Пропонуємо 
застосувати даний підхід, використовуваний в оцінках кредитного ризику, для оцінки 
інвестиційної привабливості. В табл. 2 наведено оцінка впливу показників на інвестиційну 
привабливість підприємства. 

Таблиця 2 
Вплив показників на інвестиційну привабливість компанії 

 
Приватний показник Зміна впливу на інвестиційну привабливість 

Рівень диверсифікованості виробничого 
портфеля  

Частка кожного з основних  видів продукції не перевищує 50% - 
значення показника (+1); частка  одного з основних видів продукції 
від 50 до 75% - значення показника (0); понад 75% -     (-1) 

Повнота виробничого циклу Понад 75% продукції, комплектуючих і робіт необхідних для 
випуску кінцевого продукту, провадиться компанією (+1); 50-75% - 
(0); менш 50% - (-1) 

Ступінь відновлення  виробничого портфеля  
за останні три роки  

Частка нової продукції10% - значення показника (-1), менш 10% - 
(0) 

Співвідношення середньорічних темпів росту 
обсягів виробництва в компанії й у цілому по 
галузі за три роки 

Середньорічні темпи  росту рівних середньо галузевих або  
перевищують їх (-1); середньорічні темпи росту нижче середньо 
галузевих – (0) 

Середньорічні темпи продажів за останні три 
роки  

Середньорічні темпи  росту рівні  середньо галузевим або 
перевищують їх (+1); середньорічні темпи росту нижче  середньо 
галузевих – (0) 

Прогноз темпів  продажів  на найближчі  три 
роки  

Прогнозується ріст обсягів  продажів (+1); прогнозується зниження 
обсягів продажів (-1) 

Зміна частки  на ринку за останні три роки Частка на ринку збільшилась (+1) 
Частка на ринку не змінилася (0) 
Частка на ринку зменшилась (-1) 

Частка основного  споживача в обсязі 
реалізації 

Частка кожного з основних  споживачів  не більше 30% - (+1); від 
30-50% - (0); понад 50% -(-1) 

Динаміка частки  нових споживачів за останні 
три роки 

Обсяг  продажів новим споживачам  склав 30% - (+1). Нові 
споживачі відсутні (0) 

Динаміка частки продукції, що поставляє на 
експорт 

Частка експортної продукції збільшилась (-1) 
Частка експортної продукції не змінилася (0) 
Частка експортної продукції зменшилась (-1) 

Коефіцієнт варіації цін на продукцію компанії 
на зовнішньому ринку за останні три роки 

Коефіцієнт варіації менш 10%-(+1); 10-30% - (0); вище 30%- (-1) 

Коефіцієнт зношування Нижче середньо галузевого значення – (+1), на рівні – (0);нижче 
рівня  - (-1) 

Коефіцієнт відновлення Вище середньо галузевого значення – (+1); на рівні – (0); вище 
рівня – (-1) 

Коефіцієнт вибуття Вище середньо галузевого значення – (+1); на рівні – (0); нижче 
рівня – (-1) 

Середній коефіцієнт  реінвестування за останні 
три роки  

Від 50 до 100 – (+1); 30-50% - (0); менш 30% - (-1) 

Обсяг інвестицій в основні виробничі фонди до 
вартості фондів   на початок періоду 

Більше 30 % - (+1); 10-30% - (0), менш 10% - (-1) 

Відносний рівень наукоємності Більше або дорівнює 1 – (-1), менш 1 – (-1) 
Частка нематеріальних активів  у загальній 
вартості активів 

Середньо галузевий й вище – (-1), нижче середньо галузевого – 
(0) 

Частка венчурного фінансування у вартості активів Середньо галузевий й вище – (-1), нижче середньо галузевого – (0) 
Наявність достовірної інформації про власників  Наявність інформації про власників  
Концентрація власності Самому великому власникові належить  більш 50% акцій (+1), великим 

акціонерам  належить 25-50 акцій (0), самий великий пакет акцій становить 
менш 25% - (-1) 

Складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами 

Фінансова звітність складається за міжнародними стандартами – (+1), 
фінансова звітність не складається  за міжнародними стандартами – (-1) 

Коефіцієнт поточної ліквідності Вище середньо галузевого значення (+1); на середньо галузевому  
рівні (0); нижче рівня – (-1) 

Коефіцієнт фінансового важеля  Нижче середньо галузевого рівня (+1), на рівні – (0), вище – (-1) 
Коефіцієнт довгострокового запозичення Нижче середньо галузевого рівня (+1), на рівні – (0), вище – (-1) 
Рентабельність  виробництва Вище середньо галузевого значення – (+1); на рівні – (0); нижче рівня – (-1) 
Рентабельність активів Вище середньо галузевого значення – (+1); на рівні – (0); нижче рівня – (-1) 

Далі рекомендується наступна послідовність і схема розрахунків: 
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- розрахунок впливу функціональної групи показників у цілому; 
- розрахунок значень інтегральних факторів; 
- розрахунку рівня інтегрального функціонала інвестиційної привабливості.  
Для визначення згаданого впливу функціональної групи факторів необхідно застосовувати 

наступну формулу (1): 
 

GI ∑
=

=
n

t
ik p

1
,    (1) 

 
де  GI k  - вплив функціональної групи k на інвестиційну привабливість; 
         p i  - вплив i-ії частки показника на інвестиційну привабливість. 
 
Величина p i  визначається відповідно до даних табл.2 й може приймати значення +1, 0, 

- 1. Підсумовування здійснюється по всім врахованим у розрахунку приватним показникам. 
Кількість цих показників умовно позначається “n”. 

Далі пропонується привласнювати отриманому показнику бальну оцінку залежно від 
його розрахункового значення. На нашу думку, варто використати 100 бальну шкалу, що 
забезпечує можливість більше диференційованого підходу. 

Якщо показник впливу функціональної групи факторів GI k  виявиться в інтервалі від 
+0,75n до 1 n, то  бал в експертній оцінці повинен бути рівним 100. У цьому випадку більше 
75% показників позитивно впливають на інвестиційну привабливості. При більш низьких 
значеннях можна застосувати наступну шкалу: 

- від +0,65n до +0,75n - 80 балів; 
- від +0,55n до + 0,65n - 60 балів; 
- від +0,35n до +0,55n - 40 балів; 
- від +0,25n до +0,35n - 20 балів; 
- менш +0,25n - 0 балів. 
Для розрахунку значень інтегральних факторів визначається середній бал за даними 

оцінки функціональних груп, що входять до складу цих факторів. При цьому використається 
формула (2): 

m

B
IF

m

m
k

l

∑
== 1 ,    (2) 

де IF l  - значення і-го інтегрального фактору; 
B k  - бальна оцінка впливу функціональної груп, що утворять інтегральний фактор. 
 
Показник IF l  може прийняти значення від 0 до 100. 
Розрахунок рівня інтегрального функціонала інвестиційної привабливості повинен 

провадитися з урахуванням важливості інтегральних факторів. Для цього кожному необхідно 
привласнити питому вагу. Для цього може бути використана експертна процедура. 

Рівень інтегрального функціонала інвестиційної привабливості пропонується визначати 
по формулі (3): 

 
FLA = ∑ ⋅ ii dIF ,   (3) 

 
де FLA - значення рівня інтеграла інвестиційної привабливості; 
d i  - питома вага i-го інтегрального фактору. 
 
Для визначення ступеня інвестиційної  привабливості будуватися оцінна шкала: 
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95-100 найвищий; 
90-95 дуже високий; 
85-90 високий; 
80-85 вище за середнє; 
75-80 середній; 
70-75 нижче середнього; 
65-70 значно нижче середнього; 
60-65 низький; 

менше 60 дуже низький. 
Дана шкала рекомендується для виміру інвестиційної привабливості будь-яких 

інвестицій, включаючи венчурні інвестиції на ринках росту фондові біржі  та інші. 
Інтегральний функціонал інвестиційної привабливості може бути використаний для 

визначення ефективності інвестування при порівнянні альтернативних варіантів вкладення 
коштів. Якщо інвестор аналізує привабливість різних підприємств і повинен вибирати 
найбільш прийнятні для інвестування, то він може як додатковий показник розраховувати 
ефективність інвестицій на основі зіставлення значень інтегральних функціоналів 
інвестиційної привабливості цих підприємств. Для визначення ефективності інвестицій 
рекомендується використати наступну формулу (4): 

 

ЕІ = ( ) 1001
0

1 ⋅−
FLA
FLA

,   (4) 

 
де ЕІ - показник ефективності інвестицій при порівнянні підприємств із різними 

значеннями інтегрального функціонала інвестиційної привабливості; 
FLA1 й FLA0 - значення інтегральних показників інвестиційної привабливості 

порівнюваних підприємств. 
Висновки з проведеного дослідження: 
- при виборі джерел інвестування метою визначення можливості і доцільності їх 

використання необхідно по кожному напряму перевірити їх з погляду передумов, умов і 
вимог і можливості створення останніх; 

- з метою вдосконалення методичних підходів до вибору джерел інвестування 
запропоновано визначати комплексний показник - інтегральний функціонал інвестиційної 
привабливості, який дозволяє з урахуванням різних сторін діяльності підприємства оцінити 
ступінь доцільності і вигідності вкладення коштів в інноваційний проект; 

- використання інтегрального функціонала інвестиційної привабливості може бути 
застосовано для визначення ефективності інвестування при порівнянні альтернативних 
варіантів вкладення коштів, а значить, вибору найбільш сприятливих для інвесторів. 

Подальші дослідження з даної проблематики необхідно проводити у напрямі пошуку 
шляхів застосування інтегрального функціонала інвестиційної привабливості в різних галузях 
економіки при розробці стратегії розвитку підприємства. 
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Анотація 

У роботі розглянуті і уточнені передумови, умови і вимоги, які характеризують 
можливість і доцільність використання різних джерел інвестування проектів і 
підприємства. Для вимірювання інвестиційного рейтингу окремих інвестиційних проектів і 
підприємств пропонується визначити інтегральний функціонал інвестиційної 
привабливості, який як комплексний показник оцінює з різних сторін діяльність 
підприємства і його інвестиційну привабливість для інвесторів. 

Ключові слова: інвестиційні ресурси, передумови, умови і вимоги, інтегральний 
функціонал інвестиційної привабливості, інтегральні чинники, функціональні групи, 
приватні показники. 

 
Аннотация 

В работе рассмотрены и уточнены предпосылки, условия и требования, которые 
характеризуют возможность и целесообразность использования разных источников 
инвестирования проектов и предприятия. Для измерения инвестиционного рейтинга 
отдельных инвестиционных проектов и предприятий предлагается определить 
интегральный функционал инвестиционной привлекательности, который как 
комплексный показатель оценивает с разных сторон деятельность предприятия и его 
инвестиционную привлекательность для инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, предпосылки, условия и требования, 
интегральный функционал инвестиционной привлекательности, интегральные 
факторы, функциональные группы, частные показатели. 

 
Annotation 

Pre-conditions, terms and requirements which characterize possibility and expedience of the 
use of different sources of investing of projects and enterprise, are in-process considered and 
specified. For measuring of the investment rating of separate investment projects and enterprises it 
is suggested to define integral functional of investment attractiveness, which as a complex index 
estimates from different sides activity of enterprise and him investment attractiveness for investors. 

Key words: investment resources, pre-conditions, terms and requirements, integral 
functional of investment attractiveness, integral factors, functional groups, private indexes. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРУКТУРНИХ  
ЗРУШЕНЬ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Проведення ефективних структурних реформ тісно пов'язане 

з інвестуванням структурних трансформацій, що є вагомим чинником стимулювання 
економічного зростання.  

Затяжний і непослідовний характер ринкового реформування економіки, економічна й 
політична нестабільність, відсутність належно розвинених ринкових інвестиційних 
інструментів, недосконала фінансово-кредитна й податкова система на макрорівні з одного 
боку та відсутність доступу до інвестиційних ресурсів та часто збитковість господарської 
діяльності на мікрорівні з іншого боку на сучасному етапі створюють обмеження в реалізації 
інвестиційної політики на сучасному етапі. Актуальність дослідження інвестиційних процесів 
зростає за необхідності усунення впливу фінансової кризи, з тим, щоб зберегти існуючі темпи 
зростання і не допустити зниження життєвого рівня населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням реальних інвестиційних 
процесів та пошуком шляхів активізації інвестиційних джерел структурних реформ займались 
такі вітчизняні вчені як Бойко Є. І., Геєць В. М. [1], Данилишин Б. М. [2], Долішній М. І., 
Гаврилюк О. В. [3], Герасимчук З. В., Крупка І. М. [4], Лемішко О. О. [5], Лукінов І. І., 
Макогон Ю. В. [6], Попов В., Попова В. [7] та ін. 

Особливої уваги нині вимагає питання пошуку інструментів стимулювання притоку 
інвестицій під час фінансової кризи з метою здійснення структурних реформ і вдосконалення 
методологічних підходів щодо оцінки переваг інвестування у конкретну галузь економіки. 

Постановка завдання. Необхідно проаналізувати існуючий стан інвестиційного 
клімату, надто таку його складову як інвестиційний ризик, тобто чинники, які стримують 
потенційних інвесторів від здійснення капіталовкладень, а також запропонувати підхід до 
оцінки галузевих пріоритетів інвестування на сучасному етапі економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розв'язання проблеми структурної 
перебудови вимагає концентрації значних ресурсів, а також координації діяльності по їх 
розподілу і використанню. Тому проблемними аспектами інвестиційного забезпечення 
структурних зрушень у народному господарстві повинні бути розробка адекватного ринковим 
відносинам інвестиційного механізму, пошук шляхів подолання перешкод інвестиційному 
процесу і визначення пріоритетів для інвестиційних програм. 

В інвестиційній сфері впродовж практично всіх років незалежності можна спостерігати 
занепад. Для подолання тенденцій загального спаду інвестиційної активності урядовими 
структурами в різні роки було вжито цілу низку штучних стимулів, зокрема, законодавчих. 
Так, оскільки одним з дієвих механізмів активізації інвестиційної діяльності є прямі іноземні 
інвестиції, а основною формою їх залучення в економіку України на сучасному етапі є спільні 
підприємства, то для стимулювання потоку іноземних вкладень в 1992 році було прийнято 
Закон України "Про іноземні інвестиції". Законодавчо спільним підприємствам надавались 
реальні пільги, а саме: звільнення від мита і податку на імпорт при ввезенні майна як внеску 
іноземного інвестора до статутного фонду, звільнення від податку на прибуток і від сплати 
ПДВ впродовж перших 5 років, а в подальшому сплата податку на прибуток в розмірі 50%, 
повне розпорядження власною валютною виручкою, а також гарантії від примусових 
вилучень та незаконних дій державних органів. Але сподівання на широке залучення в 
економіку України іноземних капіталів не справдились. За перші 3 роки незалежності сукупні 
іноземні інвестиції в Україну (станом на 1.01.1995 р.) склали лише 483,5 млн. дол. США [8]. 

Проте оскільки такі значні пільги і правові гарантії ставили вітчизняних підприємців в 
дискриміноване становище, то в результаті лобіювання вітчизняним капіталом власних 
інтересів пільги іноземцям стали поступово скорочувати. Декрет Кабінету Міністрів України 
"Про режим іноземного інвестування" 1993 року і Закон України "Про режим іноземного 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 156 

інвестування" 1996 року залишив з перерахованих вище пільг лише звільнення від сплати 
мита при ввезенні майна в Україну як внеску іноземного інвестора до статутного фонду 
підприємства. Таким чином, за роки незалежності державна політика України щодо 
іноземних інвестицій повністю змінилася – спочатку іноземному капіталу було надано 
виняткові умови, але поступово позбавлено пільгового статусу і зрівняно в правах з 
вітчизняним. Зарубіжні інвестори сприйняли такі зміни в законодавстві як пряме порушення 
обіцянок України і почали кампанію звернень до судових органів. 

В Україні також використовувалась практика надання пільг іноземним інвесторам за 
регіональним принципом і за галузевою ознакою, але і вона не була довготривалою. Серед 
основних чинників спаду інвестиційної активності в Україні кілька років тому називали скасування 
пільг у СЕЗ і ТПР [9, с.27]. Оцінюючи вплив створення для іноземних інвестицій особливих 
пільгових умов на рівень їх залучення в економіку України, можна зробити висновок, що бажаного 
їх припливу досягти не вдалося. І не лише через неочікувані інвесторами зміни. Впродовж періоду 
дії значних пільг для іноземних інвесторів реальні обсяги щорічних інвестицій були зовсім 
мізерними, а збільшуватись почали тоді, коли пільги скасували, – в 1999–2000 рр.  Досвід багатьох 
країн, які пішли шляхом надання пільгових податків чи субсидій за рахунок видаткової частини 
свідчить про те, що подібна практика не мала позитивного результату і значно погіршувала 
інвестиційну привабливість країн, які обрали цей шлях [10, с. 2]. В Україні це також не сприяло 
підвищенню інвестиційної активності. Про це свідчить той факт, що сукупні іноземні інвестиції в 
економіку України станом на 1.01.2010 р. склали лише 40026,8 млн. дол. США [8], а за середнім 
душовим обсягом прямих іноземних інвестицій Україна серед 25 держав Центрально-Східної 
Європи та СНД посідає одне з останніх місць – 22 [11, с. 134]. 

До низького рівня захисту законних прав інвесторів слід додати такі чинники 
стримування покращення загального інвестиційного клімату в Україні як економічні, 
фінансові, науково-технологічні, адміністративно-бюрократичні. 

Аналіз сучасного стану багатьох галузей народного господарства країни та причини їх 
стагнації виходять за межі даної статті. Проте слід зазначити, що на нинішньому етапі 
проявляються наслідки промислової кризи як в тому, що вітчизняне промислове виробництво 
переходить з одного стану в інший, якісно гірший, так і в тому, що світова криза (2008 – початок 
2009 р.) вплинула на загальні тенденції щодо спрямування прямих іноземних інвестицій, і нині 
спостерігається значне скорочення загального їх обсягу і зниження темпів їх приросту. 

Окремо слід розглянути такий фінансовий чинник як інфляцію. Висхідна інфляційна 
динаміка як наслідок кризових явищ останнім часом створює нестабільність реалізації 
інвестиційних проектів – посилює ризики їх здійснення і збільшує їх вартість. Інноваційно-
технологічна відсталість, яка особливо явно спостерігається в промисловості, є також 
реальною перешкодою формуванню сприятливого інвестиційного клімату. І на нинішньому 
етапі державна політика не сприяє стимулюванню інвестицій у сферу високих технологій. 

Адміністративно-бюрократичні перешкоди пов'язані з корупцією, свавіллям чиновників, 
недосконалістю судової системи та системи виконання судових рішень. Характерним 
явищем для вітчизняної практики є намагання владних структур волюнтаристськими 
методами впливати безпосередньо на виробничий процес на підприємствах і відсутність 
відповідальності посадових осіб за таке незаконне втручання, аж до незаконного вилучення 
майна, а також проблема різних і нерідко суперечливих нормативних вимог і 
загальновизнана необов'язковість їх дотримання. Наочним прикладом вилучення в листопаді 
2010 р. майна інвестора, який вклав значні кошти – близько 200 млн. дол. США – є ВАТ 
"Пансіонат "Море" в м. Алушта [12, с. 7]. До того ж, на регіональному рівні наявна слабка 
участь місцевої влади у процесі інвестиційної діяльності. 

Отже, наявність таких перешкод формуванню сприятливого інвестиційного клімату в 
Україні спричинило низьку її інвестиційну привабливість. За даними Світового банку Україна 
за рівнем якості середовища для здійснення господарської діяльності посідає 128 місце з 175 
країн, поступаючись усім країнам Центрально-Східної Європи та навіть більшості 
пострадянських країн [11, с. 132]. До цього факту слід додати, що в умовах подолання 
наслідків фінансової кризи збільшуються альтернативні можливості потенційних інвесторів. 
Все це обумовлює ті негативні тенденції, які спостерігаються в інвестиційних процесах в 
Україні. Зокрема, в ряді регіонів разом із мізерними обсягами надходжень спостерігається 
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ще і відтік іноземних капіталів. Наприклад, у першому півріччі 2010 р. в економіку 
Хмельницької області іноземними інвесторами вкладено 22 млн. дол. США прямих 
інвестицій, і за цей же період вилучено іноземних інвестицій на суму 59 млн дол. США. 
Загалом по Хмельницькій області обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 липня 2010 
р. становив 163 млн. дол. США, що в розрахунку на одну особу – 122 дол. США [13]. Для 
порівняння: в країнах Центральної Європи і Прибалтики показник прямих іноземних 
інвестицій на душу населення перевищує 1,5–2,5 тис дол. США [11, с. 134]. 

Для подолання вище зазначених негативних тенденцій є нагальна необхідність 
розробки дієвих заходів по залученню інвестицій в економіку країни та формування цілісної 
галузевої і регіональної інвестиційної політики. І це має бути одним з першочергових завдань 
держави на сучасному етапі. Зокрема, дієвим заходом регіональної інвестиційної політики є 
посилення контролю за діями чиновників на мезорівні. Приклад ефективності таких дій щодо 
подолання корумпованості регіональної влади можна навести такий: в Росії губернатор 
роздав всім інвесторам номер свого мобільного телефону і попрохав їх телефонувати 
одразу, коли чиновники вимагатимуть хабарі. За рік у регіон, очолюваний цим губернатором, 
надійшло інвестицій в обсязі 6 млрд. дол. США [14, с. 7]. 

Одним з дієвих заходів регіональної інвестиційної політики є розвиток технологічних кластерів і 
залучення для їх розвитку цільових державних інвестицій для акумуляції регіональних інвестицій, 
використання трудових, а також інвестиційних ресурсів населення, домогосподарств. Вартим 
вивчення і розповсюдження є досвід перших кластерів в Україні – на Хмельниччині, а саме: 
будівельного, швейного, харчового і туристичного, які функціонують в рамках Асоціації “Поділля 
Перший” [15,с. 6]. Слід відмітити, що коли оборонні підприємства Хмельницького зупинились, 
підприємці створили 22 тис. робочих місць на 25 базарах Хмельницького, використовуючи вигідне 
географічне положення, близькість до Польщі. За даними аналізу, проведеного управлінням 
економіки Хмельницької області, щоденно за товаром в Польщу вивозилась сума як мінімум в 1 млн 
дол. США. Завдяки діяльності кластерів підприємства регіону завдяки застосуванню резервів 
внутрішніх інвестицій заполонили Хмельницькі базари не польським товаром, а хмельницьким, який, 
до того ж, вивозиться і споживається усіма регіонами України. 

На сучасному етапі пріоритетність в реалізації має віддаватися тим інвестиційним 
проектам, які сприяють подоланню існуючих і посилених кризою структурних деформацій, 
проектам, що мають швидку окупність, вигідність з точки зору створення нових робочих місць 
і надходжень у бюджет. Отже, визначення інвестиційних можливостей як конкретних 
підприємств, так і  галузей є відправною точкою для діяльності, пов’язаної з інвестуванням. 
Зрештою, це може стати початком мобілізації інвестиційних засобів. Тому оцінка галузевих 
пріоритетів інвестування відбувається безпосередньо перед цією стадією. Потенційні інвестори 
зацікавлені в одержанні інформації про виникаючі інвестиційні можливості в конкретній галузі. 
Щоб створити таку інформацію для ідентифікації інвестиційного проекту, варто застосовувати 
підходи як на рівні галузі, так і на рівні підприємства. Для цих підходів характерні два напрямки 
досліджень. На рівні галузі доцільно аналізувати весь інвестиційний потенціал. На рівні 
підприємства варто визначити конкретні, інвестиційні вимоги індивідуальних проектувальників. 

Аналізуються такі аспекти: природні ресурси, придатні для обробки; існуюча структура 
господарства; майбутній попит на визначені споживчі товари, споживання яких може зрости 
за рахунок збільшення чисельності населення або купівельної спроможності; імпорт – для 
визначення сфер імпортозаміщення; вплив на навколишнє середовище; сектори економіки, 
які успішно функціонують в інших країнах з аналогічною економічною базою, подібними 
рівнями розвитку і станом фінансових, трудових і природних ресурсів; можливі взаємні 
зв’язки з іншими галузями. 

Дослідження інвестиційних можливостей, які нині проводяться, мають поверхневий характер 
і ґрунтуються головним чином на приблизних оцінках, а не на детальному аналізі. Дані про 
витрати отримуються з аналогічних існуючих проектів, а не на основі даних з таких джерел як, 
наприклад, постачальники сировини, устаткування, комплектуючих тощо. В залежності від 
реальної конкретної ситуації слід проводити дослідження загальних можливостей (секторний 
підхід) або можливостей конкретного проекту (підхід на рівні підприємства). 

Для визначення галузевих пріоритетів інвестування, на нашу думку, доцільним є 
застосування поряд з іншими критеріями прийняття рішення про інвестування, зокрема, 
очікуваним ефектом від інвестицій, також оцінку комерційного потенціалу роботи в конкретній 
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галузі, тобто здатності галузі до забезпечення комерційного ефекту для конкретного 
підприємства, яке є інвестором. 

Для врахування впливу макроекономічних процесів, галузевих тенденцій і оцінки 
ефективності господарської діяльності підприємства, а також ефекту від майбутніх інвестицій 
та оцінки комерційного потенціалу галузей народного господарства слід, на нашу думку, 
використовувати багаторівневу систему оцінок, яка на першому рівні забезпечує аналіз 
макроекономічних та політичних процесів, на другому – аналіз тенденцій розвитку галузей 
економіки, на третьому – аналіз здатності підприємства до реалізації інвестицій (рис. 1). 
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Рис. 1. Система оцінки галузевих пріоритетів інвестування 
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З наведеної схеми зрозуміло, що оцінка галузевих пріоритетів інвестиційних процесів 
здійснюється на передінвестиційній фазі, не використовується на інвестиційній та 
експлуатаційній фазах і має визначальне значення у виборі стратегії інвестування, 
партнерів, джерел залучення інвестиційних ресурсів в конкретну галузь інвестування в 
процесі реалізації інвестиційної та експлуатаційної фаз. Складність здійснення оцінки за 
запропонованою системою полягає в існуванні великої кількості різних показників, які важко 
порівнювати. До цього ще слід додати необхідність оцінки забезпечення комерційного ефекту 
галузі з поряд з застосуванням оцінки ефективності здійснення інвестицій. 

На основі аналізу існуючих підходів до визначення галузевих пріоритетів інвестиційних 
процесів слід виділити такі основні принципи, якими слід керуватися при здійсненні оцінки 
галузевих пріоритетів інвестування. 

1. Отримання єдиного порівнюваного показника оцінки галузевих пріоритетів 
інвестування. 

2. Оцінки потенціалу галузі до забезпечення комерційного ефекту. 
3. Двосторонньої оцінки потенціалу комерційного ефекту з урахуванням інвестиційної 

спроможності підприємства. 
Так, на першому етапі використання трирівневої системи оцінювання галузевих 

пріоритетів здійснюється аналіз впливу макроекономічних показників, найвпливовішим серед 
яких, безумовно, є рівень інфляції. Причини оцінки інфляційних процесів на першому рівні 
закладені в природі цього показника, зокрема, його здатності знецінювати гроші, а за умов 
тривалої дії або високого рівня – до зниження купівельної спроможності та падіння обсягів 
виробництва, наростання кризових явищ аж до руйнації окремих галузей економіки і розвалу 
фінансової системи країни. Отже, високий рівень інфляції відразу визначає пріоритети та 
відхиляє потребу проведення аналізу другого та третього рівнів формування галузевих 
пріоритетів інвестиційних процесів. Необхідність переходу до другого рівня оцінки 
визначається рівнем інфляції у межах до 16%, що вважається сприятливим для здійснення 
інвестицій. Для оцінки галузевих пріоритетів інвестування на другому рівні обрана система 
індексів, які детально розглянуто в іншій праці автора [16, с. 98]. На кінцевому етапі оцінки 
інвестиційної привабливості галузей економіки розраховується система коефіцієнтів, серед 
якої найбільший показник визначає пріоритетну галузь економіки з точки зору здійснення 
інвестицій. 

Отримання показника індексів інвестиційної привабливості згідно запропонованої 
системи оцінки галузевих пріоритетів інвестування є проміжним етапом для існуючих 
підприємств. Його використання розраховане на інвесторів, не обтяжених функціонуючою 
виробничою базою, інфраструктурою, кредиторсько-дебіторською заборгованістю і потребою 
перепідготовки персоналу. 

Дещо іншої форми набуває оцінка привабливості окремих галузей інвестування для 
вже існуючих підприємств. Значна частина інвестиційних ресурсів у формі технології, 
виробничих приміщень, устаткування, підготовленого персоналу у них вже існує. Для таких 
інвесторів галузева привабливість капіталовкладень визначається не індексом галузевих 
пріоритетів інвестування, який, по суті, відображає інвестиційний клімат в конкретній галузі, а 
індексом відносної готовності підприємства до інвестицій, підходи до розрахунку якого ще 
необхідно дослідити. 

В процесі структурних трансформацій економіки важливо також враховувати здатність 
конкретної галузі мультиплікативно впливати на розвиток суміжних сфер. В Україні загалом і 
в її регіонах зокрема найбільший мультиплікативний ефект має харчова та переробна 
промисловість, оскільки через інфляцію скорочуються реальні доходи населення, а 
зрушення у структурі споживчого попиту найменшими темпами відбуваються стосовно 
продуктів харчування. Значний мультиплікативний потенціал має також машинобудування, 
що зумовлено комплексним характером впливу галузі на розвиток промисловості. 
Пріоритетність інвестування у підприємства різних галузей народного господарства 
Хмельниччини детальніше розглянута у вищезгаданій праці автора [16, с. 100]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, незважаючи на наявний інвестиційний 
потенціал в Україні спостерігається низька інвестиційна активність через низку чинників: 
правових, економічних, фінансових, адміністративно-бюрократичних і науково-технологічних. 
Аналіз обсягів іноземних інвестицій в економіку України свідчить про марність сподівань на 
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цей важіль структурної перебудови. Причому законодавчі стимули до зростання обсягів 
іноземних інвестицій у вигляді пільгових податків чи субсидій за рахунок видаткової частини 
не дали позитивного ефекту. Цей висновок є особливо актуальним, оскільки нині деякі 
підприємницькі кола, очікуючи результативність пільг, лобіюють подальше їх поширення і 
намагаються на регіональному і галузевому рівні відновити неефективні в межах країни 
заходи. Для подолання негативних тенденцій інвестиційного процесу необхідне формування 
цілісної галузевої і регіональної інвестиційної політики, одним з дієвих заходів якої може 
стати розвиток технологічних кластерів. Для визначення галузевих пріоритетів інвестування 
в процесі структурної трансформації доцільно застосовувати критерій оцінки комерційного 
потенціалу роботи в конкретній галузі. Пропонується застосовувати трирівневу систему 
оцінки галузевих пріоритетів інвестування. Практичне запровадження цих заходів змінить 
структуру національної і регіональної економіки, забезпечуючи її ефективність і підвищення 
соціального рівня населення. 
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Анотація 

Проаналізовано ефективність штучних стимулів і причини спаду інвестиційної 
активності. Визначені складові оцінки галузевих пріоритетів інвестування. 
Запропоновано застосовувати трирівневу систему оцінки здатності підприємства до 
використання переваг інвестування у цільову галузь економіки. 
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Аннотация 

Проанализирована эффективность искусственных стимулов и причин спада 
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Постановка проблеми. Динамічний розвиток сучасної економіки досягається за 

рахунок безперервного процесу розробки й реалізації інновацій і нововведень. В основі 
вирішення технічних та організаційних проблем лежить проектування, під яким 
концептуально розуміється процес цілеспрямованої зміни технічної й соціально-економічної 
системи, що переводить її з первісного стану в бажаний для досягнення певних цілей. У 
цьому контексті змінюються підходи до визначення поняття «проект» та до їх класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню еволюції поняття «проект» та 
розвитку їх класифікації присвячена чимала кількість публікацій. Серед вітчизняних та 
зарубіжних вчених відомі наукові праці Бланка І.А., Пересади А.А., Волкова І.М., 
Грачьової М.С., Верби В.А., Загородніх О.А., Батенко Л.П., Колтинюка Б.А., Тарасюка Г.М., 
Богоявленської Ю.В., Кобиляцького Л.С., Бардиша Г.О., Чорної М.В., Кучеренко В.Р., 
Маркитана О.С. та інших. 

Постановка завдання. Віддаючи належне широкому колу досліджень еволюції 
поняття проекту та пропозиціям по класифікації виконуваних проектів, визначити ще не 
розглянуті аспекти цієї класифікації, зокрема за необхідністю здійснення проектів для 
економіки та престижу країни, що дозволить визначати першочерговість запровадження їх у 
життя з боку держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «проект» дуже часто 
вживається у нашому житті. Розробка засобів боротьби зі СНІДом, консервація 
Чорнобильської АЕС, проведення виборчої кампанії, взяття в оренду та ремонт нового офісу, 
впровадження нової системи стимулювання персоналу мають низку спільних ознак  і 
підпадають у сучасних умовах під визначення «проект» [3, с.8]. Вітчизняні науковці у своїх 
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працях відстежують зміни поняття проекту, залучаючи визначення інших спеціальних джерел 
та пропонуючи власні. 

Термін «проект» і похідний від нього термін «проектування» – багатоаспектні у своїй 
основі та у ряді ситуацій можуть використовуватися для позначення різних сутностей та 
може означати: 

а) засоби й спосіб досягнення поставлених цілей; 
б) документацію, необхідну для створення нового об'єкта; 
в) результат синтезу (проектування) при використанні методів системного підходу; 
г) практично будь-який нестандартний захід, який здійснюється у різних сферах 

людської діяльності, і т. д. 
Таким чином, проект – це обмежена в часі, цілеспрямована зміна параметрів і(або) 

структури будь-якої системи суспільного виробництва із установленими вимогами до якості 
результатів, можливими рамками витрат засобів по їх досягненню й специфічній організації 
процесу розробки та реалізації [1, с. 53]. 

Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації із метою 
досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату. 
Термін «проект» (від латинського «кинутий вперед») спеціалісти трактували донедавна як 
креслення, пояснювальна записка і кошториси, на основі яких можна збудувати літак, 
споруду чи завод; або це текст, що передує документу – плану, договору, угоді Наведемо ще 
кілька варіантів визначення поняття «проект», які зустрічаються в літературі: 

Проект – це окреме підприємство з конкретними цілями, які часто включають вимоги до 
часу, вартості та якості результатів, що досягаються (Англійська асоціація проект-
менеджерів). Проект – це певне завдання з визначеними вихідними даними й встановленими 
результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення (Тлумачний словник з 
управління проектами). Ці визначення є універсальними, методологічно виваженими та 
широко застосовуваними в зарубіжній практиці управління проектами [6, с.13; 8, с.10]. 

У самому загальному вигляді проект (від англійського – ргоіесі) – це «щось, що 
задумується, замислюється чи планується, наприклад, велике підприємство». З точки зору 
системного підходу проект може розглядатись як процес переходу від вихідного стану до 
кінцевого – результат при участі ряду обмежень і механізмів. 

У «Кодексі знань про управління проектами», проект деяка задача з визначеними 
вихідними даними і результатами (цілями), які вимагаються, які обумовлюють спосіб її 
вирішення. Проект включає в себе задумку (проблему), засоби її реалізації (вирішення 
проблеми) і результати, які отримуються в процесі реалізації [4, с.13]. 

Найважливішими складовими тлумачення проекту є чітка орієнтація на 
результативність заходів, необхідність їх досягнення у визначений проміжок часу в умовах 
обмеженості ресурсного забезпечення. 

Тому надалі під проектом розуміють одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, 
спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних 
результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко 
визначеними цілями протягом заданого періоду часу [5, с.13]. 

Батенко Л.П. пропонує до спільних ознак, що характеризують проект, відносити 
наступні: 

- спрямованість на досягнення конкретної мети; 
- базування на координованому виконанні пов'язаних між собою дій; 
- обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення; 
- наявність певного бюджету (фінансового, матеріального тощо); 
- певною мірою неповторність, унікальність [3, с.8]. 
Верба В.А. та Завгородніх О.А. до ознак проекту додають: 
1. Кількісну вимірюваність. Це означає, що всі витрати і вигоди від проекту повинні бути 

визначені кількісно, оскільки аналітик дає оцінку проекту, спираючись на цифри.  
2. Існування в певному зовнішньому середовищі, елементи якого мають значний вплив 

на проект. Тому проект треба аналізувати обов'язково з урахуванням умов середовища, в 
якому він здійснюватиметься. 

3. Ресурсні обмеження. 
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4. Необхідність правового й організаційного забезпечення та ін. [5, с.15]. 
Різноманітні види діяльності, які виконуються при здійсненні проектів, передбачають 

певну їх систематизацію за допомогою класифікації проектів. Тарасюк Г.М., Бардиш Г.О. 
пропонують таку класифікацію проектів (табл. 1) [2,с.69; 8, с.12]. 

Таблиця 1  
Класифікація проектів 

 
Класифікаційна ознака Види проектів 

Мета й характер діяльності  Комерційні, не комерційні 
Характер та сфера діяльності Промислові, організаційні, економічні,соціальні, дослідницькі 
Масштаб та розмір проекту Великі,середні,малі 
Ступінь складності Прості, складні, дуже складні 
Склад і структура проекту Моно проекти, мультипроекти, мегапроекти 

Рівень альтернативності Взаємовиключні, альтернативні по капіталу, незалежні, 
взаємовпливаючі,взаємодоповнюючі 

Тривалість проекту Короткострокові,середньострокові ,довгострокові 

 
Кучеренко В.Р. та Маркитан О.С. доповнюють класифікацію проектів наступними 

позиціями (табл. 2) [7, с.54]. 
Таблиця 2  

Додаткова класифікація проектів 
 

Класифікаційні ознаки Типи проектів 

За рівнем проекту Проект, програма, система 

За вимогами до якості Бездефектний, модульний, стандартний 

За характером учасників Міжнародний, державний, регіональний, корпоративний 

За характером цільової задачі Антикризовий, маркетинговий, освітній, реструктуризації, інноваційний 

За головною причиною виникнення Відкриття нових можливостей, проблемна ситуація, необхідність 
структурних перетворень (реорганізація, реструктуризація, реінженіринг) 

 
Аналізуючи класифікацію за головною причиною виникнення проектів Богоявленська 

Ю.В. наголошує на тому, що вони отримують поділ залежно від пріоритетності конкретного 
напрямку діяльності підприємства у даний момент часу. Такими причинами можуть бути 
можливості, які відкрилися, тобто це можливості, яких раніше не було, або були причини, що 
заважали їх відкриттю. В першу чергу це стосується фінансових можливостей підприємства, 
сприятливої ситуації на ринку, отримання дозволів та ліцензій на здійснення певного виду 
діяльності. Проект може бути незапланованим, але виникнути внаслідок певних подій. 
Однією з таких подій є надзвичайна ситуація, яка вимагає терміновості та оперативності у 
діяльності, що і є проектом. 

Необхідність структурно-функціональних перетворень зумовлює виникнення проектів 
такого роду. Це ситуація, коли необхідно стрімко змінити підхід до управління та провести 
відповідні зміни організаційного характеру. 

Проекти реорганізації, реструктуризації та реінжинірингу стосуються перетворень зміни 
форми власності, зміни організаційної структури, зміни технічної політики чи технічне 
переоснащення підприємства [4, с.38]. 

За усієї різноманітності наведених класифікаційних ознак проектів є недосконалою 
класифікація за необхідністю їх здійснення. В першу чергу необхідність здійснення проектів 
класифікується для потреб певних підприємств у даний момент часу. Проте, несвоєчасне 
здійснення потрібних проектів може позначитися не лише на показниках діяльності окремих 
підприємств, а мати більш широкі наслідки для цілих регіонів, або навіть для економіки усієї 
країни. 

Проекти за необхідністю їх здійснення для регіональної та національної економік 
можуть класифікуватися за наступними видами: 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 164 

- ті, які мають бути терміново втілені у життя, тобто проекти, які потрібні сьогодні «на 
вчора», з впровадженням яких спізнилися на роки, до виникнення катастрофічних наслідків. 
Це стосується, в першу чергу, екологічних проектів, наприклад, ситуації з отруєнням 
місцевості у м. Калуш Івано-Франківської області; 

- ті проекти, які необхідно втілити у життя за короткий час - розвинути певні галузі або 
змінити становище на краще у певних регіонах або населених пунктах. На втілення таких 
проектів впливає обмежений запас часу (тобто, ще не пізно, проте гаяти часу не можна). 
Прикладом таких проектів є будівництво та реконструкція аеропортів, стадіонів, доріг, мережі 
готелів для проведення Евро-2012 в Україні; 

- проекти, втілення котрих у життя сприятиме зростанню престижу країни на 
міжнародній арені (інноваційно-інвестиційні) – проекти престижу або престиж-проекти. 
Прикладом такого проекту є пропозиція про участь України в конкурсі на проведення зимової 
Олімпіади 2022 року у Буковелі. Яскравим прикладом такого проекту за часів СРСР є політ 
Юрія Гагаріна у космос, коли випередження польоту американського астронавта Алана 
Шепарда склало всього один місяць. У відповідь США втілили у життя власний проект 
престижу – першими встигли посадити пілотований космічний корабель на Місяць. Як 
правило, при здійсненні таких проектів держава не зважає на обмеження будь-яких ресурсів 
(матеріальних, трудових, фінансових), а надає їх за кількістю, потрібною для запровадження.  

Здійснення проектів престижу зазвичай передбачає витрати чималої кількості ресурсів, 
першою чергою фінансових. Такі проекти є відчутним тягарем для економік розвинутих країн 
і збитковими – для країн, що розвиваються. Зазвичай згадані країни мають дефіцит бюджету, 
тому для втілення у життя таких престиж-проектів мусять робити позики з відсотками за їх 
використання у розвинутих країн або міжнародних фінансових організацій, щоб у 
подальшому зароблений від проектів прибуток повернути позичальникам. Своєю чергою, 
факти таких запозичень не сприяють зростанню престижу країни. Виникає замкнене коло, 
розірвати яке можна, передбачивши поєднання необхідності втілення у життя проектів 
престижу з проектами розвитку певних галузей або певних регіонів (прикладом такого 
поєднання є втілення у життя проекту Евро-2012). Проте, на мою думку, в першу чергу 
держава повинна фінансувати проекти, які мають бути невідкладно втілені у життя, тому що 
катастрофічні наслідки їх відкладання (екологічні та транспортні катастрофи, вибухи 
боєприпасів, нестача медикаментів і медичного устаткування, високий рівень злочинності  
тощо) не дозволяють вважати країну безпечною для проживання та туризму, і, як ніщо інше, 
руйнують її престиж. 

Висновки з проведеного дослідження. Поняття «проект» поєднує різні види 
діяльності, які характеризуються наявністю певних спільних ознак. Протягом часу 
змінювалося само визначення поняття проекту, що також впливало на удосконалення їх 
класифікації. Проте поділ проектів переважно залежав від пріоритетності конкретного 
напрямку діяльності окремого підприємства у даний момент часу, не звертаючи належної 
уваги на класифікацію необхідності здійснення проектів для цілих регіонів, або навіть для 
економіки країни в цілому. Запровадження такої класифікації дозволить визначити 
першочерговість фінансування таких проектів з боку держави. 
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Анотація 

Стаття присвячена напрямкам удосконалення класифікації виконуваних проектів. 
Досліджено еволюцію визначення «проект». Охарактеризовані ознаки та види проектів, 
внесені власні пропозиції щодо удосконалення їх класифікації. 

Ключові слова: проект, види проектів, ознаки проектів, необхідність виконання 
проектів, проекти престижу. 

 
Аннотация 

Статья посвящена направлениям усовершенствования классификации 
выполняемых проектов. Отслежена эволюция понятия «проект». Охарактеризованы 
признаки и виды проектов, внесены собственные предложения по усовершенствованию 
их классификации. 

Ключевые слова: проект, виды проектов, признаки проектов, необходимость 
выполнения проектов, проекты престижа. 
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The article is devoted to perspectives of improvement of classification of projects which have 
been made. The evolution of determination of “project” has been researched. The features and 
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ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
 

Постановка проблеми. Українська економіка, як і більшість світових економік, 
перебуває під впливом негативних проявів фінансово-економічної кризи. Держава почала 
втрачати надійні як внутрішні, так зовнішні джерела необхідного інвестування, що 
спричинило падіння виробництва, а відтак скорочення інвестиційних ресурсів держави та 
власних джерел інвестування у суб'єктів господарювання. Державна інвестиційна політика в 
будь-яких умовах залишається в руках держави основним інструментом регулювання 
відтворювального процесу і створення матеріальної бази розвитку економіки. Вона повинна 
враховувати загальний стан економіки на даному етапі розвитку та на перспективу, включати 
оцінку можливих джерел формування інвестиційних ресурсів на всіх рівнях господарювання, 
визначати пріоритети в інвестиційній сфері й передбачати методи їх реалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем інвестиційної 
політики та формування інвестиційного клімату в державі займались такі вітчизняні фахівці, 
як: І.А. Бланк, В.В. Борщевський, Л.М. Борщ, Є.Г. Величко, А.Ф. Гойко, Б.В. Гунський, 
Г.О. Мазур, А.А. Пересада, С.І. Прилипко, В.П. Савчук, О.О. Удалих, В.Г. Федоренко та інші. 
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Постановка завдання – розглянути теоретичні та практичні аспекти державної 
політики у сфері інвестування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однієї з найбільш гострих проблем 
сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. До числа 
факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, 
належить інвестиційній сфері, в якій процеси економічного оновлення та зростання 
визначаються розмірами, структурою інвестицій і швидкістю їх здійснення У 
макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність є процесом закладання майбутнього 
економіки країни, тому чим більші обсяги інвестицій у поточному році, тим більший може бути 
обсяг валового внутрішнього продукту країни в майбутньому періоді. Динаміка ВВП значною 
мірою визначається якісною структурою використання національного доходу на споживання 
та нагромадження та обсягом реальних інвестицій [7, c. 67]. 

Зміст інвестиційної політики багатогранний і охоплює не тільки послідовність етапів її 
розробки, але й детальну розробку її функціонального і тимчасового аспекту. Будучи 
частиною фінансової політики держави, інвестиційна політика також виступає як засіб 
здійснення економічної й соціальної політики держави. 

Державна інвестиційна політика реалізується у двох основних формах — прямому й 
непрямому регулюванні інвестиційної діяльності. Державне регулювання розвитку 
виробництва й соціальної сфери, що реалізується через фінансування капітальних витрат 
бюджетом, розглядається і як інвестиційна діяльність держави, що забезпечує йому 
поступальний розвиток. Завданням будь-якої держави є розвиток своєї інвестиційної та 
інноваційної діяльності, що забезпечує, в першу чергу, зростання промислового 
виробництва, що перетворює державу із сировинного придатка світової економіки в країну з 
конкурентоспроможним експортом. Розробка інвестиційної політики повинна починатися з 
визначення концептуальних основ розвитку суспільства і держави, встановлення її ролі в 
суспільному відтворювальному процесі на відповідному часовому етапі. Потім 
формулюються мета і завдання інвестиційної політики, які відповідають основним напрямам 
соціально-економічного розвитку країни й використання інвестиційних ресурсів в інтересах 
громадян та суспільства [8, c. 77-79]. 

Необхідно зазначити, що інвестиційна діяльність в Україні відбувається у складних 
умовах, пов'язаних як із світовою фінансовою кризою, так і з певною низкою внутрішніх 
чинників. Незважаючи на це, активність інвестиційної діяльності в Україні поволі зростає, про 
що свідчать дані табл. 1, з якої слідує наступне – обсяг прямих іноземних інвестицій в 
Україну зростає і на 01.04.2010 року становить 40,00 млрд. дол. проти 29,5 млрд. дол. у 2008 
році, така ж позитивна динаміка спостерігається і в обрахунку обсягу прямих іноземних 
інвестицій на одну особу, і зараз вона становить 872,1 дол., на таке покращення зокрема 
вплинуло і зменшення чисельності населення України з 46,37 млн. осіб у 2008 році до 45,87 
млн. осіб у 2010 році. Ситуація повільними темпами покращуються про що свідчать розміри 
номінальної заробітної плати, яка у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшилась на 
13,76%, а мінімальна заробітна плата збільшилась у 2010 році проти 2009 року на 46,78%. 
Однак, за досліджуваний період відзначається поступове збільшення обмінного курсу гривні 
до долара, що означає, що кожний вкладений долар в економіку країни буде мати більш 
вагомий економічний ефект і сфера використання цих грошей буде ширшою [3]. 

Формуючи та запроваджуючи інвестиційну політику, яка є частиною економічної 
політики, визначаючи обсяг, структуру та напрями вкладення інвестицій, зростання 
основного капіталу та їхнє відновлення на основі досягнень науки і техніки, держава реалізує 
свої функції щодо регулювання інвестиційного процесу у сфері інвестування через правове, 
організаційне та інформаційне забезпечення й моніторинг. Інформаційне забезпечення і 
моніторинг відбивають стан капіталу галузей економіки, залучення інвестицій і здійснення 
інвестиційної діяльності, стан інвестиційного потенціалу, а також діяльність суб’єктів та 
об’єктів інвестування. Організаційне забезпечення полягає у формуванні державних органів 
регулювання в інвестиційній сфері. Воно також містить у собі організацію і технологію 
розробки та реалізації державних програм інвестування й забезпечення страхування 
інвестицій. Успіх інвестиційної політики визначається певним правовим забезпеченням. 
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Таблиця 1 
Основні економічні показники 

 
Досліджуваний період, роки Абсолютне 

відхилення,(+,-) 
Відносне 

відхилення, % № Показник 
2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 ВВП у фактичних цінах, 
млн. грн. 720731 950503 218125 

01.04.10 229772 -732378 31,88, -77,05 

2 Кількість наявного 
населення, млн. осіб 46,37 46,16 45,87  

01.06.10 -0,21 -0,29 -0,45 -0,63 

3 Прямі іноземні інвестиції 
в Україну, млрд. дол. 29,5 35,7 40,00 

01.04.10 6,2 4,3 21,02 12,04 

4 Прямі іноземні інвестиції 
на одну особу, дол. 636,5 775,3 872,1 138,8 96,8 21,81 12,49 

5 Прямі іноземні інвестиції 
з України, млрд. дол. 

6,1966 
 6,1986 6,8 

01.04.10 0,002 0,6014 0,03 9,70 

6 

Прямі інвестиції в 
Україну, за даними 
платіжного балансу, 
млрд. дол. 

38,5 48,4 52,0 
01.01.10 12,6 3,6 25,71 7,44 

7 Номінальна заробітна 
плата середня, грн. 1351 1809 

2058 
середня 
за 

січень –
травень 
2010р 

458 249 33,90 13,76 

8 Мінімальна заробітна 
плата за місяць, грн. 

 
515 

 
605 

888 
з 

01.07.10 
90 283 17,48 46,78 

9 Обмінний курс НБУ (грн. 
/ 100 дол.) 

505,00 
 

798,5 
 

789,03 
20.08.10 293,5 -9,47 58,12 -1,19 

10 Обмінний курс НБУ (грн. 
/ 100 Євро) 

741,95 
 

1144,88 
 

1012,8 
20.08.10 402,93 -132,08 54,31 -11,54 

11 Облікова ставка НБУ, % 10 12 7,75 
20.08.10 2 -4,25 20 -35,42 

 
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні визначається 

законами «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон», «Про підприємництво», «Про господарські товариства» тощо. Крім того, 
діють низка указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, які формують 
політику державного регулювання інвестиційної діяльності в нашій країні.  

Розроблена Програма «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та 
поступальний розвиток», сприятиме прийняттю ряду законів, які охоплюють удосконалення 
митного режиму, розвиток державно-приватного партнерства, підвищення ефективності 
функціонування ринку цінних паперів тощо, що сприятиме вдосконаленню існуючої 
інвестиційної політики. 

Відповідно до Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 
інвестиційної діяльності на 2011–2015, оптимальним варіантом розвитку та активізації 
інвестиційної діяльності в Україні є проведення активної державної політики у цій сфері. 
Розбудова системи державного інвестування має здійснюватися за напрямами, які 
включають в себе удосконалення методології розроблення, оцінювання та відбору 
інвестиційних проектів для надання першочергової державної фінансової підтримки, 
забезпечення розвитку системи прямих державних інвестицій та прозорості процесу 
державної фінансової підтримки інвестиційних проектів, здійснення контролю за ефективним 
використанням бюджетних коштів, наданих для реалізації інвестиційних проектів [7]. 

Фінансова криза значно звузила внутрішні джерела для інвестицій, міжнародні 
фінансові ресурси стали практично недоступними, багато міжнародних інвесторів вимушені 
обережніше ставитися до країн з несприятливим бізнес-кліматом, що є основним чинником, 
стримуючим інвестиції.  
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Макроекономічна нестабільність, неефективна регуляторна й податкова політика, 
високий рівень корупції, нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства, 
відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів робить 
Україну менш привабливою для міжнародного капіталу в посткризовий період. 

Тому, розробка адекватного українським реаліям інвестиційного механізму, дозволила 
б забезпечити достатній рівень інвестиційної привабливості.  

Одним із головних чинників прискорення розвитку економіки є приплив прямих 
іноземних інвестицій, використання яких сприяє забезпеченню потреб національної 
економіки в необхідній сировині та продукції, стимулює розвиток економічно-ефективних і 
конкурентоспроможних експортерів, що надає можливість Україні потрапити в систему 
міжнародного поділу праці і капіталу. Акумулюючи капітал, забезпечуючи доступ до сучасних 
технологій і менеджменту, іноземні інвестиції не тільки сприяють формуванню національних 
інвестиційних ринків, але і роблять динамічними інші чинники в розвитку ринків товарів і 
послуг. Крім того, іноземні інвестиції є заходами макроекономічної стабілізації та дозволяють 
вирішувати багато соціальних проблем.  

З допомогою іноземних інвестицій виникає можливість: 
- оновлення і модернізації виробництва; 
- задоволення потреб як внутрішнього так і зовнішнього ринку; 
- передавання управлінських навичок, передових технологій; 
- створення додаткових робочих місць; 
- збільшення податкових надходжень; 
- ефективне використання місцевих ресурсів; 
- сприяння структурній перебудові економіки; 
- позитивний вплив на зміну місця країни у міжнародному розподілі праці [9, С. 77-79]. 
Використання прямих іноземних інвестицій надає можливість Україні потрапити в 

систему міжнародного поділу праці і капіталу. Державна стратегія залучення іноземних 
інвестицій має враховувати класифікацію галузей промисловості залежно від наявності 
потенційних джерел фінансування. Для створення ефективної системи залучення іноземних 
інвестицій необхідна реалізація певних організаційних заходів зі створення єдиної цілісної 
системи державного управління інвестиційними процесами, яка б приваблювала відповідні 
структури для роботи з іноземними інвестиціями, узгоджувала діяльність із міжнародними 
організаціями, проводила експертизи найважливіших проектів і їхній конкурсний відбір. Для 
створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій необхідна реалізація певних 
організаційних заходів зі створення єдиної цілісної системи державного управління 
інвестиційними процесами, яка б приваблювала відповідні структури для роботи з 
іноземними інвестиціями, узгоджувала діяльність із міжнародними організаціями, проводила 
експертизи найважливіших проектів і їхній конкурсний відбір. 

У сучасних умовах розраховувати тільки на іноземні інвестиції в економічному розвитку 
не варто, головне сьогодні - це пошук власних ресурсів, відкриття яких дасть змогу 
покращити стан вітчизняної економіки. Тому потрібно створювати сприятливий інвестиційний 
клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних. 

Держава повинна бути найбільшим підприємцем в Україні через використання 
бюджету. Витрати бюджету є вагомим засобом формування сукупного попиту, а через нього 
– стимулювання інвестицій взагалі та їхньої міжгалузевої структури зокрема. Тут варто 
виділити також систему соціальних бюджетних проблем, оскільки вони мають вплив на 
структуру попиту, бо ж соціальні виплати з бюджету отримують люди, які витрачають їх на 
ринку споживчих товарів, а це стимулює виробництво та відповідні інвестиції. 

Для забезпечення розвитку інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури 
необхідно створити умови для ефективного функціонування інноваційних фінансово-
кредитних установ та інвестиційних підприємств, забезпечити становлення та розвиток 
індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу, створити умови для залучення 
інвестицій на міжнародних ринках капіталу, а також забезпечити розвиток ринку цінних 
паперів. 

Висновки з проведеного дослідження. Державна інвестиційна політика має вагомий 
вплив на стан розвитку економіки України і життєвий рівень населення, але в сучасних 
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умовах вона ще неповною мірою відповідає вимогам часу. Тому усвідомлення нагальних і 
важливих питань розвитку інвестування в країні є визначальним чинником у забезпеченні 
ефективного здійснення інвестиційної діяльності в державі та визначені перспективних 
напрямків та об'єктів інвестування, які відповідали б державним інтересам і сприяли б 
швидкому подоланню економічної кризи і досягненню стабілізації. 
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Анотація 

У статті розглянуто суть інвестиційної політики держави, як важливого чинника 
регулювання інвестиційної сфери і розвитку національної економіки. Визначено основні 
напрями забезпечення реалізації інвестиційної політики задля покращення інвестиційного 
клімату шляхом створення адекватного українським реаліям інвестиційного механізму. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, інвестиційний 
клімат, інвестиційний механізм. 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность инвестиционной политики страны как важного 

фактора регулирования инвестиционной отрасли и развития отечественной экономики. 
Определенны главные направления реализации инвестиционной политики для улучшения 
инвестиционного климата способом создания соответственного украинским реалиям 
механизма. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, 
инвестиционный механизм. 

Annotation 
In the article is considered essence of investment state policy as an important factor of 

regulation of investment sphere and development of national economy. The main directions of 
realization providing of investment policy for improvement of investment environment by 
investment mechanism which is identical to Ukrainian reality are determined. 

Key words: investment activity, investment policy, investment mechanism. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Забезпечення економічного зростання в Україні зумовлює 

високу актуальність проблеми досягнення його сталості та темпів. Досвід економічно 
розвинутих країн переконливо свідчить, що в сучасних умовах зазначені економічні 
параметри вирішальним чином залежать від масштабів та якісного рівня інвестиційної 
діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Таким чином, саме рівень 
розвитку і динамізм інвестиційно-інноваційних процесів формують в сучасних умовах 
стратегічну основу сталого економічного зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теорія інвестицій і теорія інновацій 
пройшли складний шлях від відображення відповідних аспектів економічної діяльності на 
рівні підприємства до аналізу цих складових діяльності різних суб’єктів економіки як 
взаємопов’язаних елементів складної системи.  

Перші застосування інвестиційної політики як інструменту впливу на зростання обсягів 
капіталу були здійснені у працях засновників класичної економічної теорії А.Сміта та 
Д.Рікардо. У працях економістів Дж.Мілля, Ж.-Б.Сея, Ф.Бастіа, Т.Мальтуса були поглиблені 
уявлення щодо сутності інвестицій і вперше сформульовані параметри інвестиційної моделі 
розвитку економіки.  

Основоположником інноваційної теорії економічного розвитку вважають Й.Шумпетера, 
який увів у науковий обіг категорію інновація. Американський економіст І.Фішер трактував 
інновації як могутній чинник інвестицій. Дж.М.Кейнс також підтримував теорії інноваційного 
розвитку. 

Окремі аспекти щодо активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні 
досліджені сучасними вітчизняними економістами. Цим науковим проблемам присвячені 
праці О.Амоші, Ю.Бажала, В.Базилевича, Л.Безчасного, І.Бланка, З.Варналія, О.Власюка, 
А.Гальчинського, А.Гриценка, В.Гейця, А.Задої, Б.Кваснюка, М.Крупки, П.Єщенка, І.Лукінова, 
В.Савчука А.Чухна, М.Чумаченка, Ю.Пахомова, А.Пересади та інших вчених. Ці роботи є 
значним внеском у розвиток економічної теорії.  

В той же час, в сучасній українській економічній літературі практично відсутні роботи, в 
яких би досліджувалися інвестиційно-інноваційні відносини як інтегрована система 
економічного моделювання, орієнтована на постіндустріальні параметри, критерії та 
детермінанти.  

Постановка завдання. Зростання ролі інвестицій в інноваційному розвитку економіки, 
інвестиційний характер інноваційних циклів, що яскраво виявляються в інвестиційній 
спрямованості технологічного розвитку, зумовлюють поглиблений інтерес до цих 
економічних категорій. Метою даної статті є обґрунтування організаційно-економічних 
заходів інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого економічного зростання підприємств. 

Виклад основних результатів досліджень.  Кожне підприємство в своєму житті 
проходить різні стадії розвитку господарської та інноваційної діяльності. Період часу між 
граничними точками виникнення і припинення діяльності підприємства прийнято називати 
його життєвим циклом. Незважаючи на велику різновидність форм і видів підприємств, 
визначені фази в їх життєвому циклі є досить загальними і включають фази: виникнення, 
розвитку, росту, зрілості і затухання. 

Для кожної фази господарського життя підприємства характерні певні організаційно-
економічні умови. Тому для сприяння успішної діяльності підприємства важливо визначити 
основні заходи по створенню нормальних умов для його функціонування  на різних фазах 
життєвого циклу (табл.1). 
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Таблиця 1 
Основні заходи успішної діяльності підприємства на різних  

фазах його життєвого циклу 
 

Фази 
життєвого циклу Основні заходи успішної діяльності 

 
1.Виникнення 

Формування інноваційної ідеї. Патентна літературна оцінка ідеї. Оцінка інвестиційних 
потреб і фінансових можливостей. Маркетингові дослідження і підготовка до 
заснування МІП. Формальне заснування МІП. Визначення мети діяльності і розробка 
підприємницької концепції. 

 
2.Розвиток 

Проведення наукових досліджень і розробок. Патентування нововведення і захист 
авторами прав. Маркетингові дослідження і підготовка ринків. Технологічна 
підготовка виробництва продукту. Організаційно-правова підготовка виробництва. 
Започаткування виробництва інноваційного продукту. 

 
3.Зростання 

Нарощування виробничої потужності. Збільшення обсягу продаж. Освоєння нових 
ринків. Формування стійкої сітки постачальників. Удосконалення технології, 
організації виробництва і менеджменту. Збільшення чисельності працюючих і 
підвищення рівня спеціалізації робочих місць. 

 
4.Зрілість 

Стабілізація постачальників. Модернізація та індивідуалізація інноваційного продукту. 
Пошук нових ринків. Проведення досліджень і розробок. Пошук нових сфер 
прикладення інноваційної ідеї. Модернізація підприємницької концепції. 

 
5.Затухання- 
- реформування 

Модернізація виробничої бази. Скорочення виробничої інфраструктури. Скорочення 
чисельності працюючих. Ліквідація запасів. Продажа власних ноу-хау, ліцензії, 
патента. Придбання чужих виробництв, ліцензій, патентів. 

 

Перша фаза виникнення представляє собою концептуальну стадію розвитку 
підприємства, на якій визначаються можливі масштаби його діяльності у відповідності з 
можливостями і очікуваним попитом. Вона повинна переконливо доказати життєздатність 
інноваційної ідеї і визначити фактори її комерційного успіху. 

Фаза розвитку характеризує початок виробничої діяльності, пов’язаний з розробкою 
технічної і технологічної документації, організаційною проробкою інноваційного проекту, 
придбанням, початком виробничої діяльності. Це найбільш капіталоємна фаза, яка вимагає 
сторонніх інвестицій. Реальними джерелами інвестицій на цій стадії поряд з власними 
коштами засновників виступають кредити банків і венчурний капітал. 

Фаза росту пов’язана з розширенням масштабів господарської діяльності, 
нарощуванням виробництва і обсягу продаж  продукції, пошуком і освоєнням нових ринків, 
пошуком нових організаційних рішень і удосконаленням менеджменту. В цей час 
підприємство набуває позитивного іміджу і авторитету у фінансових колах, джерелами 
фінансування стають стабільні кредити банків. 

Фази зрілості підприємства досягає в умовах, коли його основні ринки втрачають 
перспективу дальшого розширення. Головним завданням на цій фазі є пошук нових 
інноваційних ідей, модернізація інноваційного продукту, його модифікація для специфічних 
умов або вимог нових ринків. 

Головним симптомом затухання підприємства є зниження його платіжоздатності і 
обмежені можливості реалізації продукції. Кардинальним способом виходу з кризової 
ситуації є реформування підприємств на основі планомірно здійснюваної санації його 
діяльності. 

Для забезпечення ефективної діяльності новостворюваної підприємницької структури в 
обов’язковому порядку розробляється бізнес-план (таблиця 2), який представляє собою 
узагальнений погляд на мету підприємницької ініціативи, стратегію розвитку інноваційної ідеї 
в найближчі роки, оперативні способи реалізації стратегічних намірів, баланс ресурсного 
потенціалу.  

Підприємницька концепція бізнес-плану охоплює 3-5 років, тобто той період, протягом 
якого інноваційна ідея може отримати поширення і принести підприємницький успіх . 

Запропонований для прикладу інноваційно-інвестиційний проект  розрахований на один 
рік. Він має наступні вихідні дані. 

Інвестиційні витрати включають затрати на придбання основних засобів і складають 5 
млн. грн., а також затрати на приріст оборотних засобів в розмірі 2,5 млн. грн. Розрахункова 
середня норма нарахувань на знос основних засобів дорівнює 12 % в рік. Джерелами 
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фінансування інноваційного проекту є власні кошти в розмірі 2,5 млн. грн., а також 
банківський кредит в розмірі 5 млн. грн. при ставці 30% річних. Згідно договору відсотки за 
кредит виплачуються щоквартально, а повернення кредиту планується провести після 
закінчення проекту. 

Таблиця 2 
Зміст бізнес-плану інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства  

 
Розділ Короткий зміст 

1.Титульний 
лист 

Назва підприємства; період дії бізнес-плану; автор плану і його посада; адреса, 
телефон, факс підприємства; дата складання. 

2.Заголовки  Перелік розділів, сторінки. 
3. Короткий опис 
проекту (резюме) 

Коротка характеристика підприємства; Мета бізнес-плану; фінансові вимоги; джерела 
отримання коштів; напрями використання коштів і суми затрат; доцільність інвестицій 
для інвестора; строки і умови повернення коштів. 

4. Загальні відомості 
про підприємства 

Назва і юридична адреса; реєстраційні документи і наявні ліцензії; склад акціонерів і їх 
частка в капіталі; мета і завдання підприємства; історія розвитку; економічний стан 
підприємства; організаційна структура; керівництво підприємства. 

5. Продукти і 
послуги 

Напрями, сфера застосування; специфічні риси, особливості використання; загальні 
характеристики, параметри; відмінність від аналогів, особливі переваги; оцінка 
споживачів, очікувана реакція; сервісні послуги і додаткові переваги, які отримують 
клієнти; науково-технічний рівень і конкурентоздатність; результати перевірок, 
атестацій, акредитацій, сертифікацій та інших акцій. 

6. Дослідження і 
розробки 

Виробничі наміри підприємства; склад напрямів НДДКР, їх цільова орієнтація; обсяги 
затрат на НДДКР; одержані результати і перспективи їх практичного використання; 
участь в спільних наукових проектах, наукових співтовариствах, конференціях; 
патенти, ліцензії, ноу-хау. 

7.Виробнича 
діяльність, інвестиції 

Характеристика будівель, споруд, виробничих площ; склад і характеристика 
виробничого обладнання, необхідного для проекту; потреба в сировині, матеріалах, 
напівфабрикатах і очікувані джерела їх задоволення; оцінка потреб в інвестиціях. 

8. Аналіз ситуації у 
виробничій сфері 

Характеристика товарного ринку: склад ринків, їх розміри, перспективи розвитку; 
власна частка ринку: фактична і очікувана; тенденції зміни виробничої ситуації; 
політичні, економічні, соціальні, екологічні фактори впливу на ситуацію; фактори 
ризику і можлива реакція підприємства; характер конкуренції: склад найближчих 
конкурентів і їх поведінка; оцінка сильних і слабких сторін бізнесу. 

9. Збут (реалізація) Фактичний і плановий обсяг реалізації продукції за напрямами діяльності; цінова 
політика підприємства і рівень рентабельності; організація збуту продукції: форми 
реалізації, облік продаж, масштаби і регіональна структура збутових організацій. 

10. Маркетинг Аналіз клієнтів і споживачів; форми просування продукції на ринок; організація 
реклами; система скидок і гнучких цін. 

11. Фінансовий план Розрахунок прибутків і збитків; розрахунок поточних витрат; прогноз руху грошових 
коштів; балансовий звіт. 

12. Оцінка 
перспектив, ризики і 
шанси 

Довгострокова мета і завдання розвитку підприємства (проекту); необхідні заходи, 
організаційні перетворення; необхідна підтримка. 

 
Тривалість інвестиційної стадії проекту складає один квартал. Протягом наступних 

трьох кварталів здійснюється організація виробництва і збуту нової продукції. Від реалізації 
продукції очікується виручка в другому кварталі 5 млн. грн., в третьому – 3,5 млн. грн., в 
четвертому - 2 млн. грн.  

Після завершення проекту планується продаж сільськогосподарському підприємству 
основних засобів, які залучені до проекту, а також повернення капіталу, який був 
інвестований в поповнення оборотних засобів. Позареалізаційні доходи оцінюються в 5,5 
млн. грн. 

Поточні виробничо-збутові витрати включають: прямі затрати постачальників 
матеріалів і комплектуючих виробів в розмірі 20% від запланованих обсягів виробництва і 
реалізації продукції; затрати на оплату праці персоналу в розмірі 15% запланованих обсягів 
виробництва і реалізації продукції з врахуванням відрахувань на соціальні потреби; непрямі 
витрати, які відносяться на даний проект, складають щоквартально 200 тис. грн. і включають 
затрати на оренду приміщень, комунальні платежі, збутові витрати, а також податкові 
платежі, які включаються в собівартість продукції. 
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Прогноз руху грошових коштів протягом періоду реалізації інноваційного проекту 
подано в таблиці 3. 

Таблиця 3  

Прогноз руху грошових коштів при реалізації інноваційного проекту (тис.грн.) 
 

Планові інтервали (квартали) Показники 
1 2 3 4 

Всього 

1.Надходження грошових коштів - всього 5000 5000 3500 7500 21000 
в тому числі: 

1.1. Виручка від реалізації 
 
- 

 
5000 

 
3500 

 
2000 

 
10500 

1.2. Кредити банку 5000 - - - 5000 
1.3. Інші надходження - - - 5500 5500 
2. Платежі грошових коштів - всього 7500 2333,3 2311,5 8279,8 20424,5 

в тому числі: 
2.1. Інвестиційні витрати 

 
7500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7500 

2.1.1. Вкладення в основні засоби 5000 - - - 5000 
2.1.2. Поповнення оборотних засобів 2500 - - - 2500 
2.2. Поточні витрати (без амортизації) - 2325 1800 1275 5400 
2.2.1. Оплата постачальникам - 1000 700 400 2100 
2.2.2. Зарплата з нарахуваннями - 750 525 300 1575 
2.2.3. Непрямі витрати - 200 200 200 600 
2.2.4. Проценти за кредит - 375 375 375 1125 
Довідково: 
Амортизація основних засобів 
Оподаткований прибуток 

 
- 

2500 

 
150 
25 

 
150 

1550 

 
150 

6075 

 
450 

- 
2.2.5. Податок на прибуток (33%) 0 8,3 511,5 2004,8 2524,5 
Довідково: 
Чистий прибуток 

 
2500 

 
2516,8 

 
1038,5 

 
4070,3 

 
5125,5 

2.2.6. Повернення кредитів - - - 5000 5000 
3.Чистий грошовий потік (ЧГП) (2500) 2666,8 1188,5 (779,8) 575,5 
3.1. Нагромаджувальний рух (ЧГП) (2500) 166,8 1355,3 575,5 - 

 
Аналіз фінансових показників інноваційного проекту свідчить про економічну 

привабливість останнього. Чистий прибуток від реалізації проекта складає 5125,5 тис.грн., а 
чистий доход (з врахуванням повернення суми кредиту з чистого прибутку) оцінюється в 
575,5 тис.грн. Рівень рентабельності інвестицій (проста норма прибутку, розрахована як 
відношення річного прибутку до вкладених у виробництво інвестицій) дорівнює 83,3%, а 
рівень рентабельності власного капіталу, інвестованого у проект, який визначається як 
відношення чистого доходу до власних інвестицій, нижчий і складає 23,02%. Період окупності 
інвестицій складає два квартали, тобто менше інвестиційного періоду проекту. 

Рівень внутрішньої рентабельності проекту складає 24,7% в квартал або 142% річних, 
що свідчить про високу норму доходності порівняно з процентами доходності на фінансових 
ринках. Враховуючи, що вищеназваний показник значно перевищує ставку відсотка за 
кредит, залучення кредитних ресурсів позитивно впливає на ефективність використання 
власного капіталу, оскільки доход, який отримують на залучені позикові кошти, достатній на 
здійснення платежів за кредит. Крім цього, частина цих доходів залишається в 
розпорядженні ініціатора проекту, підвищуючи рівень рентабельності власного капіталу. 
Розрахунки показують, що при інвестуванні даного проекту лише за рахунок власного 
капіталу (чистий дисконтований доход = - 297 тис. грн., а внутрішня норма прибутку = - 7,9 %) 
інноваційний проект стає економічно непривабливим.  

Таким чином, для забезпечення високої ефективності запропонованого проекту і, 
відповідно, підвищення конкурентоздатності підприємства доцільно залучати зовнішні 
джерела інвестування. 

Висновок з даного дослідження. Рівень розвитку і динамізм інвестиційно-
інноваційних процесів формують в сучасних умовах стратегічну основу сталого економічного 
зростання. 

Кожне підприємство в своєму житті проходить різні стадії розвитку господарської та 
інноваційної діяльності. В життєвому циклі підприємства існують фази: виникнення, розвитку, 
росту, зрілості і затухання. 
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Для сприяння успішної діяльності підприємства важливо визначити основні заходи по 
створенню нормальних умов для його функціонування  на різних фазах життєвого циклу. 

Кардинальним способом виходу з кризової ситуації є реформування підприємств на 
основі планомірно здійснюваної санації його діяльності. Для забезпечення ефективної 
діяльності новостворюваної підприємницької структури в обов’язковому порядку 
розробляється бізнес-план, який визначає стратегію розвитку інноваційної ідеї в найближчі 
роки, оперативні способи реалізації стратегічних намірів, баланс ресурсного потенціалу.  

 
Бібліографічний список 

 
1.Бажал Ю. М. Економічна теорія  технологічних змін: навчальний посібник / Ю. М. 

Бажал.  - К. : Заповіт, 1996. - 240 с. 
2. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії: підручник / Гальчинський А.С., Єщенко 

П. С., Палкін Ю. І. - К.: Вища школа, 1995.- 476 с.  
3. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку 

української економіки і суспільства початку ХХ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 
2003. - №4(52). – С. 4-32. 

4. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. – М. : Наука, 
2002. – 244 с. 

5. Інноваційна складова економічного розвитку: монографія / НАН України, Ін-т 
економіки. Відп. Ред. Л.К.Безчасний. – Київ, 2000. – 261 с. 

6. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. 
К., Семиноженко В. П. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 

7. Саблук П. Т.Аграрна політика: суть, особливості формування та здійснення / Сучасна 
аграрна політика України: проблеми становлення. За ред. академіків УААН П. Т. Саблука та 
В. В. Юрчишина.-  К.: "ВІПОЛ". 1996.- 663 с. 

8. Янукович В. Інновації для України – безальтернативний шлях // Виступ прем’єр-міністра 
України Віктора Януковича на науково-практичній конференції “Утвердження інноваційної моделі 
розвитку економіки України”. – Урядовий кур’єр. – 25 лютого 2003 року. – № 36. 

Анотація 
Охарактеризовані життєві цикли розвитку підприємства. Запропоновано основні 

заходи успішної діяльності підприємств на різних фазах життєвого циклу: виникнення, 
розвитку, росту, зрілості і затухання. Описано структуру бізнес-плану ефективної 
діяльності новоствореної структури. Визначено ефективність інноваційно-
інвестиційного проекту розвитку підприємства. 

Ключові слова: підприємство, життєві цикли розвитку, бізнес-план, інновації, 
інвестиції,  інноваційно-інвестиційний проект. 

 
Аннотация 

Охарактеризованы жизненные циклы развития предприятия. Предложены основные 
меры успешной деятельности предприятий на различных фазах жизненного цикла: 
возникновение, развития, роста, зрелости и затухания. Описана структура бизнес-плана 
эффективной деятельности новосозданной структуры. Определена эффективность 
инновационно-инвестиционного проекта развития предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, жизненные циклы развития, бизнес-план, 
инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционный проект. 

 
Annotation 

Characteristic of the life cycles of enterprise development. The main measures the success 
of businesses at different phases of life cycle: emergence, development, growth, maturity and 
attenuation. The structure of the business plan for the effective operation of the newly created 
structures. The effectiveness of innovation and project development company. 

Key words: enterprise development life cycles, business plan, innovation, investment, 
innovation and investment projects. 
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ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Постановка проблеми. Орієнтири розвитку ринкової економіки в Україні потребують 

підвищеної уваги до здійснення реальних інвестицій як одного з найважливіших напрямків 
розширеного відтворення основних фондів, що забезпечує гнучкість й істотне підвищення 
ефективності виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Адже, інвестиції у 
реальні активи є найефективнішим інструментом забезпечення високих темпів розвитку і 
диверсифікації підприємств у відповідності з обраною ними економічною стратегією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління реальними 
інвестиціями підприємств присвячена велика кількість робіт зарубіжних та вітчизняних 
вчених-економістів: Т. Бень, К. Балдина, В. Бочарова, А. Вострокнутової, Г. Джурабаєвої, 
А. Івасенко, С. Ібрагімова, А. Ізмайлова, Н. Лахметкіної, В. Максимової, Г. Маховікової, та ін. 
Водночас слід зазначити, що комплексний підхід управління інвестиціями у реальні активи у 
відповідності до стратегії розвитку підприємств недостатньо розроблений в теоретичному і 
практичному відношеннях. Подальші наукові дослідження вимагають вирішення саме цих 
питань шляхом розроблення теоретичних та обґрунтування методичних положень і 
практичних рекомендацій, які б дозволили розробити та удосконалити механізм управління 
інвестуванням процесів відтворення основних засобів на підприємствах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та 
методичних положень і практичних рекомендацій, які дозволять розробити та удосконалити 
механізм управління реальними інвестиціями суб’єктів господарювання та забезпечити його 
функціонування на підприємствах харчової промисловості Вінницької області в умовах 
конкурентного середовища та інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на велике значення 
реального інвестування у забезпеченні діяльності суб’єктів господарювання, важливим є 
здійснення ефективного управління реальними інвестиціями на мікрорівні. Лише володіючи 
правилами та стандартними процедурами розробки та реалізації інвестиційних проектів 
господарюючі суб’єкти можуть досягнути успіхів в своєму розвитку. 

Ми вважаємо, що управління реальними інвестиціями підприємств являється 
сукупністю управлінських рішень, а також способів, методів та прийомів їх реалізації, що 
забезпечують планування, організацію, координацію і контроль за ефективною реалізацією 
інвестиційних проектів. Вирішуючи дане завдання керівництво підприємств має враховувати 
особливості та умови здійснення конкретних інвестиційних проектів. 

Слід наголосити, що при управлінні реальними інвестиціями суб’єктів господарювання 
необхідно враховувати наступні їх особливості: 

1) їх здійснення супроводжується значними матеріальними та грошовими витратами; 
2) віддача від реального інвестування може бути отримана на протязі декількох років у 

майбутньому; 
3) в прогнозі результатів здійснення реальних інвестицій обов’язково присутні 

елементи ризику та невизначеності; 
4) інвестування коштів у основні фонди безпосередньо пов’язане з підвищенням 

можливості підприємств досягти своїх тактичних та стратегічних цілей. 
Управління інвестиціями у реальні активи – процес досить тривалий як перехід від ідеї 

до готового продукту у вигляді інвестиційного циклу, що складається з окремих етапів. 
Однак, сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці універсального підходу до виділення 
основних етапів управління реальними інвестиціями на мікро рівні до цих пір не винайшли. 
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Тому, ми вважаємо за доцільне, запропонувати власний механізм управління інвестиціями 
підприємств у реальні активи, що включає чотири основні етапи, а саме: 

I. Передінвестиційний етап: збір та аналіз необхідної інформації для реалізації 
інвестиційних проектів; аналіз альтернативних варіантів та вибір конкретних інвестиційних 
проектів; пошук інвестиційних можливостей та вибір джерел фінансування інвестиційних 
проектів; розробка техніко-економічного обґрунтування конкретних інвестиційних проектів та 
складання їх бізнес-планів; об’єднання окремих інвестиційних проектів в єдину інвестиційну 
програму. 

II. Інвестиційний етап: створення юридичної, фінансової та організаційної основи 
реалізації інвестиційних проектів; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво 
чи придбання основних фондів, здійснення його монтажу і пусконалагоджувальних робіт; 
виробничий маркетинг щодо підготовки ринку до нової продукції; підбір і навчання 
персоналу; введення основних фондів у експлуатацію. 

III. Операційний етап: моніторинг реалізації проекту; прийняття коригуючих рішень; 
контроль здійснення інвестиційних проектів; оцінка ефективності інвестиційних проектів. 

IV. Ліквідаційний етап: досягнення або недосягнення проектом заданих результатів; 
припинення фінансування інвестиційного проекту; визначення залишкової вартості основних 
фондів; реалізація чи консервування основних фондів, що вибули; ліквідація в разі 
необхідності наслідків реалізації інвестиційних проектів; проведення пост-аудиту 
інвестиційних проектів з метою накопичення досвіду економічного обґрунтування проектів. 

Для прийняття рішень щодо здійснення реального інвестування ключовим являється 
передінвестиційний період. Важливо врахувати комплексність і варіативність дослідження, 
що впливає на високий рівень обґрунтованості, в результаті чого сама ідея втілюється в 
детально розроблений інвестиційний проект, готовий для подальшої реалізації. 

Першою стадією передінвестиційного етапу є проведення аналізу, комплексність, 
високий ступінь достовірності та надійності якого є основою прийняття рішень щодо розробки 
та реалізації інвестиційних проектів. Комплексність аналізу передбачає наявність певних 
критеріїв та факторів, що підлягають оцінці, а саме: наявність сприятливих умов для 
реалізації інвестиційних проектів; наявність інвестиційних ресурсів та умов їх мобілізації; 
тенденції та перспективи ринкової кон’юнктури; очікуваний дохід (прибуток) та/або інший 
ефект від вкладення капіталу; вплив інвестиційних ризиків. 

На цій стадії визначається характер інвестування – вимушений чи добровільний. Якщо 
на підприємствах спостерігається високий рівень зношеності основних фондів (коефіцієнт 
зносу > 0,5), то для підтримки виробництва на визначеному рівні виникає необхідність 
здійснення реального інвестування. Якщо ж рівень зношеності основних фондів є незначним 
(коефіцієнт зносу < 0,5), то потреба реалізації реальних інвестицій обумовлена бажанням 
підвищити ефективність діяльності господарюючого суб’єкта. 

Так, частина підприємств харчової промисловості Вінницької області змушена 
здійснювати реальні інвестиції, якщо в майбутньому бажає утримувати обсяги виробництва 
на попередньому рівні. Рівень зношеності основних фондів харчових підприємств Вінниччини 
відображений у табл.1. 

За даними табл. 1 видно, що лише у ДП “Тростянецький спиртзавод” середнє значення 
коефіцієнту зносу у 2005-2009 роках становило 0,675 і мало стабільну тенденцію до 
зростання. Дане підприємство в найближчі роки має вживати заходів щодо реалізації 
реальних інвестиційних проектів, інакше через високу зношеність основних фондів буде 
зменшувати обсяги виробництва та отримувати менші доходи (прибутки). Товариствами, яку 
в останні роки через активізацію реального інвестування практично оновили всі основні 
фонди є ТОВ “Зерносвіт” (середнє значення коефіцієнта зносу – 0,156 ) та ВАТ “Вінніфрут” 
(середнє значення коефіцієнта зносу – 0,186). Ці суб’єкти господарювання можуть 
реалізовувати інвестиційні проекти лише з метою розширення обсягів виробництва продукції. 

Друга стадія передінвестиційного етапу реалізації реальних інвестицій передбачає 
аналіз альтернативних варіантів, що полягає у оцінці різноманітних технологічних та 
конструкторських рішень, їх відповідності вітчизняному законодавству та вибір найкращих з 
точки зору доходності, безпеки та надійності інвестиційних проектів для подальшої розробки 
та реалізації. Проекти, які є нерентабельними, фізично нездійсненними або не відповідають 
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стратегічним цілям розвитку підприємств повинні бути відкинуті раніше, ніж будуть витрачені 
кошти на їх подальше формулювання і фінансову оцінку.  

Таблиця 1 
Коефіцієнт зносу основних фондів підприємств харчової промисловості 

Вінницької області у 2005-2009 роках 
 
Роки Темп приросту,% № 

з/п Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 2009/05 2009/08 
Середнє 
значен-
ня 

1 ТОВ “Тульчинм’ясо” 0,103 0,187 0,252 0,249 0,379 268,0 52,2 0,234 
2 ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат” 0,359 0,351 0,285 0,186 0,186 -48,2 0,0 0,273 
3 ТОВ “Бріз-Т” 0,169 0,27 0,2 0,178 0,214 26,6 20,2 0,206 
4 ВАТ “Вінніфрут” 0,146 0,153 0,143 0,217 0,27 84,9 24,4 0,186 
5 ВАТ “Могилів-Подільський 

консервний завод” 0,391 0,36 0,358 0,38 0,357 -8,7 -6,1 0,369 
6 ВАТ “Чернівецький олійно-жировий 

комбінат” 0,47 0,502 0,114 0,189 0,243 -48,3 28,6 0,304 
7 ВАТ “Вінницький олійно-жировий 

комбінат” 0,315 0,367 0,595 0,535 0,039 -87,6 -92,7 0,370 
8 ВАТ “Літинський молочний завод” 0,307 0,401 0,46 0,504 0,547 78,2 8,5 0,444 
9 ПАТ “Бершадьмолоко” 0,45 0,416 0,385 0,387 0,413 -8,2 6,7 0,410 
10 ТОВ “Зерносвіт” 0,196 0,046 0,135 0,198 0,203 3,6 2,5 0,156 
11 ЗАТ “Вінниця-Млин” 0,287 0,348 0,292 0,374 0,361 25,8 -3,5 0,332 
12 ТОВ “Калинівський комбікормовий 

завод” 0,564 0,473 0,433 0,373 0,407 -27,8 9,1 0,450 
13 ВАТ “Ладижинхліб” 0,486 0,4 0,454 0,115 0,215 -55,8 87,0 0,334 
14 ВАТ “Тульчинський хлібокомбінат” 0,294 0,316 0,303 0,355 0,371 26,2 4,5 0,328 
15 ЗАТ “Турбів-цукор” 0,422 0,291 0,353 0,414 0,557 32,0 34,5 0,407 
16 ЗАТ “Торговий дім “Соколівський 

цукор” 0,212 0,334 0,425 0,403 0,333 57,1 -17,4 0,341 
17 ПАТ “Вінницька кондитерська 

фабрика” 0,38 0,466 0,241 0,251 0,268 -29,5 6,8 0,321 
18 ДП “Тростянецький спиртзавод” 0,62 0,656 0,679 0,7 0,718 15,8 2,6 0,675 
19 ЗАТ “Бершадський пивокомбінат” 0,46 0,451 0,271 0,315 0,386 -16,1 22,5 0,377 
20 ПАТ "МКЗМВ “Регіна”" 0,551 0,217 0,333 0,414 0,481 -12,7 16,2 0,399 

 
На третій стадії передінвестиційного етапу здійснення реального інвестування 

відбувається пошук необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для виконання проектів в 
повному обсязі та в установлені строки. Успішна реалізація інвестиційного проекту залежить 
від ефективної організації їх фінансування, що включає низку етапів: визначення необхідного 
обсягу інвестиційних ресурсів; попередній пошук ресурсів, розробка інвестиційної політики їх 
залучення; розробка оперативних фінансових планів; підписання контрактів з інвесторами [1, 
с.74]. В якості методів фінансування інвестиційних проектів можуть розглядатися: 
самофінансування, тобто здійснення інвестування тільки за рахунок власних коштів; 
акціонування, а також інші форми пайового фінансування; кредитне фінансування (інвестиційні 
кредити банків, випуск облігацій); лізинг; бюджетне фінансування; змішане фінансування на 
основі різних комбінацій розглянутих способів; проектне фінансування. 

У світовий та вітчизняній практиці основним джерелом фінансування інвестицій у реальні 
активи підприємств є власні інвестиційні ресурси. З точки зору розвитку виробництва 
використання власних джерел для фінансування реальних інвестицій є найефективнішим, 
адже в цьому випадку підприємства не повинні частину отриманого прибутку спрямовувати на 
обслуговування боргів. Тому, із загальної суми наявного капіталу все буде використано на 
інвестування, в той час як у випадку використання позикових інвестиційних ресурсів частина 
коштів піде на оплату банківських послуг. Крім того, не зв’язані умовами наданих кредитів, 
суб’єкти господарювання можуть інвестувати власні ресурси в довгострокові проекти та 
дослідження, забезпечуючи свій розвиток у майбутньому та укріпляючи свої позиції на ринку 
[2, с.310-311]. 

Значною є частка власних джерел, зокрема амортизаційних відрахувань у обсягах 
реальних інвестицій харчових підприємств Вінницького регіону, що відображено у табл.2. 

Як свідчать дані табл.2, впродовж 2005-2009 років на підприємствах харчової 
промисловості Вінницької області більше третини обсягів фінансування реальних інвестицій 
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припадає на амортизаційні відрахування. Однак, практично у половини суб’єктів 
господарювання обсяги реального інвестування набагато менші за сформований 
амортизаційний фонд. Це свідчить про розрив між обсягами власних джерел вкладень в 
основні фонди і самими вкладеннями. До того ж, на цих підприємствах спостерігається 
значний рівень зношення основних фондів. Така ситуація свідчить про небажання 
здійснювати інвестиційну діяльність даними господарюючими суб’єктами як у сфері 
реальних, так і у сфері фінансових інвестицій, і може бути наслідком умисного доведення 
підприємств до банкрутства. 

Таблиця 2 
Частка амортизаційних відрахувань у обсягах реальних інвестицій підприємств 

харчової промисловості Вінницької області у 2005-2009 роках 
 

Роки № 
з/п Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 

Середнє 
значення 

1 ТОВ “Тульчинм’ясо” 10,30 37,67 28,80 24,17 79,73 36,14 
2 ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат” 627,98 24,05 12,70 8,18 12,04 136,99 
3 ТОВ “Бріз-Т” 12,11 10,50 0,90 25,06 51,06 19,93 
4 ВАТ “Вінніфрут” 14,78 34,03 10,57 68,77 106,07 46,84 
5 ВАТ “Могилів-Подільський консервний завод” 36,61 28,03 66,54 33,75 47,69 42,52 
6 ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” 154,22 92,31 109,06 286,51 95,16 147,45 
7 ВАТ “Вінницький олійно-жировий комбінат” 123,10 91,58 59,70 18,47 102,15 79,00 
8 ВАТ “Літинський молочний завод” 30,78 194,13 94,55 149,80 45,45 102,94 
9 ПАТ “Бершадьмолоко” 39,99 37,91 32,36 7,29 13,75 26,26 

10 ТОВ “Зерносвіт” 12,32 3,22 40,42 86,65 21,16 32,75 
11 ЗАТ “Вінниця-Млин” 18,41 20,40 19,46 156,21 24,75 47,85 
12 ТОВ “Калинівський комбікормовий завод” 17,58 23,13 29,59 26,29 81,53 35,62 
13 ВАТ “Ладижинхліб” 29,20 - 62,03 55,98 - 49,07 
14 ВАТ “Тульчинський хлібокомбінат” 25,32 41,15 30,38 7,46 2053,33 431,53 
15 ЗАТ “Турбів-цукор” 938,19 605,09 82,80 1388,39 5507,41 1704,38 
16 ЗАТ “Торговий дім “Соколівський цукор” 8,84 77,39 20,63 15,97 - 30,71 
17 ПАТ “Вінницька кондитерська фабрика” 23,51 18,63 14,52 29,87 31,61 23,63 
18 ДП “Тростянецький спиртзавод” 130,74 54,32 1166,59 511,76 253,33 423,35 
19 ЗАТ “Бершадський пивокомбінат” 91,67 25,25 7,27 61,36 400,00 117,11 
20 ПАТ "МКЗМВ “Регіна”" 32,74 7,89 260,34 121,23 132,28 110,90 

 
Четверта стадія передінвестиційного етапу здійснення інвестицій у реальні активи 

включає підготовку детального техніко-економічного й фінансового обґрунтування обраних 
інвестиційних проектів. На цій стадії особливо важливим є точно визначити масштаби 
майбутніх проектів, тобто величину планованого випуску продукції чи кількісні параметри у 
сфері надання послуг. Не менш важливим завданням є часова визначеність всіх видів 
основних та допоміжних робіт, без яких інвестиційні проекти не можуть бути реалізовані. 
Загалом, підготовка усіх типів даних для прийняття кінцевого рішення складає основний 
зміст етапу остаточного формулювання проекту і детальної оцінки його техніко-економічної й 
фінансової прийнятності [3, с.52]. 

П’ята стадія передінвестиційного етапу реалізації реального інвестування передбачає 
об’єднання окремих проектів в єдину інвестиційну програму підприємств, адже господарюючі 
суб’єкти одночасно можуть розробляти та здійснювати декілька інвестиційних проектів, що 
взаємодоповнюють один одного та реалізовують основний напрямок розвитку конкретних 
суб’єктів господарювання. Процес формування програми реальних інвестицій підприємств 
має базуватися на наступних принципах [4, с.61]: 

− врахування об’єктивних обмежень інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; 
− багатокритеріальність відбору проектів в інвестиційну програму; 
− забезпечення зв’язку інвестиційної програми з виробничою і фінансовою програмою 

підприємств; 
− забезпечення збалансованості інвестиційної програми за найважливішими 

параметрами. 
Таким чином, розподіл передінвестиційного етапу на окремі складові має важливе 

значення для поглиблення аналізу і обґрунтованості розрахунків по інвестиційних проектах. 
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Кожна з цих складових доповнює усі інші і може розглядатися як гарантія надійності 
здійснення цих проектів. 

Наступним етапом управління реальними інвестиціями підприємства є інвестиційний 
етап, на якому відбувається інвестування або здійснення проекту. На цьому етапі 
реалізовуються конкретні дії, що потребують значних затрат та носять безповоротний 
характер. До них належать: 

1) формування юридичної, фінансової та організаційної основи для реалізації 
інвестиційних проектів, що передбачає підготовку установчих документів, вибір 
організаційної структури управління, придбання необхідних технологій; 

2) детальне проектування та контрактація, що включає підготовку території, 
остаточний вибір технології і обладнання для будівництва, підготовку необхідних креслень, 
трендерінг (оголошення торгів), оцінка пропозицій, а також переговори і контрафакція 
(підписання контрактів) між підприємствами та фінансуючи ми, консультуючими і 
архітектурними організаціями, постачальниками обладнання; 

3) будівництво та/або придбання основних фондів, що передбачає придбання землі, 
будівельні роботи разом з установкою і монтажем обладнання у відповідності із графіком 
реалізації інвестиційного проекту; 

4) виробничий маркетинг, що полягає у маркетингових приготуваннях для підготовки 
ринку до нової продукції і забезпечення критичного рівня поставок; 

5) вибір і навчання персоналу; 
6) введення основних фондів в експлуатацію. 
В цілому експлуатаційний етап пов’язаний з безпосереднім здійсненням реальних 

інвестицій, тобто з проведенням фінансування інвестиційних проектів, підписанням 
контрактів і договорів підряду, будівництвом та придбанням основних фондів тощо. Крім 
того, на цьому етапі відбувається формування постійних активів підприємств. 

Щодо підприємств харчової промисловості Вінницького регіону, то на протязі 2005-2009 
років вони здійснювали реальні інвестиції в різних розмірах, що відображено у табл.3. 

Як показують дані табл. 3, у 2005-2009 роках найбільші обсяги реальних інвестицій 
здійснювало ПАТ “Вінницька кондитерська фабрика” (в середньому – понад 100 млн. грн. на 
рік), при чому їх обсяги постійно зростають: темп приросту у 2009 році проти 2005 року 
становить 492,5%, а порівняно з 2008 роком – 41,9%. Найменші обсяги реального інвестування 
спостерігалися на ВАТ “Ладижинхліб” (в середньому – 175,5 тис. грн. на рік) та ДП 
“Тростянецький спиртзавод” (в середньому – 295,7 тис. грн. на рік). Значно позначилася на 
реалізації інвестицій у реальні активи світова фінансова криза, адже майже ¾ підприємств 
зменшили у 2009 році проти 2008 року обсяги реальних інвестицій. 

Наступним етапом − найдовшим у часі періодом реалізації реальних інвестицій 
підприємств є експлуатаційний (виробничий) етап В ході експлуатації інвестиційного проекту 
формуються заплановані результати, проводиться їх оцінка з позицій доцільності продовження 
або припинення проекту. Оскільки на початкових етапах неможливо врахувати всі деталі 
проекту, то при необхідності до нього можуть вноситися окремі зміни і уточнення, 
здійснюватися поточне регулювання окремих аспектів технологічного процесу з метою 
підвищення загальної ефективності проекту [5, с.121]. 

Важливою стадією експлуатаційного етапу є моніторинг інвестиційних проектів, що 
здійснюється на сонові статистичних даних, звітів та спеціальних досліджень на 
підприємствах. Проведення постійного моніторингу та складання результуючого звіту є 
необхідним в процесі реалізації реального інвестування, оскільки в кінцевому випадку 
досягається низка важливих цілей [6, с.113]: 

− уникнення повторення помилок при реалізації наступних інвестиційних проектів; 
− оптимізація витрат ресурсів підприємств під час реалізації наступних інвестиційних 

проектів; 
− набуття досвіду та удосконалення алгоритму моніторингу реалізації інвестиційних 

проектів на підприємствах. 
Контроль за ходом реалізації інвестиційних проектів є необхідною складовою 

операційного етапу здійснення реальних інвестицій підприємствами. Процес контролю 
складається з таких елементів: загальний контроль змін, що відбуваються в проекті загалом; 
ведення звітності за проектом; контроль змін змісту проекту реальних інвестицій; контроль за 
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зміною розкладу інвестиційного проекту; контроль витрат по роботах і бюджету 
інвестиційного проекту; контроль якості і його відповідність установленим стандартам і 
усунення причин порушення якості; контроль ризику в ході реалізації інвестиційного проекту 
[7, с.188]. 

Таблиця 3 
Динаміка обсягів реальних інвестицій підприємств харчової промисловості 

Вінницької області у 2005-2009 роках, тис. грн. 
 

Роки Темп приросту,% № 
з/п Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 2009/05 2009/08 

Середнє 
значення 

1 ТОВ “Тульчинм’ясо” 25588,7 7899,3 11093 15215 4959 -80,6 -67,4 12951 
2 ПАТ “Козятинський 

м'ясокомбінат” 155,8 4456,7 15865,2 15319 14523 9221,6 -5,2 10063,9 
3 ТОВ “Бріз-Т” 295,7 505,7 6172,9 387 184,3 -37,7 -52,4 1509,12 
4 ВАТ “Вінніфрут” 60134 24674,6 71561,2 17249,7 16446 -72,7 -4,7 38013,1 
5 ВАТ “Могилів-

Подільський 
консервний завод” 1709,6 2845,2 1652,3 4602 3619 111,7 -21,4 2885,6 

6 ВАТ “Чернівецький 
олійно-жировий 
комбінат” 1561,4 2478,7 2050,7 2284 6928 343,7 203,3 3060,6 

7 ВАТ “Вінницький 
олійно-жировий 
комбінат” 3121,8 4370 6890,8 41750 11429 266,1 -72,6 13512,3 

8 ВАТ “Літинський 
молочний завод” 7969,4 1571,5 3134,8 1952 6141 -22,9 214,6 4153,7 

9 ПАТ “Бершадьмолоко” 2562,1 3813,7 6772,2 7875 7455 191,0 -5,3 5695,6 
10 ТОВ “Зерносвіт” 89,3 1950,2 704,4 487 3277,4 3570,1 573,0 1301,7 
11 ЗАТ “Вінниця-Млин” 1423,7 1677,3 2774,8 523 3709 160,5 609,2 2021,6 
12 ТОВ “Калинівський 

комбікормовий завод” 642,3 1082,2 1235 1469,6 549,5 -14,4 -62,6 995,7 
13 ВАТ “Ладижинхліб” 377,7 0 266 234 0 -100,0 -100,0 175,5 
14 ВАТ “Тульчинський 

хлібокомбінат” 1579,5 1173,4 1958,7 10015 30 -98,1 -99,7 2951,3 
15 ЗАТ “Турбів-цукор” 218,9 431,9 3007,1 112 27 -87,7 -75,9 759,4 
16 ЗАТ “Торговий дім 

“Соколівський цукор” 6515,2 1710,5 4395,6 16174 0 -100,0 -100,0 5759,1 
17 ПАТ “Вінницька 

кондитерська 
фабрика” 36612,9 68375,8 152552,7 152870 216923 492,5 41,9 125466,9 

18 ДП “Тростянецький 
спиртзавод” 275,9 1002,8 44 51 105 -61,9 105,9 295,7 

19 ЗАТ “Бершадський 
пивокомбінат” 160,8 731,9 2928,4 968 148 -8,0 -84,7 987,4 

20 ПАТ "МКЗМВ “Регіна”" 605,9 9682,3 702,9 1432 1270 109,6 -11,3 2738,6 
 
Оскільки в процесі операційного етапу реалізації реальних інвестицій формуються 

грошові потоки, необхідно проводити їх аналіз, що дозволяє оцінити економічну ефективність 
конкретних інвестиційних проектів. 

У світовій та вітчизняній практиці реального інвестування виділяють різні методи оцінки 
ефективності реальних інвестицій, які, на нашу думку, можна згрупувати у наступні три групи: 

1) неформалізовані показники: 
− “негайність проекту”, за яким відбираються інвестиційні проекти, що потребують 

негайної реалізації та їх неприйняття може призвести до небажаних фінансових або інших 
негативних наслідків; 

− “вимушеність проекту”, що використовується при необхідності здійснення реальних 
інвестицій через втручання держави у діяльність підприємств; 

2) статистичні показники: 
− строк окупності, який відображає мінімальний часовий проміжок, за межами якого 

інтегральний ефект від реалізації інвестиційного проекту стає позитивним і в подальшому не 
стає негативним; 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 
 
 

 181 

− бухгалтерська норма прибутку, що характеризує річну рентабельність всього 
інвестованого капіталу; 

3) динамічні показники: 
− дисконтований період окупності, що характеризує період часу, на протязі якого 

початкові вкладення та інші витрати, пов’язані з інвестиційним проектом, покриваються 
сумарними результатами його здійснення; 

− чистий дисконтований дохід, що відображає суму фінансових потоків, що генеруються 
інвестиційним проектом за весь розрахунковий період; 

− дисконтований індекс доходності, що є формальним способом вираження 
співвідношення доходів та витрат інвестиційного проекту; 

− внутрішня норма доходності, що характеризує граничний рівень окупності (доходності) 
інвестицій у реальні активи. 

Останній ліквідаційний етап управління реальними інвестиціями підприємств 
пов’язаний із закінченням інвестиційних проектів, коли в результаті їх реалізації досягнено 
поставлених цілей або ж проект вичерпав закладені в ньому можливості. 

Ліквідаційний етап пов’язаний з вирішенням наступних задач [8, с.56]: 
− ліквідуються можливі негативні наслідки інвестиційного проекту, реалізація якого 

завершується або припиняється; 
− вивільняються оборотні кошти і переорієнтовуються виробничі потужності; 
− оцінюється та аналізується відповідність поставлених і досягнутих цілей. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідивши механізм 

управління реальними інвестиціями на мікрорівні, ми дійшли висновку, що для покращення 
управління та пожвавлення інвестування суб’єкта господарювання у реальні активи 
необхідно, насамперед, забезпечити сприятливі умови для здійснення інвестиційної 
діяльності на макрорівні. Вважаємо, що для збільшення обсягів реального інвестування на 
вітчизняних харчових підприємствах, державі слід запроваджувати різноманітні 
результативні заходи, що сформують позитивні умови для здійснення інвестиційної 
діяльності, а саме: 

− створення пільгових умов щодо оподаткування прибутку підприємств, які значну 
частину цього прибутку спрямовують на технічне переоснащення виробництва, модернізацію 
устаткування і запровадження новітніх технологій та інновацій; 

− орієнтація грошово-кредитної системи на потреби галузей економіки, особливо 
стратегічних та пріоритетних, а також на розвиток регіонів у фінансовому забезпеченні 
пріоритетних інвестиційних проектів; 

− створення сприятливих умов для прискорення залучення іноземних інвестицій тощо. 
Запропоновані заходи дозволять підвищити інвестиційну активність промислових 

підприємств, що призведе до пожвавлення інвестиційної діяльності у сфері реальних 
інвестицій та до необхідності здійснення ефективного управління нею на основі методичних 
засад, викладених у вище проведеному дослідженні. 
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Анотація 

У статті визначено методичні підходи до управління реальними інвестиціями 
промислових підприємств в сучасних умовах господарювання. Досліджено особливості та 
проблеми інвестиційного менеджменту у сфері реальних інвестицій на підприємствах 
харчової промисловості Вінницької області. 

Ключові слова: реальні інвестиції підприємств, капітальні інвестиції підприємств, 
управління реальними інвестиціями підприємств. 

 
Аннотация 

В статье определены методические подходы к управлению реальными 
инвестициями промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования. 
Исследованы особенности и проблемы инвестиционного менеджмента в сфере реальных 
инвестиций на предприятиях пищевой промышленности Винницкой области. 

Ключевые слова: реальные инвестиции предприятий, капитальные инвестиции 
предприятий, управления реальными инвестициями предприятий. 
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In this article outlines methodological approaches to the management of industrial real 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Ефективний розвиток сільського господарства в умовах 

розвитку ринкових відносин в Україні неможливий без активізації інвестиційної діяльності, 
нарощення обсягу капіталовкладень, використання найефективніших джерел фінансування. 

Інвестиції в агропромисловий комплекс (АПК) України в умовах обмеженості внутрішніх 
ресурсів є найбільш привабливим джерелом матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення. Однак їх обсяг та рівень ефективності залишаються вкрай недостатніми через 
наявність цілої низки чинників: нестабільність політичної ситуації і законодавчої бази, низька 
інвестиційна привабливість українського агропромислового комплексу для іноземних 
інвесторів та ін.  
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Україна має значний аграрний потенціал і, беручи до уваги світову харчову кризу, вона 
може стати країною, що зробить вагомий внесок у подолання цієї проблеми. Саме ця 
передумова у період зростання цін на сировину, продукти харчування і продукцію сільського 
господарства, робить вітчизняну економіку особливо інвестиційно привабливою, з огляду на 
її аграрний сектор, та вимагає пріоритетного ставлення до нього. 

Останнім часом відбувається зростання обсягу капіталовкладень в сільському 
господарстві, поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, зміцнення 
зв’язків фінансового ринку й сільськогосподарських підприємств, проте роль сільського 
господарства як галузі та перспективи його розвитку не дооцінюються, тому існує нагальна 
проблема переоцінки вагомості цього сектору економіки України та відкриття нових напрямів 
для розвитку. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Проблема поглибленого вивчення 
науково-дослідної теми інвестиційних процесів в сільському господарстві завжди була в 
центрі уваги українських та іноземних дослідників. Фундаментальний економіко-теоретичний 
аналіз інвестиційного процесу в умовах ринку проведено в працях Дж. М. Кейнса [6], 
А. Смітта [15], Дж. Р. Хікса [16], К.Р. Макконнел [8] та інших. Останні дослідження проблеми 
інвестиційного забезпечення аграрної економіки України базуються на працях вітчизняних 
учених–економістів Т. О. Музиченко [9], С.М. Лакіш [10], О.Ю. Старікова [4], В.М. Вишнякова 
[14] та інших. 

Постановка завдання. Дослідити сучасний стан інвестиційних процесів в АПК та 
визначити перспективи розвитку даного сектору економіки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор посідає важливе місце 
в економіці України, тут виробляється 11–15% валової продукції, 12–16% доданої вартості, 
однак на галузь припадає лише 3,7–5,0% усіх інвестицій в економіку країни. Сільське 
господарство України разом з іншими складовими АПК забезпечує близько 30% валового 
внутрішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробництво 95% 
товарів масового вжитку, утримання сільської поселенської мережі з 15 млн. жителів, а отже, 
потребує такої державної політики і підтримки, яка б забезпечила привабливість для 
інвесторів, сприятливі умови життя та гідну оплату праці сільських жителів [11].  

Головні джерела інвестиційних потоків на підприємствах АПК представлені переважно 
державними фінансами та кредитами комерційних банків, не зважаючи на проблеми, 
пов’язані з їх отриманням. 

Зазначимо, що за результатами 2009 р. суттєво скоротилися обсяги кредитування аграрної 
промисловості більш ніж утричі. За оцінками експертів ринку, вони можуть скорочуватись і 
надалі. До 2009 року обсяги кредитних коштів, які банківський сектор надавав аграріям, зростав. 
Так, в 2008 році підприємства агропромислового комплексу залучили в 1,5 рази більше кредитів, 
ніж у 2007-му - 17,292 млрд. грн. Якщо у 2008 році банки надали сільгоспвиробникам майже 17,3 
млрд. грн. кредитів, зокрема 11,4 пільгових, тоді як у 2009 загальна сума залучених у галузь 
кредитних коштів становила 5,8 млрд. грн. [2]. 

Зменшення кредитування агропромислового сектору у 2009 році, крім загальних проблем 
банківського сектору та підвищення ставок кредитування, пов’язано з тим, що у державному 
бюджеті не було коштів для компенсації банкам пільгового кредитування. Звичайно, не останню 
роль у скороченні кредитування АПК зіграла і світова фінансова криза, яка зачепила усі галузі 
економіки країни, а банківську сферу однією з перших. Наслідки такого скорочення обсягів 
аграрного кредитування проявилися і у 2010 році, адже період обороту капіталу, за підрахунками 
аналітиків, у сільськогосподарській промисловості складає приблизно 1 рік. 

Аналіз офіційної статистики банків, показав, що майже вдвічі зросла відсоткова ставка 
по кредитам. Банки не хочуть кредитувати довгострокові проекти (зокрема тваринництво), а 
якщо і кредитували протягом 2009 р., то під 12-14% у валюті і під 25-30%, а в окремих 
випадках і під 40% у гривні. Для тваринництва, термін окупності капіталовкладень якого 
зазвичай сягає не менше 4,5-5 років, це «кабальні умови». Фінансовий стан аграрних 
позичальників погіршився з кінця 2009 р. у зв’язку з обвалом національної валюти. На 
сьогодні зовнішній борг України складає 93% до річного ВВП. Ціла низка птахівничих та 
свинарських підприємств змушені скоротити розвиток. Практично відсутня компенсація по 
кредитам, яка за 2009 р. скоротилась у 7 разів [2].  
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Потреба у кредитних лініях для агропромислових підприємств була і залишається дуже 
високою. Згідно з експертними оцінками сільське господарство для нормального функціонування 
потребує від 10 до 25 млрд. грн. кредитних коштів. Так, у 2010 р. оцінка загальної вартості 
посівної кампанії приблизно в 24 млрд. грн. Із них 12-13 млрд. грн. повинно бути забезпечено за 
рахунок продажу попереднього врожаю. Решта, а це приблизно 11-12 млрд. грн. – залучені 
засоби. Близько 1,5-2 млрд. грн. являють собою дотації держави. Перш за все це форвардні 
закупівлі, дотації на гектар посівів та інші джерела державної підтримки. За офіційними даними 
Міністерства аграрної політики (далі Міністерство), на весняну посівну аграрії вже зайняли в борг 
майже 160 млн. грн. Серед залучених кредитів 148,5 – короткострокові, 8,6 середньострокові 
кредити і лише 0,1 млн. – кредити довгострокові. Потреба у кредитних коштах оцінюється 
Міністерством на рівні 12 млрд. гривень [12]. 

Таким чином, на сьогоднішній день аграрії забезпечені необхідними коштами 
приблизно на половину. Стан розвитку державного інвестування аграрної галузі на 2010 р. з 
3-х фондів Державного бюджету (без власних надходжень установ і організацій за 
спецфондом) передбачено в обсязі 9,2 млрд. грн., в тому числі на підтримку розвитку 
підприємств агропромислового комплексу – 5,3 млрд. гривень. Державним казначейством 
України виділено 704,7 млн. грн. на підтримку розвитку підприємств АПК, рис. 1 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Розподіл асигнувань на підтримку розвитку АПК у 2010 р. 
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Наразі Міністерство проводить переговори з банками щодо активізації кредитування 
аграріїв. Загалом майже 90% кредитів, які надаються агропромисловим підприємствам – 
короткострокові. Вони направлені на поповнення оборотного капіталу підприємств – в першу 
чергу на посівні кампанії. Таким чином, у 2010 р. аграрії намагатимуться обходитись 
власними силами та грошами, що виллється в економію: мінімізація добрив, скорочення 
кількості технологічних операцій, що може вкрай негативно вплинути на урожайність [12]. 

Погіршала ситуацію з аграрними кредитами і держава. На початку грудня минулого 
року Конституційний суд України звільнив банки від зобов’язань пролонговувати кредити 
сільгоспвиробникам не менше ніж на один рік, якщо ці банківські установи мають намір 
отримати або вже отримали рефінансування НБУ [13], визнавши Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів з протидії негативним наслідкам впливу світової кризи на 
розвиток агропромислового комплексу» №922-VI від 04.02.2009 р. [3] неконституційним. Цей 
нормативно-правовий акт був прийнятий ще в лютому 2009 і зобов’язував банки зберігати 
ставки пролонгованих кредитів, забороняв переоцінювати вартість застав і стягувати комісію 
за реструктуризацію кредитних позик. Згідно скасованого документа, навіть якщо банк не 
потребував грошей Національного банку, він все одно повинен був запропонувати аграріям 
реструктуризацію. 

Одним з перспективних напрямів кредитування сільського господарства є інвестиційні 
кошти від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), який в 2010 р. планує 
інвестувати до України 1,1 млрд. євро. За результатами 2009 р. ЄБРР профінансував 
проекти по розвитку українського агропромислового комплексу (АПК) на суму 200 млн. євро і 
не планує знижувати фінансування АПК в 2011 р. Основна вимога до позичальника - 
прибуток і введення міжнародної фінансової звітності [2]. 

Не дивлячись на проблеми з кредитною підтримкою, яка виникла на тлі світової 
фінансової кризи, у 2009 році аграрна промисловість залишалась чи не єдиною галуззю 
української економіки, яка демонструвала стабільний приріст. Потенційні інвестори із 
зацікавленням дивляться на сільськогосподарський ринок України, так само як і самі аграрії. 
Інший спосіб, окрім кредитів, залучити гроші в агробізнес – розміщатися на біржі, шукати 
прямих інвесторів. 

Зокрема, у середині жовтня минулого року компанія Sintal Agriculture залучила 13 млн. 
доларів. У середині листопада холдинг «Агротон» провів розміщення своїх акцій на суму 42 
млн. доларів. Низка інших агрофірм збирається виходити на біржу найближчим часом. 
Аналітики аграрного ринку вважають пошук прямих інвесторів непоганим, однак 
недорозвиненість вітчизняного фондового ринку не стимулює даний вид інвестування, 
стримує його розвиток [5]. 

Основними інвесторами в сільське господарство України є: Кіпр (305,8 млн. дол. США), 
Великобританія (121,7 млн. дол. США), Данія (50,9 млн. дол. США), США (50,4 млн. дол. США), 
Швеція ( 36,7 млн. дол. США), Німеччина (35,4 млн. дол. США), Австрія (28,4 млн. дол. США), 
Польща (28,3 млн. дол. США), Російська Федерація (17,7 млн. дол. США) [12]. 

Поряд з тим, одним із найперспективніших напрямків розвитку інвестиційних процесів є 
співпраця України з Лівією в аграрному секторі, а саме проект оренди українських полів під 
назвою «100 тисяч гектар» для вирощування сільськогосподарської продукції, котра б 
реалізовувалась на лівійському ринку. Крім цього проекту лівійські інвестори зацікавлені у 
створенні в Україні сучасного спільного підприємства у галузі тваринництва, котра постачала 
б свою продукцію в Лівію та інші африканські країни [1]. 

Одним із останнім вдалих проектів по залученню інвестиційних ресурсів є співпраця 
Horizon Capital з агропромисловою корпорацією «Агро-Союз», що здійснює свою діяльність 
по чотирьох напрямах бізнесу, пов’язаних із сільським господарством. Продавши 
міноритарний, неконтрольний, неблокуючий пакет, корпорація «Агро-Союз» планує 
спрямувати інвестиційні кошти в першу чергу в галузь свинарства та реструктуризацію 
кредитного портфеля [5]. 

Діяльність інвесторів в аграрному секторі економіки представлена великою кількістю 
компаній, які, зважаючи на фінансово-економічну кризу, сьогодні не є найстабільнішою 
складовою економіки нашої держави. 

Передумовою входження іноземного капіталу є зміщення нарощування 
сільськогосподарської продукції на користь великотоварного виробництва, враховуючи 
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спрямованість обсягів бюджетної підтримки всіх рівнів і, насамперед, Державного бюджету, 
великим підприємствам. Очевидним є факт, що більшість галузей сільського господарства 
можуть бути конкурентоспроможними на ринку лише за відповідної концентрації 
виробництва та створення належних умов для виробництва продукції. Поряд з тим ряд існує 
проблем, пов’язаних з державним управлінням. По-перше, великим підприємствам на 
продукцію, яку вони зобов’язані постачати державі, як і раніше, встановлюються ціни, нижчі 
за ціни зовнішньоторговельного паритету. По-друге, оплата часто здійснюється з великим 
запізненням. В результаті ці запізнення з оплатою на декілька місяців спричиняють значне 
зменшення реальної ціни. 

Поряд з тяжінням до великотоварного виробництва розвивається криза 
конкурентоспроможності на тлі становлення інтеграційних процесів у світове господарство. 
Існуюча подвійність структури сільського господарства в Україні з її поділом на великі 
підприємства та підсобні господарства не придатна для подолання проблем, викликаних 
ринковими умовами. Без державної підтримки великі підприємства здебільшого були б 
неконкурентоспроможними на міжнародному рівні, навіть за світових цін. Що ж до підсобних 
господарств, то вони хоча і є конкурентоспроможними, але лише тому, що неявно 
субсидіюються великими підприємствами та отримують від них матеріальні ресурси. 
Більшість цих господарств була б за ринкових умов теж нежиттєздатною. 

Співпраця з іноземними інвесторами налаштовує вітчизняний ринок на вимоги 
міжнародного та актуалізує проблему пошуку джерел забезпечення продовольчої безпеки 
України. По-перше, це стосується зобов’язань перед СОТ по зниженню митних тарифів 
імпорту та рівня внутрішньої підтримки сільськогосподарських виробників, зменшення 
державних витрат на субсидування експорту та обсягу сільськогосподарських продуктів, на 
які поширюються експортні субсидії, що дасть змогу проникнути на ринок виробникам з 
низькоякісною дешевою продукцією, яка зруйнує становлення національного виробника. По-
друге, існує тенденція розвитку технологій з вирощування генетично модифікованої 
продукції. По-третє, важливим фактором, що нарощує напругу на ринку є розвиток індустрії 
біологічного палива. Щодо останнього, то зазначимо, що згідно «Програми розвитку 
виробництва біодизельного палива на період до 2010 року» Україна повинна виробляти та 
споживати в 2010 р. понад 520 тис. тонн біодизельного палива, для чого необхідно буде 
забезпечити валовий збір насіння ріпаку на рівні 1,7-1,8 млн. тонн. За врожайності ріпаку в 
середньому 20ц/га потрібно засіяти 0,85-0,9 млн. га ріллі, що становить близько 3% 
загальної площі (33,8 млн. га) орних земель України [5]. 

Окрім того, існує проблема галузей, що переробляють продукцію АПК, яка полягає у 
недостатності виробничих потужностей, оскільки вирощену в сільському господарстві продукцію 
неможливо вчасно переробити. Значні втрати є і в процесі переробки, оскільки устаткування 
багатьох підприємств застарілі і недосконалі. Втрачається багато під час транспортування й 
зберігання. В цілому тільки 3/5 виробленої сільськогосподарської продукції надходить до 
споживача. Через високу собівартість виробництва продукції значна частина підприємств не 
працює, а зібрана сільськогосподарська сировина вивозиться в інші країни. 

Така критична ситуація в АПК потребує від аграріїв реконструкції і технологічної 
модернізації виробничих потужностей підприємств харчової і легкої галузей промисловості, 
сільськогосподарського машинобудування, виробничої інфраструктури. 

Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення стабільного розвитку галузі 
АПК України необхідно забезпечити щорічний активний приплив інвестицій і поступальне 
збільшення їх обсягу, що неможливо без максимального залучення іноземних інвестицій. 

Для поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки України 
необхідно: 

− забезпечити прогнозованість, гарантованість і широкий доступ 
сільськогосподарських товаровиробників до бюджетної підтримки за державними 
програмами; 

− посилити роль держави у розвитку кредитного ринку і кредитних відносин в галузі 
агропромислового виробництва; 

− створити спеціалізований банк (земельний, іпотечний, інвестиційний тощо), через 
який держава зможе контролювати дотримання агропромисловими виробниками цільового 
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використання кредитних ресурсів. Такий банк міг би брати активну участь у створенні мережі 
кооперативних банків, максимально наближених до сільськогосподарських підприємств; 

− продовжити на довгостроковий період пільгове оподаткування аграрних 
підприємств; 

- підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва, забезпечити 
зростання фінансових накопичень та їх трансформацію в інвестиції; 

− відновлювати раціональні міжнародні господарські та науково-виробничі зв’язки, 
створювати аграрні підприємства за участю іноземних інвесторів; 

− надавати допомогу і створювати умови вітчизняним товаровиробникам, які 
експортують свою продукцію і вкладають інвестиції в сільськогосподарське виробництво, 
орієнтоване на випуск конкурентоспроможних товарів. 
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Анотація 
В публікації здійснено оцінку сучасного інвестиційного процесу в агропромисловому 

комплексі та досліджено тенденцію капіталовкладень в розрізі видів діяльності та за 
спрямованістю в основний капітал. Визначено пріоритети сільського господарства в 
загальній структурі економіки України. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційна привабливість, 
пріоритетність галузі, агропромисловий комплекс. 

 
Аннотация 

В публикации осуществлена оценка современного инвестиционного процесса в 
агропромышленном комплексе и исследована тенденция капиталовложений в разрезе 
видов деятельности и по направленности в основной капитал. Определены приоритеты 
сельского хозяйства в общей структуре экономики Украины.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционная 
привлекательность, приоритетность отрасли, агропромышленный комплекс. 

 
Annotation 

In a publication the estimation of modern investment process is carried out in an 
agroindustrial complex and the tendency of capital investments is investigational in the cut of types 
of activity and after an orientation in the fixed assets. Priorities of agriculture are certain in the 
general structure of economy of Ukraine. 

Key words: investments, investment process, investment attractiveness, priority of industry, 
agroindustrial complex. 
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ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються  в системі економічних відносин 
потребують необхідності реформування бухгалтерського обліку в Україні. В результаті 
впровадження змін із зарубіжної практики було залучено значну кількість нових категорій, до 
яких належить таке поняття як облікова політика підприємства, визначення якого дається в 
чинних нормативно-правових документах [1, 2, 3, 4]. 

Особливості діяльності вітчизняних підприємств та недостатнє знання їхнім 
керівництвом завдань, які має вирішувати облікова політика, призводять до нерозуміння її 
ролі. За таких умов виникає проблема пошуку науковцями й бухгалтерами-практиками 
шляхів підвищення значущості та дієвості облікової політики підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування та реалізації 
облікової політики підприємств знайшли відображення в працях вчених: М.Т. Білухи, 
Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, Ю.А. Кузьмінського, М.В. Кужельного, 
В.Г. Лінника, М.С. Пушкара, В.В.Сопка, В.Г.Швеця. Велике значення мають також 
дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата економічних наук за вказаною 
тематикою, предметом дослідження яких було проблеми теорії та практики облікової 
політики [5], формування облікової політики в частині основних засобів підприємств 
харчування та облікова політика банку [6]. 

Значний внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів формування облікової 
політики зробили автори публікацій в наукових фахових виданнях [7, 8]  

Питання впливу облікової політики на результати управлінських рішень Коваленко Л.О., 
Ремньова Л.М. дане питання висвітлюють так: 

“Облікова політика суттєво впливає на фінансові результати діяльності підприємства, і 
чим менше зарегламентована діяльність його облікових служб у виборі методів 
бухгалтерського обліку, тим більше можливостей у фінансових менеджерів для маневру під 
час розробки фінансових рішень” [9]. 

Проте, питання формування облікової політики підприємств залишаються актуальними, 
серед яких: формування та упорядкування понятійного апарату; розробка методики 
формування облікової політики підприємств; дослідження та удосконалення реалізації 
облікової політики; вивчення можливостей використання облікової політики при здійсненні 
господарського контролю. Практично відсутні дисертаційні роботи з питань формування та 
реалізації облікової політики підприємств конкретних галузей економіки.  

Отже, необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо  трактування, 
формування, реалізації й адаптації облікової політики підприємств відповідно до 
особливостей національної системи бухгалтерського обліку, а також потреба у чіткому 
формулюванні ряду питань практичного характеру зумовили актуальність та потребу 
подальшого дослідження цієї проблеми. 
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Постановка завдання. Метою даної статті є надання пропозицій з удосконалення 
порядку формування та застосування облікової політики підприємств, яка забезпечує 
організаційно-економічні умови для ефективної діяльності суб’єктів господарювання України. 

Для досягнення мети в роботі поставлено такі завдання:  
– уточнити сутність поняття “облікова політика підприємства” та її призначення з метою 

ефективного використання в теорії та практиці вітчизняного бухгалтерського обліку; 
– розкрити основні проблеми облікової політики підприємств та запропонувати основні 

шляхи їх вирішення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової і статистичної звітності на кожному підприємстві здійснюється на 
підставі нормативно-правових документів, що розробляються органами, на які покладено 
обов'язки регулювання у країні питань обліку і звітності [1, 2, 3, 4]. Це дає змогу вести 
бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними принципами й формою і 
таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації. Однак це не означає, що 
підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання, не може вибирати найбільш 
прийнятні для нього форми ведення обліку. 

Термін "облікова політика", визначений Законом України "Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні", означає сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак 
облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. 

Отже, облікову політику можна розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і 
методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в 
особі уповноважених на те законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого — як 
сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської 
діяльності. 

Вважаємо, що до найважливіших проблем формування облікової політики підприємств 
відноситься відсутність єдиної встановленої законодавством форми наказу про облікову 
політику, що призводить до неоднозначного тлумачення його розділів. Автори погоджуються 
з тим [7], що для кожного підприємства слід виділяти методологічну, методичну та 
організаційну складові наказу про облікову політику підприємства. 

Методологічна частина облікової політики містить положення, які регулюють 
методологію ведення бухгалтерського обліку. 

Методична частина складається із методів ведення бухгалтерського обліку, які 
описують порядок відображення фінансово-господарських операцій у системі 
бухгалтерського обліку і відповідає за те, як об’єкти бухгалтерського обліку 
відображатимуться на рахунках бухгалтерського обліку. 

Організаційна частина описує організацію системи бухгалтерського обліку та дає 
відповідь на питання, як саме вона працюватиме. 

 Як уже зазначалося раніше, в національних положеннях (стандартах) міститься вимога 
про розкриття облікової політики у фінансовій звітності, однак до її складання при 
відображенні в обліку поточних операцій бухгалтер уже повинен орієнтуватися на 
встановлені принципи оцінки, методи обліку подій, що відбуваються. Тому на підприємстві 
необхідно видати розпорядчий документ, що визначає напрямки облікової політики. Тож 
можна погодитися на варіант, коли головний бухгалтер  ініціює питання до розгляду і разом зі 
своєю службою бере у ньому активну (безпосередню) участь. Розроблення пропозицій, 
особливо щодо питань, які безпосередньо не стосуються бухгалтерського обліку та 
прийняття конкретних рішень, доречно покласти на спеціально створену комісію. Такими 
повноваженнями можна наділити постійно діючу інвентаризаційну комісію. 

Комісія за участю всіх причетних до розроблення облікової політики спеціалістів 
приймає на своєму засіданні рішення щодо облікової політики (зміни окремих її положень). 
За формою облікова політика підприємства має вигляд наказу керівника (власника), на 
підставі якого головний бухгалтер складає проект наказу і зі всіма додатками та 
розрахунками передає на затвердження власнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає 
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юридичної сили з дня його підписання власником (керівником) підприємства і є обов'язковим 
для виконання всіма службами і працівниками підприємства. 

Можливий варіант, коли облікову політику (зміни до неї) розробляє внутрішній аудитор 
підприємства, аудиторська фірма під керівництвом головного бухгалтера та за участю інших 
відповідних спеціалістів або  — якщо така фірма здійснює бухгалтерський облік на 
підприємстві — під керівництвом власника (керівника). Це завдання може входити до складу 
наданих послуг протягом проведення перевірки або бути предметом окремого договору. 

Другою важливою проблемою можна вважати відсутність єдиного нормативного 
документу стосовно облікової політики підприємства. Так, Закон України "Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"  визначає правові засади визначення та 
організації облікової політики на підприємствах. Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” регулюють питання розкриття інформації 
про облікову політику в примітках до фінансової звітності підприємства. Питання внесення 
змін до облікової політики підприємства розглядаються в Положенні(стандарті) 
бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Відображення в 
розпорядчому документі (наказі) обраних методів, принципів і процедур, внесення змін до 
облікової політики, розкриття інформації про облікову політику в примітках до фінансової 
звітності підприємства розкривається в Листі Міністерства фінансів України “Про облікову 
політику”. 

Автори погоджуються з тим, що враховуючи політику України щодо вдосконалення 
методології та організації обліку всіх підприємств, доцільно затвердити окреме Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку “Облікова політика підприємств” [7]. Діяльність будь-яких 
підприємств потребує дотримання принципу ефективності, або економічності 
(раціональності) ведення обліку. Саме в цьому положенні повинно бути зазначено, що 
облікова політика підприємства має забезпечувати раціональне ведення бухгалтерського 
обліку. Це означає, що витрати на ведення обліку не повинні бути надто великими порівняно 
з вигодами. Прийняття такого нормативного документу дозволить систематизувати всі 
питання, що стосуються облікової політики та значно знизити затрати часу на її формування. 

Висновки з проведеного дослідження. Розробка та затвердження 
Положення(стандарту) бухгалтерського обліку “Облікова політика підприємств” буде сприяти 
чіткій організації бухгалтерського обліку на підприємствах, адже він буде акумулювати всі 
чинні нормативно-правові документи з питань облікової політики. 

Впровадження єдиної структури наказу про облікову політику для всіх підприємств та 
типової форми  з обов’язковим виділенням методологічної, методичної та організаційної 
частини дозволить підвищити відповідальність головних бухгалтерів за формування 
облікової політики. 

Надані у статті пропозиції будуть сприяти  удосконаленню процесу розкриття облікової 
політики підприємств у фінансовій звітності для забезпечення можливості здійснення 
порівняльного господарсько-фінансового аналізу як в часі, так і в просторі. 

Перспективою подальших досліджень в даному напрямку можна вважати розробку 
науково обґрунтованої методології та методики формування облікової політики конкретного 
суб’єкта господарювання на основі виявлення взаємозв’язку між обліковою політикою в 
Україні та за її межами для визначення специфічних ознак, притаманних обліковій політиці 
підприємств у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку 
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Аннотация 

 В статті уточнено сутність поняття “облікова політика підприємства” та 
визначено її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці 
вітчизняного бухгалтерського обліку. Розглянуто актуальні проблеми облікової політики 
підприємств України Надано пропозиції щодо можливих шляхів покращення облікової 
політики підприємств.  

Ключові слова: облікова політика, наказ про облікову політику підприємства, 
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

 

Аннотация 
В статье уточнена сущность понятия “учетная политика предприятия” и 

определено ее значение с целью ефективного использования в теории и практике 
отечественного бухгалтерського учета. Рассмотрены актуальные проблемы учетной 
политики предприятий Украины. Предложены возможные пути улучшения учетной 
политики предприятий. 

Ключевые слова: учетная политика предприятия, приказ про учетную политику 
предприятия, национальные стандарты бухгалтерського учета. 

 
Annotation 

In the article essence of concept of “accounting policy of enterprise” is specified and 
determined its value for effective use in a theory and a practice of domestic account. Main 
problems of Ukraine enterprise account policy were investigated. Using foreign experience 
possible ways of enterprises accounting policy improving was proposed. 

Key words: account policy, order about the registration policy of enterprise, national 
standards of account. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЗІ  
КРЕАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 
Постановка проблеми. Одним із шляхів розвитку економіки є вдосконалення 

інформаційного забезпечення управління. Основою його виступає фінансовий облік як 
визначальна складова національної облікової системи, що регулюється державою. 

Проблеми фінансового обліку набувають  важливого методологічного і практичного 
значення. Пошуки шляхів подальшого розвитку облікового забезпечення управління 
виробництвом важливі й через збільшення повноважень облікових працівників щодо 
можливостей вибору варіантів, форм і методів обліку. Фінансовий облік стає творчим 
процесом, який потребує належного методичного обґрунтування. 

Якість облікового забезпечення управління є чинником ефективності виробництва, що 
підтверджується господарським життям, юридичними і нормативними вимогами 
обов’язковості ведення фінансового обліку на підприємствах. Проте вирішити обліково-
інформаційні проблеми тільки законодавчими важелями, на наш погляд, досить складно. З 
огляду на те, що фінансовий облік є своєрідним правонаступником бухгалтерського, в ньому 
найтісніше переплітаються проблеми об’єкта, предмета, методу і функцій, нині він претендує 
на роль інформаційного універсуму. Саме тому необхідна опрацьована системна 
методологія дослідження фінансового обліку, що враховує економічні, фінансові й облікові 
механізми забезпечення управління сільськогосподарськими підприємствами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості фінансового обліку у 
вітчизняній обліковій практиці досліджуються з початку реформ 90-х років минулого століття. 
Його методологічний апарат розвивався О.С. Бородкіним, Ф.Ф. Бутинцем, Б.І.Валуєвим, 
З.В. Гуцайлюком, Л.М. Кіндрацькою, Є.В. Калюгою, Я.Д.Крупкою, А.М. Кузьмінським, 
Є.В.Мнихом, Я.В. Мехом, М.С. Пушкарем, В.В. Сопком, П.Я. Хомином, М.Г. Чумаченком, 
В.О. Шевчуком та ін.  

У наукових дослідженнях цих авторів розглядаються ключові аспекти фінансового 
обліку, проте не дається його вичерпної методологічної характеристики, адекватної 
потребам і сучасним вимогам управління. Окрім того, сучасна концепція фінансового обліку 
не має цілісного методичного забезпечення. Теорія майже не пов’язана з практикою.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування необхідності посилення 
галузевих ознак фінансового обліку та визначення креативних шляхів і напрямів формування 
його організаційно-методичних аспектів, спрямованих на підвищення ефективності 
обслуговування управлінських рішень.  

З переходом до ринку, коли більшість підприємств стали повністю самостійними, 
вирішення питань управління їх господарською діяльністю, зокрема вибору методів та 
облікових процедур, перейшли в площину господарських проблем. У цих умовах 
найважливішою складовою розвитку інформаційного забезпечення товаровиробників є 
напрацювання відповідної галузевої методології фінансового обліку, створення на науковій 
основі методичного забезпечення, з якого кожне підприємство могло б самостійно обирати й 
поєднувати  форми і способи облікових процедур, адекватні його господарському 
управлінню, не порушуючи єдиного методологічного підходу при вирішенні облікових 
проблем, закладеного в концепціях фінансового обліку. 

Виклад основних результатів дослідження. Дослідження поставленої проблеми 
показує, що облікова політика може розглядатись з позиції двох рівнів – 
загальнонаціональна облікова політика та облікова політика підприємства.  

Загальнонаціональна облікова політика складається із сукупності альтернативних 
принципів та правил, які виступають відправним моментом при виборі облікових процедур та 
здійсненні облікового процесу підприємством. В широкому розумінні загальнонаціональну 
облікову політику можна визначати як управління обліком. 
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Облікова політика підприємства є документом, в якому повинні враховуватися вимоги 
державного регулювання, методологічні засади бухгалтерського обліку та позиції суб’єктів 
підприємницької діяльності щодо їх дотримання. 

Як зазначає Бутинець Ф.Ф. “Введення в теорію і практику категорії “облікова політика” 
означає визнання ролі бухгалтера і облікових методів у формуванні прибутку підприємства, 
показує відносність облікових даних, суттєво змінює статус бухгалтера і його роль в обліковій 
ієрархії” [1,с.355]. Ця ідея відображає суть нового напрямку в обліку, що отримав назву 
“креативного обліку”.  

Розвитку креативного обліку сприяють багато факторів, проте найчастіше він 
застосовується тоді, коли діяльність підприємства оцінюється сторонніми особами. 

Креативний облік є позитивним тоді, коли використовується без прямого порушення 
законодавства для відображення основних тенденцій в господарській діяльності та сприяє 
гнучкості прийняття рішень, забезпечуючи мінімізацію ризику втрат і високу рентабельність 
менеджменту на мікрорівні. У протилежному випадку – це процес прикрашання звітності 
підприємства для більш вигідного відображення його діяльності для акціонерів, інвесторів та 
інших заінтересованих осіб. 

Креативний облік – це майбутнє регулюючих його норм, нові підходи в формуванні 
методологічних його засад. 

Основною метою при прийнятті на підприємстві облікової політики має бути 
формування повної, об’єктивної та достовірної інформації, що  максимально адекватно 
розкриває його діяльність для заінтересованих осіб. Це означає розкриття не тільки 
загальних положень, передбачених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” щодо визначення облікової політики, а й формування правил, 
використання прийомів первинного обліку, положень з обліку майна, зобов’язань, основних 
засобів, фінансових вкладень, матеріалів, обліку витрат та обчислення собівартості продукції 
і сум незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел забезпечення 
наступних витрат, доходів від продажу продукції, робіт, послуг, заборгованості, капіталів, 
нерозподілених прибутків та ін. При цьому, загальні вимоги, які ставлять до облікової 
політики, зводяться до наступних:  

 – облікова політика повинна бути єдиною на підприємстві, що означає обов’язкове 
застосування вибраних методів та прийомів ведення бухгалтерського обліку всіма 
структурними підрозділами, включаючи виділені на самостійний баланс, незалежно від виду 
діяльності і місця розташування. Це необхідно для забезпечення порівняння та зведення 
інформації. 

– по відношенню до кожного конкретного питання підприємство повинно 
використовувати одні і ті ж вибрані принципи, методи та прийоми ведення бухгалтерського 
обліку; 

– застосування облікової політики повинно бути послідовним, тобто методика 
відображення господарських операцій, оцінки майна і зобов’язань на протязі року, а також 
від одного звітного періоду до іншого, як правило, не змінюється.  

Однією із важливих проблем, що виникають при аналізі бухгалтерської фінансової 
звітності та обґрунтуванні економічних рішень, є отримання порівняльних показників. В 
нестабільних умовах функціонування підприємства, що передбачає вибір методологічних 
основ фінансового обліку, ця проблема загострюється. Як наслідок, підвищена увага до 
процесу вибору облікових принципів, методів та прийомів при формуванні показників 
бухгалтерської фінансової звітності. 

Досвід формування облікової політики на підприємствах України відносно незначний, 
що безпосередньо викликає цілу низку проблем. На сьогодні можна виділити три групи 
питань, які виникають безпосередньо при реалізації облікової політики. Перша група 
пов’язана з вибором принципів, методів та прийомів бухгалтерського обліку із існуючої 
нормативної бази та їх впливом на формування показників бухгалтерської фінансової 
звітності. Друга група питань пов’язана з відсутністю формулювання в нормативній базі 
вказівок щодо відображення у бухгалтерській фінансовій звітності окремих господарських 
операцій. Третя група передбачає питання, що виникають через неузгодженість податкового 
і бухгалтерського законодавства.  
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Оскільки ефективне формування облікової політики передбачає окрім знання чинної 
нормативної бази, ще й вміння творчого її застосування, в загальному, основними 
проблемами, які виникають при формуванні облікової політики підприємства, можна назвати 
наступні: 

– чинне бухгалтерське та податкове законодавство, на якому ґрунтуються принципи, 
прийоми та методи бухгалтерського обліку, які використовуються підприємством, 
недосконале в багатьох питаннях; 

– при формуванні облікової політики підприємства  керівниками та бухгалтерами  
присутній фактор ризику, оскільки рішення приймаються під дією суб’єктивного судження; 

– недостатня інформованість користувачів фінансової інформації про нові методи 
обліку потребує додаткового обґрунтування доказів щодо правильності використання 
принципів та методів обліку; 

– неможливість через механізм облікової політики підприємствами вирішувати питання, 
які безпосередньо не входять до їх компетенції та не врегульовані нормативними 
документами. 

У загальному, формування оптимального варіанту облікової політики є складною 
проблемою. Враховуючи наведені вище недоліки, та хоча і незначний, проте досить цінний 
досвід формування облікової політики на підприємствах, а також з метою удосконалення 
методології складання бухгалтерської фінансової звітності, можна застосовувати наступне 
поетапне формування облікової політики: 

- визначення об’єктів бухгалтерського обліку відносно, яких має бути розроблена 
облікова політика; 

- виявлення, оцінка, аналіз та ранжування факторів, під впливом яких здійснюється 
вибір принципів, прийомів та методів формування показників бухгалтерської фінансової 
звітності; 

- підбір потенційно придатних до застосування підприємством діючих принципів, 
прийомів і методів при формуванні показників бухгалтерської фінансової звітності; 

- вибір принципів, прийомів і методів при формуванні показників бухгалтерської 
фінансової звітності, що відповідають умовам діяльності підприємства і запитам користувачів 
звітної інформації; 

- розкриття вибраної облікової політики в примітках до бухгалтерської фінансової 
звітності. 

Більш детально аналізуючи кожний з етапів слід відмітити, що  перший етап 
передбачає визначення об’єктів бухгалтерського обліку, відносно яких має бути розроблена 
облікова політика. Враховуючи, що кожне підприємство веде господарську діяльність з тільки 
йому притаманною специфічною сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, на цьому етапі 
вимагається встановлення предмету облікової політики. 

На другому етапі здійснюють виявлення, аналіз, оцінку та ранжування факторів, під 
впливом яких здійснюється вибір принципів, методів, прийомів ведення бухгалтерського 
обліку та формування показників бухгалтерської фінансової звітності. В залежності від 
складу об’єктів обліку на цьому етапі виявляються конкретні умови, явища і процеси, які 
безпосередньо впливають на розробку облікової політики. 

Метою третього етапу є ідентифікація можливих до застосування підприємством діючих 
принципів, методів та прийомів ведення бухгалтерського обліку. На цьому етапі 
передбачається здійснення відбору потенційно придатних до використання підприємством 
принципів, прийомів та методів бухгалтерського обліку за вище визначеними умовами. 

На четвертому етапі здійснюють вибір принципів, методів та прийомів ведення 
бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської фінансової звітності, що відповідають 
умовам діяльності підприємства та запитам користувачів звітної інформації. 

На заключному етапі вибрана облікова політика оформляться відповідно формальних 
вимог до неї. 

В такій послідовності кожний етап є виключно необхідним, оскільки забезпечує 
здійснення наступного. 

При розробці облікової політики, перш за все, необхідно здійснити системний аналіз 
впливу всіх факторів. 
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 В процесі формування облікової політики підприємства згідно Закону України та 
П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” повинні враховуватись наступні фактори: 
форми власності та організаційно правовий статус підприємства; співвідношення з системою 
оподаткування; ступінь свободи дії в питаннях ціноутворення; стратегія фінансово-
господарського розвитку; наявність технічного оснащення функцій управління; наявність 
ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства; рівень кваліфікації 
кадрового забезпечення, економічна сміливість та ініціативність керівників підприємств; 
систему матеріального заохочення ефективної роботи та матеріальної відповідальності 
працівників; обсяги діяльності та розміри підприємства. 

Аналіз сукупності методів і прийомів ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності, в залежності від факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, 
дозволяє зробити наступні висновки: 

1. При визначенні методів нарахування амортизації застосування методів прискореної 
амортизації вважається доцільним лише до тих конкретних об’єктів, більш швидке 
відтворення яких забезпечить реальне впровадження в господарську практику науково-
технічних досягнень та сприятиме підвищенню соціально-економічної ефективності 
виробництва. Крім того, реалізація такої можливості доцільна лише для тих підприємств, 
рівень рентабельності виробництва яких досягає 10-15% і вище, а також за умови 
необхідності реалізації великої інвестиційної програми. Основними методами нарахування 
амортизації, як найбільш обґрунтованими вважаються лінійний та виробничий методи. 
Причому застосування виробничого методу можливо, коли виробничу віддачу того чи іншого 
об’єкта основних засобів можна вірогідно визначити. Застосування в бухгалтерському обліку 
податкових методів нарахування амортизації не створює умови для реального відтворення 
майна. 

2. При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи доцільно використовувати 
лінійний метод амортизації, що забезпечує рівномірний розподіл вартості нематеріальних 
активів.  

3. При встановленні вартісних меж предметів, що входять до складу малоцінних 
необоротних матеріальних активів (МНМА), найчастіше на практиці встановлюється межа 
500 грн. Така межа є досить прийнятною при списанні вартості МНМА на виробництво, 
незалежно від того, що Міністерство фінансів України відмовилося від критерію 
встановлення мінімальної вартості об’єкта основних засобів для віднесення їх до групи 
необоротних матеріальних активів. 

4. При погашенні вартості МНМА вибір того чи іншого метода в значній мірі залежить 
від їх питомої ваги в структурі матеріальних витрат. При значних обсягах МНМА  та їх 
інтенсивному русі на підприємстві погашення вартості частинами сприяє більш 
обґрунтованому визначенню собівартості готової продукції за звітними періодами та, 
відповідно, впливає на показники фінансових результатів діяльності. У випадку 100% 
погашення їх вартості з віднесенням на собівартість готової продукції, це призведе до її 
завищення та відповідно впливатиме на  фінансові результати. Тому використання такого 
варіанту доцільно лише при незначних обсягах МНМА на підприємстві. 

5. При оцінці запасів, що вибули, широкого розповсюдження у бухгалтерській 
вітчизняній практиці отримав метод середньої вартості матеріалів. Найбільш доцільно 
застосовувати цей метод при відпуску сировини та матеріалів для виробничих потреб. 
Оцінюючи відпуск запасів для виконання спеціальних замовлень і проектів, доцільно 
використовувати метод ідентифікованої вартості. Крім того, даний метод може 
застосовуватись до запасів, які не замінюють один одного.  

Метод ФІФО доцільно застосовувати  підприємствам, які частково або повністю 
звільнені від сплати податку на прибуток, а також мають своєю метою фінансувати свій 
розвиток на даному етапі. Метод ЛІФО дозволяє підприємству адаптуватись в умовах 
інфляції та мати при інших рівних умовах в якості собівартості адекватне реальним ринковим 
умовам джерело простого відтворення.  

6. При створенні резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості застосування 
методу платоспроможності окремих дебіторів доцільно використовувати підприємствам, що 
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мають невелику кількість дебіторів. Підприємствам, перелік дебіторів яких є значним, 
ефективнішим буде використання методу на основі класифікації дебіторської заборгованості. 

8. Доходи і витрати майбутніх періодів доцільно включати до результатів господарської 
діяльності при настанні звітного періоду, до якого вони відносяться. 

Діяльність кожного господарюючого суб’єкту є суто індивідуальною, відмінною за 
багатьма ознаками, тому при формуванні облікової політики вказані вище рекомендації 
можуть скласти лише основу реального наказу підприємства. 

Оскільки вибір принципів, прийомів і методів складання бухгалтерської фінансової 
звітності має значний вплив на її показники, це обумовлює необхідність представлення всієї 
суттєвої інформації про облікову політику в примітках та поясненнях. Розкриттю підлягає, 
головним чином, методична сторона облікової політики. Корисною може бути інформація про 
застосовані підприємством правила обліку та звітності, якщо вони відрізняються від 
загальноприйнятих; положення, сформовані в результаті вибору зробленого із декількох 
дозволених варіантів; галузеві способи ведення обліку; нетрадиційне застосування 
загальновизнаних принципів, методів та прийомів ведення обліку; нові стандарти, 
використані підприємством. 

Необхідно відмітити, що для кожного підприємства рівень розкриття інформації про 
облікову політику залежить від конкретної господарської ситуації. 

Висновки з проведеного дослідження. З переходом до ринку, коли більшість 
підприємств стали повністю самостійними, найважливішою складовою розвитку 
інформаційного забезпечення товаровиробників є напрацювання відповідної галузевої 
методології фінансового обліку, створення на науковій основі методичного забезпечення, з 
якого кожне підприємство могло б самостійно обирати й поєднувати  форми і способи 
облікових процедур, адекватні його господарському управлінню. 

Облікова політика підприємства є документом, в якому повинні враховуватися вимоги 
державного регулювання, методологічні засади бухгалтерського обліку та позиції суб’єктів 
підприємницької діяльності щодо їх дотримання. 

Основною метою при прийнятті на підприємстві облікової політики має бути 
формування повної, об’єктивної та достовірної інформації, що  максимально адекватно 
розкриває його діяльність для заінтересованих осіб. Ефективне формування облікової 
політики передбачає окрім знання чинної нормативної бази, ще й вміння творчого її 
застосування. 

До бухгалтерської фінансової звітності підприємств можуть бути рекомендовані 
наступні напрямки розкриття облікової політики: амортизація основних засобів та 
нематеріальних активів, вартісні ознаки малоцінних необоротних матеріальних активів та 
спосіб їх погашення, оцінка фінансових інвестицій, оцінка виробничих запасів, готової 
продукції, товарів, незавершеного виробництва, групування та списання затрат на 
виробництво, відображення результату реалізації продукції (робіт, послуг), метод створення 
резерву по сумнівних боргах, розподіл витрат і доходів майбутніх періодів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ В 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Постановка проблеми. Найголовнішим завданням лізингових компаній в Україні є 

створення  потреби у лізингових послугах на ринку, тобто вони повинні зацікавити суб’єктів 
господарювання у використанні лізингу як засобу забезпечення їх підприємницької діяльності 
необхідними активами. Це завдання суттєво ускладнюється тим, що сутність лізингу, його 
переваги та недоліки невідомі на вітчизняному ринку. Насамперед, це пов’язано з тим, що 
термін „лізинг” належить до іншомовних слів, що у свою чергу породжує невизначеність та 
невпевненість вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності у його використанні на 
практиці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання лізингових операцій та їх обліку 
були предметом досліджень низки вітчизняних науковців: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, 
Г.Г. Кірейцева, О.Г. Луб’яницького, В.І. Міщенка, П.Т. Савлука, Н.Г. Слав’янської, 
Ю.І. Осадчого, Я.Б. Усенка; і зарубіжних – П. Балтуса, Г. Бірмана, Р. Брейлі, В.Д. Газмана, 
І.Є. Глушкова, В.А. Горемикіна, Е.В. Кабатової, Н.П. Кондракова, І.А. Ламикіна, С. Майєрса, 
Ж. Матука, Н.А. Панічева, Л.Н. Прилуцького, Ю.Н. Самохвалової, Є.Н. Чекмарьової, 
В. Хойєра, С. Шмідта, Х.-Й. Шпітлера та ін.  

Наукові дослідження лізингових операцій здійснювались в різних  аспектах – 
економічному, фінансовому та бухгалтерському. Предметом дослідження науковців 
виступали лише орендні відносини в окремих  секторах економіки, без розгляду питань 
лізингу. В економічній літературі не існує однозначного трактування та економічного 
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обґрунтування саме лізингу, його видів, складу лізингових платежів, допускається заміщення 
понять, функцій, видів та форм платежів. Оскільки, лізингові операції в системі 
бухгалтерського обліку розглядаються як оренда виникає потреба у з’ясуванні і чіткому 
формулюванні подібних та відмінних ознак цих двох категорій. Слід зауважити, що в 
законодавчій сфері виокремлюють як окрему категорію і поняття фінансового лізингу. Будь-
які неточності та перекручення термінології породжують неадекватне використання усіх 
суміжних понять та категорій, що є недопустимо в економічній науці.  

Постановка завдання. Лізингові операції та їх належне впровадження в практику 
вітчизняних підприємств є вигідним як для суб’єктів, що надають лізингові послуги, так і для 
користувачів таких послуг. Для економіки України в умовах фінансової кризи банківського 
сектору лізинг виступає одним з найбільш дієвих механізмів отримання активів з метою 
нарощення та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.   Господарська 
операція, яка здійснюється підприємством передбачає її обов’язкове відображення в 
бухгалтерському обліку, відповідно економічна сутність операції розглядається одночасно з 
практикою відображення її в обліку. Використання національних стандартів бухгалтерського 
обліку в Україні породжує необхідність розробки методології обліку лізингових операцій, 
орієнтованої на міжнародний досвід та з врахуванням специфіки національних традицій, що 
є неможливо без чіткого визначення сутності лізингу та його специфічних характеристик для 
фінансової та облікової сфери  діяльності суб’єкта господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що лізинг – це 
американський винахід 50-х років минулого століття, який потім, через десятиріччя, 
американські ж підприємці перенесли до Європи, а згодом і до Японії. Однак багато 
дослідників і фахівців-практиків не поділяють таку думку, стверджуючи, що економічні 
відносини з ознаками лізингових існували задовго до початку нашої ери. Розбіжність у 
поглядах на історію лізингу пов'язана з різним розумінням того, що саме становить лізинг. В 
українській мові немає аналога терміну "лізинг". Корінь "ліз" в перекладі з грецької означає 
розчинення, а з англійської – орендувати, здавати в найм [1]. Вітчизняне законодавство 
характеризує лізинг та оренду у Цивільному (ЦКУ) та Господарському кодексі (ГКУ), а також 
сутність лізингу розкривають інші нормативно-правові акти. Розглянемо детальніше існуючі 
трактування (табл. 1).  

Лізинг можна розглядати як форму забезпечення вкладень, як прогресивний метод 
матеріально-технічного забезпечення, як активний інструмент маркетингу, як одну із форм 
кредитних надходжень, як альтернативу банківському кредиту. Лізинг в широкому сенсі є 
організаційною формою підприємницької діяльності, яка виражає відносини власності, 
особливу систему господарювання. Однак, як і кожне самостійне явище, як економічна 
категорія, він має свій власний зміст та різні форми виявлення, які можна подати з різним 
ступенем конкретності. 

Передусім випливає, що лізинг – це спосіб реалізації відносин власності, що виражає 
певний стан виробничих сил та виробничих стосунків,  з якими він знаходиться в тісному 
взаємозв’язку. Особливість лізингової діяльності полягає в тому, що, з одного боку, вона 
сприяє становленню приватної власності на засоби виробництва, а з іншого – веде до її 
подолання, зміни власника та розпорядника. 

За ЦКУ об’єктом лізингу є неспоживна  річ, визначена  індивідуальними  ознаками, і яка 
зберігає свій первісний вигляд  при неодноразовому використанні,  віднесена   відповідно   
до законодавства до основних засобів. Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки, 
інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних (комунальних) 
підприємств та їх структурних підрозділів [2]. 

За ГКУ об'єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для  
використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо 
якого немає обмежень про  передачу його в лізинг [3]. 

Отже, наведені вище ознаки свідчать про те, що лізинг відрізняється від оренди в 
основному за юридичним змістом. Суттєвими ознаками лізингу є те, що учасниками 
лізингової угоди є три сторони: постачальник майна, лізингодавець та лізингоодержувач, при 
оренді – орендодавець та орендоотримувач, а об'єктом лізингу можуть бути тільки основні 
засоби, при оренді - необоротні активи, окрім оренди цілісних майнових комплексів, угоди 
щодо використання авторських та суміжних прав, угоди щодо оренди цілісних майнових 
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комплексів, біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю, об'єкти інвестиційної 
нерухомості, які оцінені за справедливою вартістю. 

Таблиця 1 
Характеристика лізингу та оренди у вітчизняному законодавстві 

 
№ 
п/п 

Нормативно-
правовий акт 

Трактування термінів 

Лізинг 
1 Цивільний кодекс 

України [2] 
За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується 
передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить 
лізингодавцю на праві власності і набуте ним без попередньої домовленості із 
лізингоодержувачем, або майно спеціально придбане лізингодавцем у продавця 
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та 
умов, на певний строк і за встановлену плату. 

2 Господарський 
кодекс України [3]  

Це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених 
фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною 
(лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на 
визначений строк як власного, так і спеціально придбаного майна за умови сплати 
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.  

3 Закон України „Про 
лізинг”[4] 

В редакції Закону N 1381-IV від 11.12.2003 „Про фінансовий лізинг”  

4 Закон України "Про 
фінансовий лізинг" 
[4] 

Це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, 
відповідно до положень якого лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у 
продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем 
специфікацій та умов та передати її у користування лізингоодержувачу на 
визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).  

5 Закон України „Про 
оподаткування 
прибутку 
підприємств”[5] 

Лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування 
(чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної 
особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у 
користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату 
та на визначений строк.  

6 Бухгалтерський 
облік  

В Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку такого терміну як лізинг нема. 

Оренда 
7 Цивільний кодекс 

України [2] 
За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати 
наймачеві майно у користування за плату на певний строк.  

8 Господарський 
кодекс України[3] 

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні 
(орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення 
господарської діяльності.  

9 Закон України „ Про 
оподаткування 
прибутку 
підприємств” [ 5] 

Розглядається як синонім слова лізинг і, відповідно, трактування аналогічне 

10 ПСБО 14 „Оренда” 
[6] 

Розуміється угода, за якою орендар за плату набуває права користування 
необоротним активом протягом погодженого з орендодавцем терміну.  

 
Договір оренди простіший за своєю сутністю та обмежується способом застосування, 

адже дозволяє орендувати майно (основні засоби) у того суб’єкта, якому воно належить на 
правах власності. Тобто орендар не має вибору щодо об’єкта оренди і така операція не 
призведе до задоволення усіх сторін договору. Для здійснення підприємницької діяльності 
суб’єкт потребує основних засобів з індивідуально визначеними характеристиками і це  
призводить до того, що виникає необхідність в такому різновиді оренди, коли орендодавець 
надавав би  в оренду те майно, яке потребує орендар. Саме це спричинило виникнення такої 
категорії як лізинг, хоча, аналізуючи інформацію у табл. 1, можна зробити висновок, що у 
ЦКУ і ГКУ лізинг вміщує в своєму трактуванні оренду, але дещо її розширюючи саме на такий 
вид оренди, коли передається в оренду майно спеціально придбане згідно вимог орендаря 
орендодавцем. Тобто вітчизняне законодавство, враховуючи специфіку і вимоги ринкової 
економіки, ввели в дію нову категорію відносин між суб’єктами як лізинг.  

ЦКУ називає передачу у лізинг майна, що належить лізингодавцю і було набуте ним без 
попередньої домовленості із лізингоодержувачем, "прямим", а майна, що спеціально 
придбавається для передачі у лізинг відомому лізингоодержувачу – "непрямим" лізингом [2]. 
Тобто прямий лізинг – передбачає передачу лізингодавцем лізингоодержувачу власного 
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майна, набутого без попередньої домовленості з лізингоодержувачем. Відносини прямого 
лізингу регулюються зазначеними вище загальними положеннями ЦКУ та ГКУ з урахуванням 
положень про найм (оренду), а також у відповідних випадках – загальних положень про 
купівлю-продаж та положень про договір поставки [2,3].  

Непрямий лізинг – передбачає передачу лізингодавцем лізингоодержувачу майна, 
набутого ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням 
лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна. На відміну від прямого 
лізингу, відносини непрямого лізингу регулюються, окрім загальних положень зазначених 
вище нормативних актів, актом спеціальним – Законом "Про фінансовий лізинг", згідно з яким 
він називається, відповідно, "фінансовим лізингом" [4].  

ЦКУ не обмежує коло осіб, які можуть вступати у відносини прямого або непрямого лізингу, 
тобто бути лізингодавцями, лізингоодержувачами та продавцями. Ними можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи, причому як ті, що мають статус суб'єкта підприємницької 
діяльності, так і ті, що його не мають. Відповідно, за змістом ЦКУ діяльність із передання 
(отримання) майна у лізинг може як мати ознаки підприємницької діяльності, так і не мати їх [2]. 

На відміну від ЦКУ, ГКУ чітко встановлює, що лізингом є господарська діяльність. 
Відтак, за змістом цього нормативного акта, остання повинна відповідати вимогам ст. 3 ГКУ, 
зокрема, здійснюватися суб'єктами господарювання, тобто юридичними та фізичними 
особами – суб'єктами підприємницької діяльності [3]. Отже, якщо лізингова операція 
відбувається між суб’єктами підприємницької діяльності, то вона підпадає під положення 
ГКУ, а якщо суб’єктами виступають як суб’єкти господарювання так і фізичні особи, то така 
операція регулюється положеннями ЦКУ. 

Із визначення фінансового лізингу (непрямого лізингу), а також його суб'єктів, що 
містяться Законі "Про фінансовий лізинг" випливає, що фінансовий лізинг не обов'язково 
являє собою господарську діяльність, а сторонами відповідного договору можуть бути особи, 
наявність статусу суб'єктів господарської (зокрема, підприємницької) діяльності у яких не є 
обов'язковою [4]. Тобто, у договорі фінансового лізингу мають право брати участь як фізичні, 
так і юридичні особи незалежно від наявності у них статусу суб'єктів господарської 
(підприємницької) діяльності (зокрема, органи влади, фізичні особи без статусу суб'єктів 
підприємницької діяльності тощо). Єдина особливість полягає утому що лізингодавцем у 
фінансовому лізингу може бути виключно юридична особа – лізингова компанія. Це також 
пов’язано з тим, що операція фінансового лізингу відноситься до фінансових послуг згідно 
вітчизняного законодавства, де сказано, що підприємства виключною діяльністю яких є 
лізинг повинні реєструватися як фінансові установи. Також операції фінансового лізингу 
можуть надавати компанії не фінансові установи якщо вони уклали не більше двох договорів 
фінансового лізингу і жоден з них не перевищує суму 80 тис. грн. [4].  

Виходячи з вищенаведеної інформації, можна зробити висновок, що, оскільки, 
предметом нашого дослідження є проблеми відображення лізингу та оренди в 
бухгалтерському обліку, то існують певні особливості їх застосування. 

Бухгалтерський облік  ведуть усі без винятку суб’єкти господарювання. Відповідно, він 
базується на Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку, в основних засадах яких не 
передбачено такий термін як лізинг. Тому, лізингова операція для підприємства і для 
бухгалтерського обліку відображається як орендна і регулюється П(С)БО 14 „Оренда”[6]. 
Досліджуючи класифікацію оренди згідно П(С)БО 14, можна ототожнити операції прямого 
лізингу з операційною орендою, а от фінансова оренда за своєю сутністю відповідає 
характеристикам непрямого лізингу, і як ми вже з’ясували фінансового лізингу також, тобто 
оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом 
користування та володіння необоротним активом . 

Будь яка господарська операція має бути відображена в бухгалтерському обліку, який в 
свою чергу ґрунтується на принципах: обачність, повнота висвітлення, автономність, 
послідовність, безперервність, превалювання сутності  над  формою та інше [7]. Відповідно 
до принципу "превалювання сутності  над  формою"  всі господарські операції мають 
обліковуватися відповідно до їх суті, а не лише виходячи з юридичної форми. Тому, 
незважаючи на відмінності між фінансовим лізингом та фінансовою орендою в 
бухгалтерському обліку фінансовий лізинг буде відображатися як довгострокова фінансова 
оренда. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
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господарських операцій підприємств і організацій також не існує рахунку для відображення 
фінансового лізингу, а тому бухгалтерія використовує рахунок 531 "Зобов'язання з 
фінансової оренди", який характеризує довгострокові зобов’язання підприємства [8]. 

Зокрема, багатьох дослідників дезорієнтує ототожнення лізингу й оренди в Законі 
України "Про оподаткування прибутку підприємств"[5].  З цього приводу можна сказати, що 
однаковий підхід до оподаткування лізингових та орендних операцій цілком допустимий, але 
це не означає, що ці поняття є рівнозначними.  

Висновок з проведеного дослідження. Вважається загальновизнаним, що лізинг 
тісно пов’язаний з орендним механізмом, але в діловому обігу він має більш широку, складну 
троїсту основу і містить в собі одночасно істотні якості кредитної угоди, інвестиційної та 
орендної діяльності, які тісно сполучаються та взаємопроникають одна в одну, створюючи 
нову організаційно-правову форму бізнесу. В ньому реалізується комплекс майнових 
відносин, пов’язаних з передачею засобів виробництва у тимчасове користування шляхом їх 
купівлі-продажу та подальшої здачі в оренду. 

Результати порівняльного аналізу чинного законодавства про лізинг та оренду свідчать 
про значні відмінності в їх правовому регулюванні. Слід сказати, що серед фахівців до цього 
часу немає єдиної точки зору щодо співвідношення оренди й лізингу як форм майнового 
найму. Дехто ототожнює фінансову оренду з фінансовим лізингом, інші, навпаки, вважають 
фінансовий лізинг однією з форм фінансової оренди. Це, насамперед, спричинено тим, що 
будь-яка господарська операція фіксується і впливає на фінансовий результат суб’єкта 
господарювання через систему бухгалтерського обліку, в якому як ми вже з’ясували вище 
термін лізинг відсутній, а, отже, це породжує суміщення понять лізингу і оренди, хоча вони 
мають  відмінності. Однією з таких є те, що під фінансову оренду підходить як договір 
оренди, де орендодавець надає в оренду майно, що йому належить на правах власності і 
придбане без попередньої домовленості з орендарем, так і фінансовий лізинг – операція, яка 
є набагато складнішою з економічної точки зору і самим обліком розглядається як кредитна, 
хоча, все таки, відмінною рисою є  те, що майно придбане спеціально для орендаря – тобто 
за його вимогами та специфікаціями. Тому, на нашу думку в обліку слід розмежовувати ці 
операції, адже вони навіть з юридичної точки зору мають різні механізми застосування та 
впровадження в практичну сферу підприємств.  

Отже, на сьогоднішній день законодавство з питань застосування лізингових операцій 
підприємствами України потребує суттєвого доопрацювання саме через призму їх 
відображення в системі бухгалтерського обліку, адже вона виступає ключовою ланкою 
ефективної діяльності будь якого суб’єкта підприємництва. 
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Анотація 

У статті основну увагу приділено дослідженню природи лізингу та його спільних і 
відмінних рис від оренди згідно норм чинного  законодавства. Автором висвітлено 
проблеми обліку лізингових операцій з огляду його ототожнення з орендними операціями в 
бухгалтерському обліку та обліку згідно податкового законодавства . 

Ключові слова: лізинг, лізингодавець, лізингоотримувач, оренда, операційна оренда, 
фінансовий лізинг, фінансова оренда.  

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам правовой природы лизинга в Украине, а также 
исследованию его общих и отличных черт от аренды согласно норм действующего  
законодательства. Автором рассмотрены проблемы учета лизинговых операций у связи 
с его отождествлением с арендными операциями в бухгалтерском учете и учете 
согласно налогового законодательства 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, аренда, 
операционная аренда, финансовый лизинг, финансовая аренда. 

 
Annotation 

In the article basic attention is given to research of leasing nature and his general and 
excellent lines from a lease in obedience to the norms of current legislation. An author is consider 
the problems of account of leasing operations at connection with his equation with leasing 
operations in the accounting and account in obedience to a tax legislation. 

Key words: leasing, leasing-giver, leasing-receiver, lease, operating lease, financial leasing, 
financial lease. 
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Постановка проблеми. Важливим напрямом економічних реформ в Україні є 

створення сприятливого середовища для формування і функціонування суб’єктів 
економічних систем, що є одним з діючих засобів вирішення першочергових соціально-
економічних проблем. Важко здійснити економічний аналіз та відшукати резерви підвищення 
ефективності економічної діяльності без використання структурного методу на основі 
системного підходу. Тим більше, що наявна структура економіки України проявила себе як 
нераціональна і потребує глибокого вивчення різнобічних аспектів її формування, 
удосконалення методів перебудови на засадах раціоналізму і екологічної безпеки. 

Структурні перетворення економіки України, зміни методологічних засад міжнародних 
центральних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції вимагають 
приведення елементів класифікацій, їх загальної ієрархічної структури у відповідність до змін 
в економічній системі України. Актуальними є дослідження процесів зміни структури 
економічних систем, вивчення проблематики кількісного оцінювання таких змін та їх 
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взаємозв’язку  зі статистичною методологією.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження структури економічних 

систем висвітлено в багатьох наукових працях. С. Мочерний зазначає, що економічна 
система – це комплекс взаємодіючих підсистем, елементів та сукупність економічних зв'язків 
між ними, внаслідок чого виникають закони розвитку та функціонування даної системи, що 
надають їй цілісності та організованості, посилюють ефективність у інтересах досягнення 
спільної мети, втіленої в основному економічному законі [1, с. 69]. Схоже визначення дає 
А. Чухно: «Економічна система – це надзвичайно складна категорія, що має розгалужену 
структуру, систему законів її функціонування і розвитку» [2, с. 52]. 

А. Бакурова та Л. Сергєєва вважають, що структура зв’язків між елементами 
економічної системи є джерелом складності, особливо у випадках, коли таких зв’язків багато 
й вони різні за силою та типом [3]. 

Підтвердженням цих думок є науково-практичні дослідження Ю. Жуковської [4], 
А. Сидорової [5], Р. Моторіна [6], О. Осауленка [7] та інших, які приділені питанням 
розроблення та впровадження статистичних класифікацій. Але ці роботи більш стосуються 
системи організації впровадження міжнародних класифікацій у практику роботи національних 
статистичних служб і не досліджують вплив якості статистичного забезпечення на прийняття 
управлінських рішень шляхом визначення зв’язків та їх змін між елементами економічної 
системи.  

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз закономірностей формування та 
тенденцій розвитку структури економічної системи України на базі статистичного обстеження 
підприємств на предмет зміни основного виду діяльності для удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінських рішень, а також формування на цій основі науково-
практичних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення статистичного 
забезпечення кількісного оцінювання структури економічних систем.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості визначень поняття 
економічної системи структурі відноситься значна роль у її формуванні та змістовному 
наповненні. Система виступає не простим набором різних елементів, а ієрархічною 
побудовою з системоутворюючими структурними ланками, що визначають природу 
економічних систем. Структура дає можливість визначити потребу в удосконаленні 
економічної системи з метою підвищення її ефективності, або переходу на вищий ступінь 
розвитку.  

Економічна структура за своїм змістом є неоднорідною, вона поєднує у собі загальні та 
специфічні, основні та похідні, нові, що народжуються, та відмираючі старі, перехідні та 
проміжні економічні форми, кожна з яких функціонує на основі спільної для всієї системи і 
разом з тим власної мети розвитку. У сучасних умовах економічна структура 
характеризується динамізмом, мінливістю, суперечністю розвитку. Цим визначається 
необхідність структурної диференціації складових економічної системи, без якої неможливо 
пізнати об'єктивні закони та принципи її функціонування. 

Відтак, у загальному розумінні економічна система – це структурно-організована, 
упорядкована цілісність, що формується, розвивається і функціонує за економічними 
законами і має ієрархічну будову.  

Економічна структура – це основний формоутворюючий елемент економічної системи; 
сукупність компонент, об'єднаних за однаковим функціональним параметром чи ознакою; 
має здатність змінюватися під дією об'єктивних економічних законів, спільних із системою, 
яку вона формує; є динамічною і відображає етап розвитку цієї системи. Елементу 
економічної структури притаманні загальні закони розвитку систем.  

Осмислення економічної системи і економічної структури як взаємопов'язаних і 
взаємозалежних понять підкреслює важливість побудови раціональної і гармонійної 
структури як джерела розвитку економічних систем. Інформаційним джерелом для вивчення 
законів розвитку економічної системи та економічної структури можуть стати дані обласних 
управлінь статистики щодо обстежень економічної діяльності підприємств. Нагальною 
потребою дослідження цих даних є те, що їх зміни безпосередньо впливають на зміни даних 
в системі національних рахунків, отже, якісне статистичне забезпечення може вплинути на 
цифри щодо розрахунків ВВП, ВДВ та інших макроекономічних показників. 
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З 01.04.2006 р. набула чинності класифікація видів економічної діяльності КВЕД 
(ДК 009:2005), розроблена на заміну КВЕД (ДК 009–96) з метою приведення її у відповідність 
до редакції 2002 р. європейської статистичної класифікації видів діяльності NACE (Rev. 1.1) 
[8]. 

Різниця за структурою класифікацій КВЕД (ДК 009–96) та (ДК 009:2005) є мінімальною, 
оскільки під час її перегляду найбільш важливим фактором була визначена вимога 
неперервності. У КВЕД (ДК 009:2005) було додано 2 розділи, 2 групи; 1 клас знятий і 13 
класів додано; 155 підкласів зняті та 2 – додано [4].  

Система кодування КВЕД (ДК 009:2005) має п’ять ієрархічних рівнів і один проміжний 
рівень. КВЕД можна представити у вигляді дерева, де позиції класифікації пов’язані між 
собою гілками (рис. 1).  

 
Рис. 1. Дерево класифікації КВЕД 

 
Для позначення секцій використовуються великі літери латинської абетки від A до Q. 

КВЕД (ДК 009:2005) має розширення у двох видах діяльності (секції C та D) на кілька 
підсекцій, що позначені двозначними літерними кодами. Літерні позначення використано 
аналогічно до NACE (Rev. 1.1). 

З 14.12.2006 р. набули чинності методологічні положення щодо визначення основного 
виду економічної діяльності підприємства. За цими положеннями основний вид економічної 
діяльності (ОВД) – вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у 
валову додану вартість. При цьому ОВД необов'язково має частку 50 або більше відсотків у 
валовій доданій вартості. 

На практиці, через складність розрахунку на рівні підприємства показника валової 
доданої вартості за видами економічної діяльності, для визначення ОВД застосовують 
показники: 

- обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг); 
- середньорічна чисельність працівників [9]. 
При визначенні ОВД проводиться дві процедури: 
1. Зважування – процедура збалансування торгівельних видів економічної діяльності, в 

порівнянні з іншими видами діяльності (наприклад, виробництвом), яка застосовується на 
всіх етапах розрахунку ОВД. Для зважування даних про реалізацію з торгівельної діяльності 
порівняно з реалізацією в інших видах діяльності (наприклад, виробництві або реалізації 
послуг), застосовуються коефіцієнти, які відповідають співвідношенню між випуском і 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 206 

вкладом до валової доданої вартості в цих секторах економіки. 
2. Стабілізація – процедура, яка дозволяє уникнути частих і невиправданих змін ОВД 

підприємства. Стабілізація застосовується до ОВД на початок проведення щорічного 
структурного обстеження шляхом надання йому надлишкової ваги, завдяки використанню 
коефіцієнта стабілізації. 

Основний вид діяльності є визначальною ознакою у формуванні сукупностей 
статистичних одиниць для проведення статистичних спостережень. Він може бути змінений 
органами державної статистики на підставі даних державних статистичних спостережень. 

На відміну від попередніх років збір та обробка звітності за 2008 рік здійснювалась з 
урахуванням нового порядку формування сукупності звітних одиниць за формою №1 – 
підприємництво (коротка) - річна. «Звіт про основні показники діяльності підприємства» за 
рахунок впровадження вибіркового методу спостереження. У зв’язку з впровадженням 
вибіркового методу спостереження змінено технологію обробки даних за ф.№ 1-
підприємництво (коротка)-річна.  

Цільова сукупність звітних одиниць визначалась програмними засобами на державному 
рівні з використанням даних ЄДРПОУ, показників та довідників фф. №№ 1-підприємництво 
(річна), 1-підприємництво (коротка)-річна та фінансової звітності за 2007 рік, а також ф. № 1-
підприємництво (квартальна) та фінансової звітності за 9 місяців 2008 року (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема виконання робіт з визначення основного виду діяльності 

 

У 2008 році до вибірки по Запорізькій області потрапило 4525 підприємства, з них за 
результатами підприємницької діяльності змінили ОВД 713 підприємств, що склало 15,8 % 
від вибіркової сукупності. 

В період політичної та економічної нестабільності, посиленої світовою фінансовою 
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кризою, характерною для підприємств була зміна економічної діяльності декілька разів 
впродовж одного фінансового року.  

Так, у 2008 році в Запорізькій області, з видів економічної діяльності, поширеними 
стали операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, 
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. 
Підприємства згортали свою основну економічну діяльність, а замість цього здавали в 
оренду свої виробничі площі, основні засоби, реалізовували виробничі запаси. 

Особливо у скрутному становищі опинилось будівництво, оскільки більшість 
будівельних об’єктів зупинились на стадії незавершеного виробництва. Будівництво з 
прибуткового виду діяльності стало збитковим. 

Найменших змін зазнали види економічної діяльності, на які криза не мала такого 
сильного впливу (сфера обслуговування), а сама економічна діяльність специфічна і 
потребує певних спеціалістів та ліцензій. Це освіта та охорона здоров’я. Показники 
підприємств Запорізької області за основними видами діяльності представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності підприємств Запорізької області 

 

Обсяг реалізованої 
продукції, робіт (послуг) 

Кількість найманих 
працівників 

Середньомісячна 
заробітна плата 

Вид діяльності абсолютна 
різниця, 
тис.грн 

відносна 
різниця, % 

абсолютна 
різниця, осіб 

відносна 
різниця, % 

абсолютна 
різниця, грн. 

відносна 
різниця, % 

Промисловість -35256,4 100,0 -314 99,8 +9,2 100,4 

Будівництво -166120,0 94,5 -1555 93,1 +33,33 102,3 

Оптова й роздрібна 
торгівля; торгівля 
транспортними 
засобами; послуги з 
ремонту 

26983,6 100,1 +677 101,5 -15,17 98,5 

Фінансова діяльність 
(J) -157002,0 90,1 +60 103,6 -28,62 97,8 

Операції з 
нерухомістю, 
здавання під найм та 
послуги юридичним 
особам (К) 

300975,7 113,9 +589 101,8 -19,49 98,7 

 

Промисловість, яка є провідною галуззю для Запорізької області в 2008 році виявилася 
за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування збитковою. З 2000 
р. це траплялось лише у 2001 р.,  збиток склав 1550,4 тис. грн., тоді як у 2008 році збиток 
склав 52787,5 тис. грн., що в 34 рази вище рівня 2001 р. 

Частка обсягів реалізованої продукції промисловості складає 60,9 % в загальному 
обсязі, найманих працівників - 55,7 %, рівень середньої заробітної плати найманих 
працівників в Запорізькій області найвищий, і складає 123,6% від середнього значення по 
області. 

На рівні секції найвагомішими є секції D – Переробна промисловість, підсекції DJ – 
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, розділу 27 – 
Металургійне виробництво, клас 27.1 та підклас 27.10.0 – Виробництво чавуну, сталі та 
феросплавів.  

Фрагмент структури видів діяльності для Запорізької області представлений на рис. 2. 
Під час зміни основного виду діяльності відбулися певні зміни в складі підприємств 

промисловості. Так, якщо до 2008 р. в області були зареєстровані підприємства з ОВД 
«добування паливно-енергетичних корисних копалин» (якого в Запорізькій області фактично 
не існує), то після зміни ОВД з’ясувалося, що це були новостворені підприємства, які 
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займалися торгівлею цінними паперами, але реєструвалися як такі, що займалися 
розвідуванням та добуванням нафти. 

 

Рис. 2. Визначення пріоритетного виду діяльності для Запорізької області 
 
Саме цей випадок наглядно показує потребу в розрахунках та визначенні основного 

виду економічної діяльності підприємств. 
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження процесів змін основного виду 

економічної діяльності підприємств на прикладі Запорізької області дає змогу визначити два 
завдання: в області статистичного забезпечення та в області економіко-математичного 
моделювання змін структури економічної системи України.  

По-перше, в методиці не враховані деякі особливості інших видів економічної 
діяльності. Напрямом удосконалення методики є зміна переліку видів економічної діяльності, 
які потребують зважування, а також вагових коефіцієнтів. Так, оптова торгівля (КВЕД 50.10.1, 
50.30.1, 50.40.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.8, 51.9) потребує значно менших матеріальних та 
трудових витрат, ніж, наприклад, роздрібна торгівля, тому пропонується переглянути 
коефіцієнти зважування та науково обґрунтувати їх значення.   

По-друге, в разі присутності вартості товарів та послуг, придбаних для перепродажу та 
реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві за такими видами діяльності як 
технічне обслуговування та ремонт автомобілів, технічне обслуговування та ремонт 
мотоциклів і діяльність транспорту та зв’язку, не враховувати цей обсяг в обсязі реалізованої 
продукції робіт, послуг, оскільки це передбачено при замовлені продукції (робіт, послуг) на 
умовах підряду, і є продукцією іншого підприємства, що вже враховано в його обсягах 
реалізації. 

По-третє, підприємствам, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, 
інжинірингом та наданням послуг підприємцям, в разі наявності договору підряду 
пропонується виділяти ці послуги як підрядні роботи, а при відсутності договору виділяти їх у 
графу вартості товару і знімати з обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), оскільки це 
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також є продукцією іншого підприємства і враховується в його обсягах реалізації. 
 З позиції економіко-математичного моделювання змін в структурі економічної системи 

України напрямами подальших наукових досліджень є, по-перше, дослідження і 
обґрунтування гармонійної структури видів економічної діяльності в регіоні та Україні 
відповідно до стратегії розвитку. 

По-друге, побудова моделей оцінювання фактичного рівня зміни видів економічної 
діяльності та розробка за результатами моделювання методів управління цими змінами. 

По-третє, моделювання впливу процесів змін основного виду економічної діяльності на 
макроекономічні показники та/або обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не 
спостерігається.  
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Анотація 
В статті проаналізовано місце економічної структури в забезпеченні розвитку 

економічної системи, досліджено процеси зміни основного виду економічної діяльності.  
Ключові слова: економічна система, структура, статистичне забезпечення, 

класифікація. 
 

Аннотация 
В статье проанализировано место экономической структуры в обеспечении 

развития экономической системы, исследованы процессы изменения основного вида 
экономической деятельности.  

Ключевые слова: экономическая система, структура, статистическое 
обеспечение, классификация. 

 
Annotation 

The author analyses the place of economic pattern in providing of the economic systems 
development and probes the processes of change of basic kind economic activity in the article. 

Key words: economic system, structure, statistical support, classification. 
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DUE DILIGENCE ЯК ЕЛЕМЕНТ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ 

 
Постановка проблеми. Успішність проведення санаційних заходів на підприємстві 

визначається, в першу чергу, санаційною спроможністю суб’єкта господарювання. У 
вітчизняній практиці ефективність санації сьогодні є досить низькою, що можна пояснити 
відсутністю системи управління, яка дала б змогу адекватно реагувати на негативні зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища, використання зарубіжних методик також не 
завжди дає позитивні результати. Особливо актуальною сьогодні є проблема визначення 
доцільності проведення санації у кожному окремому випадку. 

Саме санаційний аудит і покликаний дати відповідь на питання про доцільність 
проведення санації підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються сутності та 
порядку проведення санаційного аудиту розглядаються у працях як вітчизняних, так і 
закордонних вчених, зокрема таких, як О. Глинський, О. Терещенко, Л. Лігоненко, Н. Тюріна, 
А. Череп, А. Штангредт, та ін. Проте незважаючи на досить детальний розгляд даного 
питання все ж детальнішого аналізу та уточнення потребує інструментарій реалізації 
санаційного аудиту. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності проведення 
санаційного аудиту та аналіз інструментарію для його проведення, зокрема, визначення 
доцільності та особливостей застосування Due Diligence. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під аудитом розуміють незалежну 
експертизу офіційної бухгалтерської та фінансової звітності або ж іншої інформації, що 
стосується фінансово-господарської діяльності з метою визначення повноти та відповідності 
діючої системи обліку чинному законодавству та для формування висновків про реальний 
фінансовий стан підприємства [5, с. 132]. 

Поряд із цим, досить часто аудит розглядають як засіб, що використовується з метою 
зниження до прийнятного рівня інформаційного ризику. В економічній літературі виділяють 
три типи аудиту: операційний, аудит дотримання нормативних вимог та аудит фінансової 
звітності. Аудит фінансової звітності використовують для визначення рівня достовірності та 
узгодженості інформації про фінансовий стан підприємства, виходячи із того, що вона буде 
використовуватись різними групами користувачів. Таким чином, можна припустити, що 
санаційний аудит є різновидом аудиту фінансової звітності і дає можливість оцінити 
потенційну життєздатність підприємства. Окрім того, він ґрунтується на забезпеченні 
верифікації наявних планів суб’єкта господарювання, що полягає у перевірці достовірності 
даних, покладених в їх основу. 

Відповідно до зібрання основних правил та принципів аудиторської діяльності в 
Німеччині, санаційний аудит, у широкому значенні розглядають як комплекс заходів, 
спрямований на розробку плану санації та обґрунтування санаційної спроможності 
підприємства й визначення оптимальних заходів санаційного характеру. 

Необхідність санаційного аудиту обумовлюється такими чинниками: 
- потребою користувачів фінансової звітності у підтвердженні адекватності звітної 

інформації підприємства; 
- потребою суб’єктів прийняття фінансових рішень в об’єктивній інформації про 

реальність та достовірність плану антикризових заходів; 
- необхідністю зменшення інформаційної асиметрії між учасниками фінансових 

відносин – потенційними партнерами з санації підприємства (боржником, власниками, 
інвесторами, кредиторами); 

- відсутністю у потенційних інвесторів спеціальних знань для відповідного оцінювання 
[5, с. 132]. 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 
 
 

 211 

Залежно від підстав проведення санаційного аудиту він може набувати таких форм, як: 
перевірка припущення про безперервну діяльність підприємства протягом 12 місяців та 
верифікація (узгодження, перевірка достовірності) планів антикризових заходів [5, с. 134]. 

Зазначені форми мають як спільні, так і відмінні риси. Спільним для них є те, що вони 
мають єдину мету, що полягає у визначенні здатності підприємства до виживання, а різниця 
між ними полягає у тому, що в першому випадку санаційний аудит є частиною поточного 
аудиту, а в другому – виконується на замовлення по відношенню до тих підприємств, які 
перебувають у кризовому стані [5, с. 134]. 

Як правило, на підприємстві проводять попередню та остаточну оцінку санаційної 
спроможності. Попередня оцінка здійснюється підприємством самостійно з метою 
визначення загальних можливостей підприємства щодо подолання кризи та ефективного 
розвитку у майбутньому. На основі результатів попереднього санаційного аудиту здійснюють 
вибір стратегії розвитку підприємства та формують тактику його антикризового управління. 
Ця оцінка не передбачає аналізу плану антикризових заходів, а тому носить поверхневий 
характер і може коригуватись під час здійснення остаточного санаційного аудиту [5, с. 134]. 

З метою оцінки санаційної спроможності проводять остаточний аудит, що носить 
характер зовнішньої перевірки. У цьому випадку виконавцями, як правило, виступають 
консалтингові компанії. Остаточний аудит має ряд особливостей. По-перше, він проводиться 
на підприємствах, що перебувають у фінансовій кризі та має за мету визначення її глибини і 
виявлення ознак банкрутства. По-друге, у ході його реалізації здійснюється оцінка санаційної 
спроможності досліджуваного об’єкта. По-третє, він передбачає формування напрямків 
антикризової програми. 

Н. М. Тюріна та Н. С. Карвацка у своїй праці [7] обґрунтовують думку про те, що у ході 
провадження справи про банкрутство, санаційний аудит повинен бути виключно зовнішнім, 
оскільки він проводиться на вимогу господарського суду або потенційного санатора, проте, 
на думку автора, поряд із зовнішнім слід проводити й внутрішній аудит, що дозволить 
отримати оперативну інформацію на підприємстві, а відтак створить передумови для 
швидшого прийняття антикризових управлінських рішень. 

Санаційний аудит може проводитися як до порушення справи про банкрутство, так і в 
ході її провадження. Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з метою оцінки фінансового стану 
підприємства-боржника, під час підготовчого засідання господарського суду може бути 
призначено відповідну експертизу. 

За дорученням суду, санаційний аудит проводиться органом з питань банкрутства із 
залученням необхідних для цього фахівців відповідно до чинного законодавства. В 
результаті чого проводиться аналіз фінансового стану боржника та наявного у нього плану 
санації. 

Згідно із вітчизняним законодавством у разі порушення справи про банкрутство 
проведення санаційного аудиту є загальнообов’язковим по відношенню до державних 
підприємств [2]. Враховуючи це, слід зробити висновок про те, що об’єктивне рішення про 
оздоровлення суб’єктів господарювання на основі результатів санаційного аудиту 
приймається лише по відношенню до обмеженого кола суб’єктів господарювання. Для решти 
ж підприємств ця процедура є недоступною, враховуючи її вартість. 

Принципи та правила щодо проведення санаційного аудиту визначені в міжнародних 
стандартах аудиторської діяльності (ІSА), зокрема, в ІSА 570 «Going Concern» (Припущення 
про безперервну діяльність підприємства) та ІSА 810 «The Examination of Prospective 
Financial Information» (Перевірка фінансової інформації, що стосується майбутніх періодів). 
Окремі питання санаційного аудиту відображені в «Концепції діючого підприємства», яка 
викладена в Національному нормативі аудиту №21, затвердженому рішенням Аудиторської 
палати України в 1998р. [5]. 

Санаційний аудит є одним із фундаментальних елементів моделі санації підприємства. 
Він включає ідентифікацію даних, експертизу, розробку висновків та рекомендацій. 

На думку автора, санаційний аудит повинен включати наступні три етапи: 
1-й етап - оцінка глибини та визначення характеру кризи на підприємстві (аналіз 

фінансово-господарського стану суб’єкта господарювання та ймовірності його банкрутства); 
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2-й етап – визначення можливостей та резервів для подальшого розвитку 
підприємства; 

3-й етап – оцінка санаційної спроможності підприємства. 
На основі інформації санаційного аудиту приймається рішення про доцільність 

впровадження санаційних заходів на підприємстві та обирається їх комплекс відповідно до 
специфіки ситуації. 

Якщо підприємство має значні можливості та резерви для подальшого розвитку, тобто 
є санаційно спроможним, у такому випадку слід розробляти план фінансової санації. На 
нашу думку, план повинні складати висококваліфіковані фахівці самого підприємства із 
врахуванням усіх рекомендацій аудитора, що сприятиме підвищенню рівня ефективності від 
впровадження запропонованих заходів. 

Сьогодні санаційний аудит декларують як обов’язковий елемент у провадженні справи 
про банкрутство, проте, ми вважаємо, він міг би дати кращі результати і дозволив би не 
допустити поглиблення кризи, якби його проводили періодично. Таким чином, санаційний 
аудит може виступати одним із елементів системи управління санаційною спроможністю 
підприємства. 

Висновки санаційного аудиту, безумовно повинні виступати основою для прийняття 
рішення про доцільність санації суб’єкта господарювання, що перебуває у кризі. Саме з 
метою отримання об’єктивних результатів у процесі санаційного аудиту доцільно 
використовувати основні положення Due Diligence. 

Due Diligence сьогодні досить широко використовується у сфері економіки та права і 
призначений для збору та аналізу інформації на основі якої приймається рішення про 
доцільність співпраці із тарґет - підприємством. У перекладі на українську під цим поняттям 
розуміють «належну старанність», «детальний нагляд», «перевірку належної порядності» 
або «багатостороннє дослідження достовірності наданої інформації». Проте такі трактування 
не повною мірою відображають сутність даної категорії. Найбільш повним є визначення 
запропоноване О.О. Терещенко, який під Due Diligence пропонує розуміти глибокий і 
комплексний аналіз усіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства: 
організаційних, правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, ринкових, 
технологічних і т. п. [5]. 

Виходячи із того, що даний аналіз дає можливість навести комплексну характеристику 
діяльності підприємства та перспектив його розвитку у майбутньому він повинен бути одним 
із обов’язкових елементів санаційного аудиту. 

Використання Due Diligence, як елемента санаційного аудиту є доцільним у таких 
випадках: 

- у процесі прийняття рішення про доцільність інвестування коштів (пошук потенційного 
санатора); 

- у випадку придбання частини або цілісного майнового комплексу тарґет – 
підприємства; 

- у випадку визначення ліквідаційної маси. 
Інформаційною базою для проведення такого аналізу є інформація тарґет – 

підприємства, нормативні акти, дані, надані конкурентами і бізнес-партнерами. При цьому 
основними ціляти Due Diligence є: 

- перевірка достовірності фінансової та іншої інформації підприємства – боржника; 
- оцінка можливостей реалізації короткострокових та довгострокових стратегій суб’єкта 

господарювання; 
- перевірка відповідності заповнення документообігу законодавству та внутрішнім 

правилам підприємства; 
- відповідність та своєчасність подання податкової та фінансової звітності; 
- оцінка конкурентних позицій підприємства на цільовому ринку; 
- об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства та його вартості; 
- оцінка потенціалу підприємства з метою відновлення платоспроможності, 

конкурентноздатності та ліквідності на довгострокову перспективу. 
Due Diligence виступає своєрідним комплексним аналізом, що узагальнює 

взаємозв'язок між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Саме 
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це й визначає його структуру. Невід’ємними елементами Due Diligence є такі, як: Financial, 
Legal, Tax, Commercial, Organization and Human Resources, Environmental, Political Due 
Diligence. Сутність даного аналізу в розрізі його складових наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Зміст структурних елементів Due Diligence в контексті санаційного аудиту 

 
Структурні елементи Зміст 

Financial 
Due Diligence 

Ґрунтується на перевірці фінансової діяльності та бухгалтерського обліку 
підприємства. Особлива увага повинна приділятись оцінюванню фінансового стану 
підприємства, правильності ведення обліку та аналізу факторів, що дають можливість 
визначити ринкову вартість тарґет – підприємства. 

Legal 
Due Diligence 

Аналізуються найбільш істотні правові аспекти функціонування підприємства, зокрема, 
наявність та відповідність чинному законодавству установчих документів, ліцензій, 
патентів, своєчасність виконання договірних зобов’язань та ін. 

Tax 
Due Diligence 

Аналізу підлягають податкові аспекти діяльності підприємства, зокрема, аналізується 
порядок нарахування та сплати загальнообов’язкових платежів та зборів до 
державного бюджету, визначаються основні напрямки зниження податкового тиску. 

Commercial 
Due Diligence 

У процесі перевірки оцінюють маркетинговий та виробничий потенціал підприємства. 
Особливу увагу приділяють визначенню частки ринку підприємства, характеристикам 
цільового ринку та сегментам, конкурентоспроможності підприємства та його продукції, 
затратності технологій, що використовуються у процесі виробництва, а також оцінюють 
рівень попиту на продукцію та можливості виходу на нові ринки. 

Organization and 
Human Resources Due 

Diligence 

Оцінюється якість використовуваної системи управління підприємством та 
персоналом, якість та інтенсивність використання трудових ресурсів, їх 
вмотивованість, здатність сприймати інноваційні зміни, ефективність організаційної 
структури та можливості її удосконалення. 

Environmental 
Due Diligence 

Визначається характер взаємодії підприємства із навколишнім середовищем, за 
рахунок дотримання екологічного законодавства, наявність очисних споруд, 
оцінюється рівень соціальної відповідальності. 

Political 
Due Diligence 

Аналізуються політичні ризики, пов’язані з діяльністю підприємства, визначаються 
перспективи розвитку підприємства за умов нестабільного політичного середовища. 

Джерело: узагальнено автором на основі [5] 
 
Реалізація кожного із елементів даного аналізу повинна носити системний характер, що 

у результаті дозволить зробити об’єктивні висновки про доцільність проведення санації 
(санаційну спроможність підприємства). 

Ще одним позитивним моментом є те, що у процесі проведення цього аналізу 
визначають «підвищені небезпеки» під якими розуміють фактори, що обумовлюють високий 
рівень інвестицій у тарґет – підприємство. За умови неможливості усунення цих факторів або 
ж мінімізації їх впливу від інвестування чи ж санування суб’єкта господарювання доцільно 
відмовитись. До найбільш поширених «підвищених небезпек», як правило, відносять: 

- недостовірність інформації, наведеної у бізнес-планах та звітності підприємства; 
- невідповідність установчих документів, ліцензій та патентів вимогам чинного 

законодавства; 
- наявність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; 
- зруйнованість потенціалу підприємства. 
Таким чином, на основі проведеного аналізу потенційний інвестор або ж санатор 

матиме можливість визначити позитивні та негативні моменти співпраці із тарґет – 
підприємством, що у свою чергу створить передумови для підвищення результативності 
процедури санації вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Ефективність реалізації санаційних програм 
на вітчизняних підприємствах значною мірою залежить від життєздатності потенційних 
банкрутів та наявності фінансових ресурсів, які можуть бути направлені на їх оздоровлення. 
За цих умов особливого значення набуває процедура санаційного аудиту. Проте у 
класичному розумінні він дозволяє отримати інформацію про стан підприємства на звітну 
дату та перспективи подолання кризи, виходячи із аналізу факторів внутрішнього 
середовища, при цьому поза увагою залишається оцінка факторів зовнішнього середовища, 
що виступають каталізатором як позитивних, так і негативних змін у діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Тому, з метою удосконалення процедури санаційного аудиту та підвищення 
об’єктивності отриманих у результаті його проведення висновків доцільним є використання 
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Due Diligence, який дозволить дати комплексну оцінку взаємодії факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища, що визначають його здатність до виживання. 
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Анотація 

В статті обґрунтовано необхідність проведення санаційного аудиту шляхом 
використання Due Diligence, визначено його сутність та наведено характеристику його 
основних елементів. 

Ключові слова: аудит, санаційний аудит, Due Diligence, елементи Due Diligence. 
 

Аннотация 
В статье обосновано необходимость проведения санационного аудита в процессе 

оздоровления предприятия, используя Due Diligence, определено его сущность и 
характеристику основных составляющих. 

Ключевые слова: аудит, санационный аудит, Due Diligence, составляющие Due 
Diligence. 

 
Annotation 

In the article the necessity of using sanation Audit Due Diligence, determined its nature and 
characteristics of its basic elements. 

Key words: audit, sanitation audit, Due Diligence, elements of Due Diligence. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПРИБУТОК: ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ 

 
Постановка проблеми. Для оцінювання ефективності діяльності підприємства 

ключове значення має прибуток, на основі якого робиться розрахунок. Від якості цього 
прибутку у великій мірі залежить достовірність оцінки ефективності. Традиційно базою для 
такого аналізу виступає величина одержаного підприємством за звітний період чистого 
бухгалтерського прибутку., що не завжди, на нашу думку, є виправданим, враховуючи його 
недоліки та обмеження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує широка поліморфність визначення і 
застосування категорії прибуток як для управлінських рішень,  так і для  аналітичних оцінок. 
Тому і не дивно, що йому приділяється пильна увага багатьма науковцями, як теоретиками, 
так і практиками. Зокрема, практичне застосування теоретичних методів та вимірюванню 
ефективності діяльності досліджували Башнянин Г.І., Бланк И.А., Бригхэм Юджин Ф, Вахович 
Джон, Глен Арнольд, Голов С.Ф., Грязнова А.Т., Дамодаран А., Друри К., Карагодова О.О., 
Коллер Т., Коупленд Т., Момот Т., Мочерний С.В., Муррини Д., Незамайкін В.Н., 
Покропивний С.Ф., Рассказов С.В., Рассказова А.Н., Савчук В.П., Уолш К., Федотова М.А., 
Хорн Джеймс Ван, Черваньова Д.М та ряд інших.  

Ніхто не заперечує, що прибуток виступає основним вимірником фінансового 
результату діяльності підприємства. Так, наприклад, Незамайкін В.Н. стверджує, що: 
«…прибуток є важливим джерелом фінансових ресурсів, наявність і ріст  якого створює 
фінансову базу для збільшення ринкової вартості організації та забезпечує її стійкий 
розвиток. З цього слідує, що показники прибутку є базовими при оцінці господарської і 
фінансової  діяльності організації» [1, с.128]. Але, разом з тим, більшість з названих 
науковців сходяться на тому, що для розв’язання практичних задач оцінювання ефективності 
діяльності підприємств слід використовувати бухгалтерський прибуток не звертаючи уваги на 
«якість» та достовірність його величини.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є критичний аналіз чистого 
бухгалтерського прибутку, обґрунтування необхідності використання для аналізу 
ефективності діяльності підприємства економічного, а не бухгалтерського прибутку, та 
запропонувати методику його розрахунку на прикладі нафтогазових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прибуток є повністю бухгалтерською 
величиною, так як інформацію про його величину можна одержати з даних бухгалтерського 
обліку, а значить коректність його розрахунку значною мірою залежить від належної 
організації облікового процесу на підприємстві. Окрім того, ведення обліку передбачає 
застосування низки суджень та припущень, від обґрунтованості яких теж залежатиме 
величина заробленого прибутку. Це судження про ймовірність настання чи не настання тої 
чи іншої події, тривалість корисного використання активів, величина одержуваної економічної 
вигоди від використання того чи іншого активу, ймовірність одержання оплати від покупця чи 
замовника та інше. Ці судження залежать від обізнаності та професіоналізму тих осіб, хто 
приймає та застосовує ці судження.  

Маніпуляції з величиною прибутку можливі і за цілком правильного та законного 
ведення бухгалтерського обліку. Величина прибутку відрізнятиметься залежно від того, який 
принцип визнання доходу від реалізації використовується підприємством: касовий чи 
нарахування. Окрім того, прибуток залежить і від обраного методу нарахування амортизації 
необоротних активів, і від методу оцінки запасів під час їх списання, і від методу нарахування 
резерву сумнівних боргів тощо. 

З наведеного вище можемо зробити висновок, що бухгалтерський прибуток є 
суб’єктивною величиною, вплив на який має низка посадових осіб підприємства. Якщо за 
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величиною прибутку оцінюватимуть ефективність роботи цих осіб, то зрозуміло, яку якість 
матиме такий аналіз. 

Синявський Н.Г. [2, с.12] аналізуючи недоліки бухгалтерського прибутку, серед інших  
називає:  

1. формальний характер прибутку, в результаті чого він  не відображає всіх поступлень 
і виплат; 

2. прибуток відображає, в основному, рух тільки оборотних активів, залишаючи поза 
увагою необоротні. 

3. максимізація прибутку звітного періоду часто суперечить його максимізації в 
довготерміновому періоді. 

4. неможливість оцінки бізнесу тільки на основі величини його прибутку. 
Окрім названих, є ще низка чинників, що впливають на низьку інформативність «якості» 

бухгалтерського прибутку. Це: 
1. фіскальність вітчизняного податкового законодавства, через що підприємства 

намагаються максимально занизити свій фінансовий результат, щоб мінімізувати базу 
оподаткування; 

2. несприйняття українськими бухгалтерами розмежування податкових  правил 
обчислення прибутку від потреб фінансової звітності; 

3. заплутаність, незрозумілість та двозначність податкового законодавства стимулює 
підвищену увагу  до податкових правил обчислення фінансового результату, внаслідок чого 
ці податкові правила застосовуються і у фінансовому обліку; 

4. протиріччя між інтересами різних учасників діяльності підприємства (акціонерів, 
дирекції, правління, адміністративного персоналу, рядових робітників), що мають різні 
наслідки на формування та величину прибутку; 

5. не завжди вдається, в силу різних причин, забезпечити додержання принципу 
відповідності доходів та витрат, наприклад через невідстрочення визнання певних витрат, 
економічний ефект від яких підприємство відчуватиме впродовж тривалого часу. 

Всі ці факти зменшують інформаційну цінність бухгалтерського прибутку, а інколи і 
унеможливлюють його практичне використання в управлінських цілях. 

Тому, щоб хоча б частково усунути недоліки бухгалтерського прибутку, останнім часом 
все більшої популярності у фінансовому аналізі та фінансовому менеджменті набувають такі 
аналітичні показники як EBIT, EBITDA, OIBDA, які, хоч і ґрунтуються на основі бухгалтерських 
прибутків, але частково видозмінені для врахування управлінських потреб, для яких вони 
можуть застосовуватись.  Ці показники використовуються як для оцінки ефективності 
діяльності підприємства загалом, так і  операційної його діяльності зокрема, а також для 
розрахунку ряду інших показників, таких як коефіцієнт покриття відсотків, коефіцієнт 
обслуговування всього боргу, операційний важіль, сила операційного важеля,  точка 
беззбитковості.   

Розглянуті показники розширюють інструментарій фінансового аналізу та виступають 
базою для розрахунку ряду інших аналітичних показників, тому їх використання є 
виправданим. Деякі науковці намагаються їх використати і для оцінки ефективності 
діяльності підприємства. Ця думка має право на існування, але ми стверджуємо, що для 
такої оцінки є і кращий показник – економічний прибуток. 

Економісти не погоджуються з трактуванням прибутку бухгалтерами, тому що останні в 
розрахунок прибутку включають тільки явні витрати, які несе підприємство перед зовнішніми 
контрагентами, і відповідно зовсім не беруть до уваги неявні.   

Явні витрати – це бухгалтерські витрати, їх ще іноді називають розрахунковими 
витратами. Це, як правило, платежі за ресурси, які підприємство купує на ринках ресурсів. 

Здійснені підприємством витрати - це завжди певний вибір на користь конкретного 
напрямку використання цих витрат, а значить, відмова від всіх  інших можливих 
альтернативних напрямків, адже всі економічні ресурси є обмеженими. Саме ці 
альтернативи не беруться до уваги бухгалтерами, але є дуже важливими для  економістів. 
Звідси економічними витратами є та вартість чи цінність певного ресурсу, що був 
використаний для виробництва, що дорівнює його вартості при найкращому з можливих 
варіантів використання [3,с.45]. Цим самим в економічних витратах враховуються 
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альтернативні витрати – «вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дій вимагає 
відмовитись від альтернативного рішення» [4, с.214]. Саме ці альтернативні витрати 
характеризують втрачені можливості, якими пожертвували.  

Таким чином, всі витрати економістами розділяються на явні і неявні. Явні – це ті, які 
рано чи пізно підприємство повинно виплатити своїм зовнішнім постачальникам ресурсів. До 
неявних витрат відносяться витрати від використання власних ресурсів, якими володіє 
підприємство і використовує в своїй діяльності. В економічній літературі термін «неявні» 
витрати часто зустрічається під різними назвами. Це і альтернативні [4, с.69] [5,с.55], і 
неоплачувані [3, с.45], і приховані витрати [6, с.428], [7, с.329]. Неявні або неоплачувані 
витрати – це вартість використовуваних у виробничому процесі ресурсів, які не купуються на 
ринку ресурсів, а якими підприємство володіє. Такими власними ресурсами самого 
підприємства, платежі за використання яких мають неявний характер, бо їх прямо не 
оплачують, можуть бути управлінські навички менеджера, капітальні блага тощо. 

Суттєвим джерелом економічного прибутку може виступати монопольне становище 
підприємства на ринку. Саме таким монополістом виступає в нафтогазовидобувній сфері 
компанія НАК «Нафтогаз України». Монополіст має можливість маніпулювати обсягами 
виробництва продукції, тим самим впливаючи на ціну своєї продукції. Монополіст, не 
дивлячись на втручання держави, все ж має можливість впливати певним чином на ринок з 
метою зменшення чи хоча б пом’якшення його негативного впливу на свою діяльність. Крім 
того, дуже часто монополісти мають опосередкований вплив і на рішення, що приймаються 
урядом, спрямовані на протидію циклічним та структурним змінам економіки . 

Отже, як бачимо, економічний прибуток є значно об’ємнішим та ширшим поняттям аніж 
бухгалтерський прибуток. 

Капітал підприємства є економічним ресурсом, але в розрахунку бухгалтерського 
прибутку його вартість враховується тільки щодо залученої частини. Насамперед цей 
недолік і можна виправити, скориставшись концепцією економічного прибутку. З цієї точки 
зору до економічних витрат будемо включати не тільки бухгалтерські фінансові витрати, але 
всю альтернативну вартість капіталу, яка рівна вартості залученого і власного інвестованого 
капіталу. В цьому ми солідарні з А.Гленом: «Підприємство тільки тоді виробляє економічний 
прибуток, коли воно генерує рентабельність більшу, ніж вимагають постачальники фінансів, 
з врахуванням класу ризику інвестицій» [8, с.179]. 

В науковій літературі можна зустріти низку методик розрахунку даного показника. Так 
А.Глен [8, с.179-181] виділяє два варіанти розрахунку величини економічного прибутку: 

- майновий; 
- «акціонерний». 
За майновим варіантом розрахунку економічним прибутком вважається надлишок, що 

залишається у підприємства після вирахування плати за капітал всім постачальникам 
капіталу як власного, так і позичкового. 

В свою чергу у майновому варіанті розрахунку теж можна виділити два методи 
розрахунку. А.Глен  їх називає наступним чином: 

- метод прибутку за мінусом вартості капіталу;  
- метод «спреду дохідності». 
В основі розрахунку величини економічного прибутку лежить прибуток діяльності після 

вирахування податку на прибуток, але до вирахування фінансових витрат по відсотках, про 
методику розрахунку якого йшла мова вище. Економічний прибуток розраховується як 
різниця між величиною такого прибутку та витратами на капітал (формула 1). 

капіталувартість
нняоподаткувапісля

івитратфінансових
виплатидоприбуток

прибутокйЕкономічни −=  (1) 

Такий розрахунок підтримує і А.Глен, але він зазначає, що прибуток має бути 
операційним прибутком після оподаткування і до виплати відсотків. Ми не можемо 
погодитись з цим, тому що, на нашу думку, тут потрібно використовувати прибуток всієї 
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діяльності, оскільки розрахований економічний прибуток  повинен відображати результат 
всіє діяльності підприємства за весь період, а не тільки  операційної діяльності. 

Вартість капіталу відображає альтернативну вартість як власного капіталу, так і 
позичкового капіталу, на яку претендують постачальники капіталу і розраховується  як будь-
які виплати постачальникам капіталу мінус отримувані підприємством податкові пільги в 
зв’язку з такими виплатами (наприклад, «податковий щит» як «податковий захист»  
відсоткових виплат по позикам, що враховується при розрахунку WACC). Розрахувати 
величину цієї плати можна наступним чином: 

капіталийінвестованхWACCкапіталуВартість =                               ( 2) 

де WACC – середньозважена вартість усього інвестованого капіталу, яка 
розраховується як середньозважена величина вартостей усіх окремих складових капіталу з 
врахуванням ризиковості кожної з цих  складових. 

Спредом доходності вважається різниця між фактичною рентабельністю інвестованого 
капіталу і необхідною ставкою рентабельності цього ж капіталу. Необхідною (або очікуваною 
постачальниками капіталу) рентабельністю капіталу є середньозважена вартість капіталу 
(WACC). Фактичну рентабельність (ROСЕ) можна обчислити як відношення заробленого 
бухгалтерського прибутку на інвестований капітал. Одержану таким чином надлишкову 
ставку рентабельності перемноживши на вартісну величину інвестованого капіталу 
одержимо зароблений економічний прибуток: 

капітал ийінвестован WACC)x-  ROCE(=прибутокйЕкономічни         (3)  

Змістове навантаження даного рівняння наступне: 

−= капіталуістьрентабельнприбутокйЕкономічни (  

капіталувартістьх
капіталу

вартістьаженасередньозв
)−               (4)  

Спред дохідності може бути як додатною, так і від’ємною величиною. Позитивний спред 
свідчить, що фактична дохідність діяльності підприємства є вищою, аніж необхідна для 
постачальників капіталу, а це, в свою чергу, свідчить про високу ефективність діяльності 
підприємства. Підприємство отримує економічний прибуток, якщо зароблена фактична 
прибутковість інвестованого капіталу вища за мінімально необхідну бар’єрну ставку 
прибутковості, що вимагається постачальниками капіталу. Від'ємне значення спреду 
дохідності свідчить про недостатність заробленої дохідності, а значить і про недостатню 
ефективність діяльності. 

Таким чином, за майновим підходом при розрахунку величини економічного прибутку 
враховується весь інвестований капітал, як власний, так і позичений. 

Для досягнення більшої точності одержаної величини економічного прибутку, 
відповідних коригувань вимагає ще і бухгалтерський прибуток.  

Мета цих коригувань – одержати адекватну повну картину заробленого фінансового 
результату, відкинувши бухгалтерський принцип обережності, оскільки метою аналізу є 
оцінка реальної ефективності діяльності підприємства.  

Всі підприємства, і нафтогазові в тому числі, сплачують низку різних податкових  та 
загальнообов’язкових платежів. Це і ПДВ, і акцизний збір, і рентна плата, і платежі 
соціального страхування тощо. Так, до прикладу, суммарно  НАК «Нафтогаз України» 
сплачує одну десяту всіх поступлень до бюджету. Вираховуючи всі ці податкові платежі з 
прибутку, фінансовий результат діяльності підприємства суттєво занижується. Традиційно 
всі ці платежі вважаються витратами для підприємства. На нашу ж думку це не зовсім так. Ці 
платежі є частиною доходів, якою підприємство «ділиться» з державою. А значить, реально 
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зароблений дохід підприємства є більшим, аніж той, що був врахований при розрахунку 
бухгалтерського прибутку. Тому перше коригування полягає у збільшенні бухгалтерського 
прибутку на суму усіх податків, збрів та загальнообов’язкових платежів, що були нараховані у 
звітному періоді, а значить враховані при обчисленні чистого прибутку. Потрібно звернути 
увагу, що це стосується навіть податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), котрий утримується 
із заробітної плати працюючих, щодо якого підприємство виступає тільки податковим 
агентом.  

Друге коригування пов’язане з витратами на сумнівні і безнадійні борги, котрі у 
нафтогазових підприємств є дуже значними. Так у НАК «Нафтогаз України» відношення 
нарахованих цих витрат до первісної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи 
і послуги складає 71 % у 2007 році, майже 62 % - у 2004 році, тощо. У інших нафтогазових 
підприємств ситуація не краща. До прикладу, у ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2006 році це 
відношення склало 195 %, а у 2007 році - 355 %.  

Це свідчить про те, що підприємство створює резерв на всю сумнівну поточну 
дебіторську заборгованість. Це і дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги 
(рядок 160 балансу), і за виданими авансами (рядок 180 балансу), і інша дебіторська 
заборгованість (рядок 210 балансу).  Наскільки виправданим є нарахування таких великих 
витрат по сумнівних боргам ми не аналізували, оскільки це не є предметом дослідження, 
але, в результаті цього бухгалтерський прибуток суттєво змінений, так як мова йде про 
мільйонні суми. Тому для одержання реального прибутку суми нарахованих витрат на 
сумнівні і безнадійні борги потрібно додати. Якщо ж буде ситуація, що у звітному періоді 
підприємство сторнує зайво нарахований резерв, що буває досить рідко, тоді суми такого 
сторнування будуть відніматись.  

На жаль, для підприємств аналізованої галузі типовим є значні суми штрафів, пень і 
неустойок, тому з ними пов’язане третє коригування. Опосередковано ці суми пов’язані з 
ефективністю управління підприємством: чому керівництво допустило нарахування штрафів і 
як вчасно їх отримує за порушення своїх прав. 

Хоча вплив таких штрафних санкцій на ефективність діяльного підприємства і не надто 
великий, але все ж на ці суми потрібно відкоригувати бухгалтерський прибуток відповідно 
шляхом додавання витрат за нарахованими санкціями та віднімання одержаних доходів по 
штрафних санкціях. 

Принциповим є коригування бухгалтерського фінансового результату на суми 
непродуктивних витрат і втрат. Виділення даних сум в обов’язковому порядку 
відображається в типовій формі приміток до фінансової звітності. Оскільки сама назва цих 
витрат підкреслює їх непродуктивний характер, вони не повинні занижувати реальний 
фінансовий результат. Дані витрати є суттєвими у ВАТ «Укрнафта» і ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» і практично відсутні у НАК «Нафтогаз України». 

На додержання окремих бухгалтерських принципів, таких як обережність, відповідність 
доходів і витрат, підприємства зобов’язані створювати забезпечення наступних витрат і 
платежів. Нараховуються ці забезпечення шляхом збільшення бухгалтерських витрат. 
Оскільки таким чином дуже часто проводяться маніпуляції з величиною бухгалтерського 
прибутку, значить такий прибуток потрібно «очистити» від впливу цих нарахувань. Якщо у 
звітному періоді створювались забезпечення, значить відповідні суми потрібно додати до 
чистого бухгалтерського прибутку. Але аналіз показав, що на нафтогазовидобувних 
підприємствах створені суми забезпечень є невеликими,  тому вплив таких коригувань 
несуттєвий.   

Більшість підприємств галузі є досить великими, які утримують значну кількість об’єктів 
соціальної сфери. Це дитячі садки,  профілакторії, відомчі поліклініки, будинки відпочинку та 
санаторії і т. д. І хоча останнім часом більшість підприємств намагаються позбутись даних 
об’єктів чи шляхом продажі, чи безоплатної передачі на баланс місцевим органам влади, 
але, все ж, і сьогодні у цих підприємств досить значні витрати на утриманні таких об’єктів.  
Так ДАТ «Чорноморнафтогаз» щороку на утримання таких об’єктів витрачає мільйони 
гривень (винятком є тільки 2007-2008 рр.). Керівництво ВАТ «Укрнафта» намагається 
забезпечити ефективне використання цих об’єктів, тому у їх звітності  відображаються не 
тільки витрати, але і доходи від використання об’єктів соціальної сфери. А от у звітності НАК 
«Нафтогаз України» таких витрат взагалі немає. Утримуючи соціальні об’єкти, керівництво 
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переслідує соціальні цілі і може це собі дозволити тільки за достатності величини 
заробленого прибутку. На нашу думку, на дані витрати теж потрібно відкоригувати 
бухгалтерський прибуток.  

Наступним етапом коригувань уже відповідно до методики розрахунку економічного 
прибутку є додавання фінансових витрат, котрі відображають вартість позикового капіталу. 
Це необхідно, щоб ця вартість не була врахована двічі, коли бухгалтерський прибуток буде 
зменшено на вартість всього капіталу підприємства, як власного, так і залученої його 
частини. 

Оскільки до концепції розрахунку економічного прибутку нами були внесені ряд 
коригувань, то одержаний в результаті розрахунків показник названо як скоригований 
економічний прибуток. 

На рис. 1 наведена порівняльна динаміка чистого бухгалтерського, скоригованого 
бухгалтерського та скоригованого економічного прибутків НАК «Нафтогаз України». 
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Рис. 1. Динаміка різних видів прибутку НАК «Нафтогаз України» 

 
Як бачимо на основі наведених результатів, практично у всі роки (окрім 2008 року) як 

скоригований бухгалтерський, так і економічний є значно вищими за звітний чистий 
бухгалтерський прибуток. Так, якщо у 2006 році скорегований економічний прибуток 
переважав чистий бухгалтерський у 5 разів, у 2009  - у 8,5 разів, то у 2003 і 2004 р.р. 
перевищення відповідно складало 1 092,5 та 2 252,2 рази. Це дуже велика різниця. 2008 рік 
випав з цієї тенденції, тому що в цей рік НАК «Нафтогаз України» одержав дуже великі суми 
штрафних санкцій – більше 23,5 млрд. грн. У 2007 році реальний фінансовий результат, який 
відображає скоригований економічний прибуток, складає тільки 4,4 млрд. грн., а не 12 
млрд. грн. як свідчать дані офіційної фінансової звітності.   

Відхилення між скоригованими бухгалтерським і економічним прибутками напряму 
залежать від величини плати за капітал. Якщо у перші роки ця плата була незначною, так як і 
середньозважена вартість капіталу, і інвестований капітал були менші, то названого 
відхилення майже не було. В наступні ж роки плата за капітал зросла (якщо у 2001 році вона 
складала 68 542 тис.грн, то у 2009 році - це вже 4 661 525 тис. грн.), що призвело і до 
збільшення розриву між бухгалтерським та економічним  прибутками. 

Зведена динаміка скоригованого економічного прибутку основних нафтогазових 
підприємств України  наведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зведена динаміка скоригованого економічного прибутку нафтогазових 

підприємств 
 

Як бачимо, лідером за величиною економічного прибутку є НАК «Нафтогаз України», 
економічний прибуток якого тільки у 2007-2008 рр. був меншим, ніж у інших підприємств. У 
інші ж роки – економічний фінансовий результат цього підприємства найкращий. Найгірші 
справи з економічним прибутком у ВАТ «Укрнафта», що не відповідає динаміці чистого 
бухгалтерського прибутку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином одержаний в результаті 
розрахунків за запропонованою методикою скоригований економічний прибуток має широке 
практичне застосування., а саме: оцінка реального фінансового результату діяльності, на 
основі якого можна розраховувати  практично всі аналітичні показники, якість яких буде 
значно кращою, аніж у випадку використання традиційного чистого бухгалтерського 
прибутку, виявлення потенційних загроз фінансовому становищу підприємств. Запропоновані 
коригування бухгалтерського прибутку дозволяють усунути вплив нетипових операцій на 
фінансовий результат діяльності підприємства, а також тих доходів та витрат, що не 
відображають результат зусиль менеджменту підприємства. 
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Анотація 

В статті розглянуто переваги використання економічного прибутку при аналізі 
діяльності підприємства. Запропонована методика його розрахунку на основі скоригованого 
бухгалтерського прибутку. Обґрунтовано основні коригування чистого бухгалтерського 
прибутку, що використовуються при розрахунку економічного прибутку нафтогазових 
підприємств України. 

Ключові слова: бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, вартість капіталу, 
коригування бухгалтерського прибутку. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены преимущества использования экономической прибыли  в 
анализе деятельности предприятия. Предложена методика его расчета на основе 
скорректированной бухгалтерской прибыли. Обоснованы основные корректировки чистой 
бухгалтерской прибыли, что используются при расчете экономической прибыли 
нефтегазовых предприятий Украины.  

Ключевые слова: бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, стоимость 
капитала, корректировки бухгалтерской прибыли. 

 
Annotation 

In this article advantages of economic income used in analysis of enterprise’s activity are 
described. Methods of its calculations on the basis of corrected accounting income are shown. Net 
accounting income correction used in calculation of economic income at Ukrainian oil and gas 
enterprises is underlined. 

Key words: accounting income, economic income, cost of capital, accounting income 
correction. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 
ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 
Постановка проблеми. В різних економічних умовах функціонування суб’єктів 

господарювання питання обліку та аудиту розрахунків з оплати праці мали окремі проблеми, 
чи-то за умов командно-адміністративної економіки, чи-то за умов ринку, чи-то в умовах 
сучасної економічної кризи. З огляду на це, необхідно уніфікувати проблеми обліку та аудиту 
розрахунків з оплати праці з метою надання пропозиції щодо їх вирішення.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел щодо 
проблематики обліку та аудиту розрахунків з оплати праці дає змогу визначити головне коло 
питань, які досліджувались фахівцями цієї галузі. Одні з них досліджували проблеми 
реформування оплати праці в Україні [4], інші – особливості документування операцій з 
оплати праці [5], створення інтелектуальної системи обліку [6] та особливості трактування 
поняття  «оплата праці» [7]. Проблематикою обліку та аудиту оплати праці займаються 
чимало відомих вчених-економістів, таких як Пушкар М.С., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., 
Редько О.Ю., Сопко В.В., Фаріон І.Д., Рудницький В.С., Никифорак Я.Д., Никифорак В.А. та 
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інші.  Разом з тим з постійними змінами умов господарювання вітчизняних підприємств, що 
спричинені економічною кризою, постають нові проблеми обліку та аудиту, у тому числі 
обліку та аудиту розрахунків з оплати праці.  

Постановка завдання. Метою даної статті є спроба вирішення проблеми обліку та 
аудиту розрахунків з оплати праці, пов’язаних з постійними змінами умов господарювання 
вітчизняних підприємств, спричинених економічною кризою 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні існує проблема оцінки розміру 
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої сили в Україні. 
Характер причинно-наслідкових зв’язків між працею людини та її результатами знаходять 
своє відображення у зростанні добробуту, зміні соціального статусу працівників в умовах 
демократичного суспільства. Можливості формування та реалізація такого типу 
взаємозв’язків в ринкових умовах визначаються рівнем усвідомлення державою об’єктивної 
необхідності дотримання їх у процесі формування сучасного господарського механізму.  

До першочергових завдань владних структур належить державне регулювання всієї 
системи організації оплати праці, основою якої повинен бути прожитковий мінімум, оскільки 
підвищення мінімального розміру оплати праці сприяє стимулюючий вплив на її зростання. 
Прожитковий мінімум заробітної плати повинен забезпечити відтворення робочої сили в 
умовах нових механізмів ціноутворення. Важливого значення має принцип встановлення 
розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, як соціального гаранту 
суспільства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка зростання мінімальної заробітної плати  

та прожиткового мінімуму 
 

Рік 
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.11. 

2009 
01.01. 
2010 

1.04. 
2010 

1.07. 
2010 

1.10. 
2010 

Розмір міні-
мальної 
заробітної 
плати, грн. 

90 118 140 185 205 262 350 400 515 744 869 884 888 907 

Розмір про-
житкового 
мінімуму, грн. 

287,63 331,05 365 365 386,73 453 483 561 633 744 869 884 888 907 

Відношення 
мінімальної 
заробітної 
плати до про-
житкового 
мінімуму, % 

31,3 35,6 38,4 50,7 53,0 57,8 72,5 71,3 81,4 100 100 100 100 100 

 
Аналіз показав, що хоча спостерігається тенденція зближення даних показників, на 

низькому рівні залишається не тільки розмір мінімальної заробітної плати, але й розмір 
прожиткового мінімуму, який на сьогодні не забезпечує необхідних для задоволення 
мінімальних потреб людини, не є стимулом підвищення продуктивності праці і не відповідає 
умовам сьогодення. Лише з 1.11.2009 р. мінімальна заробітна плата дорівнює прожитковому 
мінімуму для працездатної особи. 

Бухгалтерам та аудиторам необхідно постійно слідкувати за змінами у прожитковому 
мінімумі та мінімальній заробітній платі, оскільки від цих величини залежать розмір 
податкової соціальної пільги при утриманні податку з доходів фізичних осіб, розмір доходу до 
якого застосовується податкова соціальна пільга, розмір внесків до Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, що утримуються із заробітної плати 
працівників тощо. 

Вартість і ціна робочої сили прямо і безпосередньо пов’язані із заробітною платою, її 
зміст та сутність в умовах переходу до ринкових принципів господарювання кардинально 
змінюється. Якщо раніше заробітна плата розглядалась як суто розподільча категорія, то 
нині в умовах ринкових відносин вона набуває характер важеля цих відносин і повинна 
максимально сприяти підвищенню продуктивності праці, ефективності виробництва, 
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розвитку трудового потенціалу та його конкурентоспроможності з метою відновлення стійкого 
розширеного процесу відтворення в Україні. 

Як зазначалось вище, найвагомішим показником економічної стабільності, або 
економічного зростання на мікро- і макрорівні із соціальної точки зору є рівень заробітної 
плати. Заробітна плата як економічна категорія має відповідати кільком принципам, зокрема 
достатності, стабільності, законності джерел виплати, функціональності та відповідності 
економічним законам. 

 Відсутність стабільності у виплаті заробітної плати призводить, з одного боку, до 
соціальних катаклізмів, а з іншого – до звуженого відтворення внаслідок скорочення 
внутрішнього сукупного попиту. Заробітна плата є найголовнішим джерелом доходів 
фізичних осіб, отже від її розміру залежить сума сплачених податків, що є вагомим 
джерелом доходів бюджетів різних рівнів.  

З огляду на це бухгалтерам необхідно дотримуватись і відстоювати законодавчі 
тенденції нарахування заробітної плати з метою недопущення оплати праці нижчої за 
мінімальну заробітну плату, встановлену законодавством. У свою чергу аудитори при 
перевірці повинні акцентувати на ці об’єкти перевірки особливу увагу, оскільки подібні 
порушення караються органами праці та соціальної політики адміністративними штрафами 
на посадових осіб підприємства. 

Сучасна економічна криза в Україні перш за все визначається неплатоспроможністю 
суб’єктів господарювання, в тому числі і перед працівниками по заробітній платі. Водночас, 
коли немає зайнятості працівників, виникає питання: «за що ж їм нараховувати заробітну 
плату»? В першу чергу це стосується будівельних підприємств, а також тих підприємств, які 
застосовують відрядну форму оплати праці. За таких умов працівників змушують брати 
відпустку без збереження заробітної плати або на 15 днів (згідно з Законом України «Про 
відпустки») або, в супереч чинному законодавству, на більший термін. Не рідко працівників 
звільняють з порушенням КЗпП. Іншим виходом стає переведення працівників на 0,5, 0,25 
або 0,1 ставки окладу. З огляду на це, обліку та аудиту розрахунків з оплати праці 
притаманні свої специфічні проблеми. Окремі з них в розрізі обліку та аудиту наведені в 
табл. 2. 

Саме в умовах економічної кризи необхідно краще стимулювати оплату праці. В 
управлінні стимулювання праці важлива роль відводиться обліку та аудиту. 

Вважаю, що облік витрат на оплату праці повинен включати в себе вирішення таких 
питань: 

– обґрунтування структури заробітної плати працівників з уніфікацією призначення 
надбавок, доплат, премій тощо; 

– розробка контрактної системи оплати праці; 
– обґрунтування концепції планування витрат на оплату праці в системі витрат 

підприємства; 
– адаптування вимог діючих стандартів обліку до галузевих особливостей 

підприємств. 
Методика обліку та аудиту витрат на оплату праці в умовах економічної кризи не 

повною мірою відповідає сучасним вимогам. Вона потребує подальшого дослідження та 
удосконалення.  

Специфіка змісту і результатів праці сьогодні потребує пропозицій щодо вдосконалення 
оплати праці. Вважаю, що стимулювання праці працівників має здійснюватись з 
дотриманням таких основних принципів:  

– підвищення рівня заробітної плати як основного матеріального стимулу та 
джерела доходів; 

– посилення диференціації в оплаті праці; 
– застосування різних форм і систем оплати праці на підприємстві. 
Необхідність вивчення цього питання обумовлюється низкою причин.  
По-перше, нові процеси, які відбуваються в економіці України у зв’язку з економічною 

кризою викликають об’єктивну необхідність реформи оплати праці. Вона повинна бути 
спрямована на формування ефективної системи матеріального стимулювання працівників, 
основними принципами якої стає винагорода їх у розмірах, які об’єктивно відбивають 
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особистий трудовий внесок працівника. Вихідним пунктом механізму мотивації праці є 
потреби та інтереси працівника, які реалізуються через систему стимулів – спонукальних 
факторів зовнішнього характеру. 

Таблиця 2 
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах сучасної 

економічної кризи 
 

Проблема обліку та 
аудиту розрахунків 
з оплати праці 

Шляхи вирішення в обліку Шляхи вирішення в аудиті 

1. Примусова від-
пустка за власний 
рахунок більше ніж 
15 календарних 
днів на рік 

Відсутні. Бухгалтер лише констатує 
в первинних документах факт 
відпустки. При цьому вся 
відповідальність лягає на 
керівництво підприємства  

Необхідно перевіряти табелі обліку робочого 
часу, накази що стосуються персоналу 
підприємства, повідомляти про ці порушення 
адміністрацію та власників 

2. Переведення 
працівників на 
неповний робочий 
день (0,5, 0,25 або 
0,1 ставки окладу) 

Потрібно ретельно вивчити чинне 
законодавство щодо можливих 
наслідків переведення працівників 
на неповний робочий день. 
Наприклад, нарахування виплат з 
тимчасової втрати працездатності, 
відпускних виплат, вихідної 
допомоги при звільненні, 
застосування середнього заробітку 
до виплат таким працівникам тощо 

Необхідно ретельно перевіряти законність і  
доцільність таких дій, а також правильність 
складання первинних документів щодо 
переведення працівників на неповний робочий 
день (накази, табелі обліку робочого часу, 
посадові оклади, колективний договір, положення 
про оплату праці тощо) 

3. Звільнення 
працівників згідно з 
чинним 
законодавством 

Необхідно правильно розрахувати 
компенсацію за невикористану 
відпустку та суму вихідної 
допомоги, якщо це передбачено 
статей КЗпП, за якою звільняють 
працівника 

Аудитор перевіряє первинні документи щодо 
звільнення працівників та правильність 
нарахування внесків до Пенсійного фонду та 
фондів обов’язкового  соціального страхування в 
зв’язку з таким звільненням, правильність 
розрахунку вихідної допомоги та компенсації за 
невикористану відпустку працівника 

4. Звільнення 
працівників в 
порушення чинного 
законодавства 

Відсутні. Бухгалтер лише констатує 
у первинних документах факт 
звільнення. При цьому вся 
відповідальність лягає на 
керівництво підприємства 

Аудитор доводить до відома власників та 
адміністрацію підприємства про незаконні з точки 
зору КЗпП звільнення працівників. При цьому 
також перевіряє правильність усіх розрахунків, 
пов’язаних із звільненням працівників 
підприємства  

5. Затримка 
виплати заробітної 
плати 

Відсутні. Бухгалтер лише констатує 
факт заборгованості з 
розрахунками з оплати праці 
виплати в облікових регістрах та 
статистичних звітах. При цьому вся 
відповідальність лягає на 
керівництво підприємства 

Аудитору необхідно з’ясувати причини невиплати 
заробітної плати, попередити адміністрацію та 
власників про наслідки затримки таких виплат 

6. Не проведення 
індексації 
заробітної плати 

Відсутні. Бухгалтер не  індексує 
доходи працівників, а 
відповідальність лягає на 
керівництво підприємства 

Аудитору необхідно довести до адміністрації та 
власників наслідки не проведення індексації 
заробітної плати працівників, можливі штрафні 
санкції на посадових осіб за порушення трудового 
законодавства, з’ясувати причини таких дій 

 
По-друге, питання вдосконалення оплати праці мають вирішуватись у комплексі для 

всіх галузей і категорій працівників з урахуванням чинного законодавства, на основі 
дотримання єдиних підходів та обґрунтованих співвідношень у рівнях заробітної плати. 

Класифікація основних матеріальних стимулів праці має такий вигляд:  
– стимули, пов’язані з виконанням посадових обов’язків на мінімальному рівні 

(посадовий оклад та доплати); 
– стимули високопродуктивної творчої праці, наприклад за нові ідеї у сфері 

виробництва, збуту, менеджменту, удосконалення документообігу тощо (надбавки, доплати, 
поточне преміювання). 

– стимули, що сприяють закріпленню в організації висококваліфікованих працівників 
(посадовий оклад, доплати, надбавки); 

– принагідні стимули (гонорар, гранти, індивідуальні контракти); 
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– систематичні стимули (посадовий оклад, надбавки, доплати, поточне преміювання). 
Вище наведені стимули доцільно прописувати у колективному договорі підприємства та 

положенні про оплату праці та матеріальне заохочення працівників підприємства. Крім того, 
на кожному підприємстві ці стимули мають враховувати специфіку його діяльності. Доцільно 
було б розробити наприклад прогресивну шкалу визначення розміру авторського гонорару, 
надбавку за стаж роботи на цьому підприємстві, ввести поняття «ветеран підприємства», 
тобто особа, яка вклала значний внесок у його розвиток, престиж, економічну стабільність 
тощо.  

При цьому облік витрат на оплату праці повинен забезпечувати: 
– контроль за дотриманням штатного розкладу та фонду заробітної плати; 
– контроль за раціональним використанням робочого часу; 
– своєчасне та достовірне нарахування заробітної плати; 
– контроль за використанням виділених на заробітну плату коштів; 
– забезпечення споживачів інформацією про працю та заробітну плату; 
– виконання умов колективного договору щодо нарахування премій, доплат, 

надбавок і т.д. 
В основу формування дієвого механізму мотивації праці має бути покладена ринкова 

теорія заробітної плати. Вдосконалення системи оплати праці можливе за умови залежності 
величини заробітної плати від результатів діяльності. Такий підхід дасть можливість 
визначити заробітну плату як ціну послуг робочої сили, що сплачується за використання 
найманої праці в процесі надання послуг і створення виробничого продукту.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідження проблематики 
обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в сучасній економічній кризі не повною мірою 
висвітлене у наукових працях вітчизняних фахівців. В Україні існує проблема оцінки розміру 
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої. Ці проблеми 
породжують низку дій (з боку керівників і власників підприємств), які спричиняють проблеми 
обліку розрахунків з оплати праці, а відтак, і аудиту розрахунків з оплати праці. Проблемами 
обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах сучасної економічної кризи є примусова 
відпустка працівників за власний рахунок, переведення працівників на неповний робочий 
день, звільнення працівників, затримка виплати заробітної плати, не проведення індексації 
заробітної плати та компенсацій за невикористані відпустки працівниками. У статті 
обґрунтовані шляхи вирішення цих проблем, однак, тенденції розвитку економіки України 
змушують постійно вивчати подібні проблеми та постійно їх досліджувати. 
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Анотація 

У статті досліджуються показники мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму громадян, конкретизуються сучасні проблеми обліку та аудиту розрахунків з 
оплати праці в умовах економічної кризи, подаються шляхи вирішення цих проблем.  

Ключові слова: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, ціна робочої 
сили, оплата праці. 

 
Аннотация 

В статье исследуются показатели минимальной заработной платы и 
прожиточного минимума граждан, конкретизируются современные проблемы учета и 
аудита расчетов по оплате труда в условиях экономического кризиса, подаются пути 
решения этих проблем. 

Ключевые слова: минимальная заработная плата, прожиточный минимум, цена 
рабочей силы, оплата труда. 

 
Annotation 

This article investigates the minimum wage rates and cost of living of citizens, concretely 
contemporary issues and auditing payments to wages during the economic crisis, are solutions to 
these problems. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ 
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Важливу роль у безпечному і стабільному функціонуванні 

соціально – економічної сфери суспільства відіграє галузь охорони здоров’я, зокрема  
система забезпечення лікарськими засобами. В зв’язку з цим існує ряд важливих проблем, 
пов’язаних із забезпеченням населення потрібними, якісними та доступними препаратами і 
унеможливленням розповсюдження неефективних та фальсифікованих лікарських засобів. 
Фальсифікація та незаконний обіг лікарських засобів є проблемою планетарного масштабу. 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, підроблені лікарські засоби становлять 
близько 10% світового ринку ліків. У країнах СНД цей показник сягає 20%, в Україні частка 
фальсифікованих лікарських засобів, за різними даними, становить 15-25%.  

Тому розв’язання проблеми створення ефективної системи контролю за обігом і 
реалізацією лікарських засобів є одним з головних заходів по покращенню ситуації в цій 
області. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Дослідженням теоретичних і практичних 
питань контролю присвячено наукові роботи Ф.Ф. Бутинця, Є.В. Калюги, Л.В. Нападовської, 
Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука. Незважаючи на вагомий внесок науковців у вирішення проблем, 
пов’язаних з контролем, залишається невирішеним ряд питань, зокрема пов’язаних з 
узгодженням контролю  на макро- і мікрорівнях.  
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Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення особливостей організації 
системи внутрішнього контролю і внесення пропозицій щодо її удосконалення стосовно 
аптечних закладів комунальної форми власності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З етимологічної точки зору слово 
“контроль” має латинське походження. Воно утворене шляхом додавання до основи role, що 
означає “згорток паперу із записами, документ”, префікса contra, що в складних словах 
означає протилежність, протиставлення тому, що міститься в документі. Отже, контрольна 
дія передбачає зіставлення, порівняння дійсного стану речей з наявними записами. 

Білуха М.Т. вважає, що контроль – це система спостереження і перевірки відповідності 
процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, 
встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт виявлення відхилень, 
допущених в ході виконання цих рішень [1, с. 6]. За організаційними формами, на думку 
вченого, контроль поділяється на державний, муніципальний, незалежний та контроль 
власника. 

В зв’язку з цим Шевчук В. О. підкреслює, що контроль є багатозмістовним поняттям, а 
тому його сутність потрібно інтерпретувати з кількох позицій. Зокрема, як явище суспільно-
господарського буття, контроль повинен бути висвітленим в конкретних умовах певних 
відносин, в зв’язку з чим слід вести мову про низку його відповідних властивостей [8, с. 15]. 

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” 
підприємство має право самостійно розробляти систему і форми внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій [3]. Отже, питання 
створення і функціонування системи внутрішнього контролю, що передбачає застосування 
визначеної політики і процедур з метою досягнення поставленої мети, знаходиться в 
компетенції керівництва підприємства. 

Комунальний аптечний заклад очолює керівник підприємства, що призначається 
органом місцевого самоврядування і є підзвітним цьому органові. Такий суб’єкт 
господарської діяльності діє на основі комунальної власності територіальної громади. 
Управління  майном, що є у комунальній власності, здійснює безпосередньо територіальна 
громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. 

Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" право комунальної 
власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно та ефективно 
користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, 
як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування [2].  

Станом на серпень 2010 р. кількість аптечних закладів комунальної форми власності  
4368, що складає 19 % від  загальної кількості, порівняно з 2005 р. ця частка зменшилась на 
4 %, тоді таких суб’єктів господарської діяльності функціонувало 5609 [7]. 

Отже, розглядаючи аптечні заклади комунальної форми власності, можна 
стверджувати, що за ними здійснюється муніципальний контроль відповідними радами від 
імені та в інтересах територіальних громад, які є власниками комунального майна. Тому, на 
нашу думку, муніципальний контроль відноситься до внутрішнього контролю. 

Система внутрішнього контролю передбачає внутрішні правила та процедури 
контролю, запроваджені керівництвом для забезпечення стабільного і ефективного 
функціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження 
та раціонального використання активів, точності і повноти бухгалтерських записів, 
своєчасної підготовки фінансової інформації, запобігання фальсифікаціям [3, с. 48]. 

Система внутрішнього контролю аптечного закладу комунальної форми власності 
зумовлена тим, що власник – територіальна громада делегує свої повноваження управління 
органам місцевого самоврядування, які здійснюють управління в інтересах громади. 

Л. В. Нападовська, характеризуючи внутрішньогосподарський контроль як функцію 
управління, стверджує, що контроль – це процес, який забезпечує якісну розробку та 
ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих 
управлінських рішень [6, с. 19]. 

Проф. Бутинець Ф.Ф., розглядаючи систему внутрішнього контролю в аптечних 
закладах, зазначає, що “основні питання діяльності … вирішуються власником (групою 
власників) або керівником” [5, с. 362]. 
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Тому аптечні заклади комунальної форми власності за своєю суттю повинні бути 
гарантом соціального захисту членів відповідної регіональної громади як своєрідних 
власників цього господарського утворення. Навіть на фоні зростання приватного сектора 
фармацевтичної галузі саме комунальні аптечні підприємства є провідними закладами в 
реалізації державної політики у сфері медикаментозного забезпечення населення України, 
адже вони створені, в першу чергу, з метою захисту життя та здоров’я людей, здійснення 
соціальних програм та низькорентабельних, але безумовно необхідних видів діяльності. 
Отримання прибутку комунальними аптечними підприємствами від фінансово-господарської 
діяльності може розглядатися лише в контексті самофінансування та реінвестування. 

Серед елементів соціальної відповідальності комунальних аптечних закладів варто 
зазначити: пільгове забезпечення інвалідів та учасників ІІ Світової війни, ветеранів праці, 
пенсіонерів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
забезпечення певних категорій громадян наркотичними лікарськими засобами, 
психотропними речовинами та прекурсорами; внутрішньоаптечне виготовлення лікарських 
засобів, що не мають аналогів заводського виробництва, за вимогами лікувально-
профілактичних закладів та індивідуальними прописами лікарів тощо.  

Постачання лікарських засобів здійснюється через аптечні заклади, які є закладами 
охорони здоров’я і отже підпорядковані міністерству охорони здоров’я. 

Запропонована нами схема на рис. 1 наочно відображає вплив чинників на 
формування системи внутрішнього контролю в аптечних закладах комунальної форми 
власності. 

 
Рис.1. Вплив чинників на формування системи внутрішнього контролю аптечного 

закладу комунальної форми власності 
 
Районні та обласні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад. Ради створюють виконавчі органи, які опікуються 
найбільш важливими сферами життя територіальної громади, наприклад управління охорони 
здоров’я, які є їм підзвітними і підконтрольними. Комітет з охорони здоров’я розробляє і 
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виконує програму медикаментозного забезпечення територіальної громади, яка визначає 
потреби в лікарських засобах (асортимент, кількість, ціна) 

Тому територіальна громада зацікавлена в функціонуванні системи такого контролю в 
комунальних аптечних закладах, власником яких вона є. Реалізація такого контролю може 
здійснюватись шляхом формування в органах місцевого самоврядування комітету з охорони 
здоров’я, який вивчає потреби громади в галузі охорони здоров’я, зокрема в лікарських 
засобах, дає відповідні завдання керівництву аптечного закладу і слідкує за їх виконанням. 
До складу такого комітету входять лікарі, фармацевти та фахівці з бюджетування. Комітет 
контролює виконання намічених планів і звітується перед територіальною громадою, як 
ініціатором контролю.  

Державний контроль якості лікарських засобів передбачає сукупність організаційних та 
правових заходів, спрямованих на додержання суб'єктами господарської діяльності, 
незалежно від форм власності і підпорядкування, вимог законодавства щодо забезпечення 
якості лікарських засобів. В системі державного контролю потрібно виділити контроль 
міністерства охорони здоров’я, який є внутрішньосистемним, так як аптечні заклади є 
закладами охорони здоров’я. Зовнішній державний контроль здійснюють державна 
податкова адміністрація (інспекція), державна інспекція контролю за цінами та інші відповідні 
органи. Тобто, держава у притаманних їй формах, використовуючи відповідні прийоми та 
методи, контролює і спрямовує обіг лікарських засобів, що складає систему державного 
контролю. 

Висновки з проведеного дослідження. Система внутрішнього контролю аптечного 
закладу повинна перш за все враховувати мету його створення − забезпечення лікарськими 
засобами належної якості. Контроль є функцією інтересів керівництва і повинен виражати 
інтереси власника; в комунальних аптеках − інтереси громади. 

Територіальна громада делегує контрольні повноваження за аптечними закладами 
комунальної форми власності органам місцевого самоврядування і взамін повинна 
отримувати якісні і дієві лікарські засоби в необхідній кількості за доступними цінами. 
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Анотація 
Розглянуто систему контролю в аптечних закладах комунальної форми власності. 
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Аннотация 

Рассмотрена система контроля в аптечных заведениях коммунальной формы 
собственности. Определены основные требования собственника – территориальной 
общины к системе внутреннего контроля. 

Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, территориальная 
община, лекарственные средства, фальсифицированные лекарственные средства. 

 
Annotation 

Inspection system in pharmaceutical institutions of municipal property is considered in the 
article. Major requirements of the owner – local community – to the system of internal control are 
defined. 

Key words: inspection, system of internal control, local community, medicines, counterfeited 
medicaments. 
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Постановка проблеми. Сьогодні промислові підприємства стикаються зі значною 

низкою проблем, що виходять як із зовнішнього середовища, так і формуються у 
внутрішньому. Все це негативно відображається на конкурентоздатності вітчизняної 
економіки та стосується, зокрема, втрати конкурентних переваг у багатьох галузях. Ці 
проблеми потребують вирішення як на макро-, так і на мікрорівні, що можливо за допомогою 
застосування нових управлінських підходів, які повинні бути спрямованими на належне 
функціонування сфери обігу, розвиток виробництва, оптову торгівлю засобами виробництва, 
налагодження прямих зв’язків між постачальниками і споживачами продукції, раціоналізацію 
транспортного обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі удосконалення управління 
підприємствами присвятили праці багато авторів, серед яких І.А.Бланк, В.О.Василенко, 
В.А. Верба, О.М. Гребешкова, С.В. Захарін, А.Г. Семенов, Л.Б. Миротин, 
О.В. Крушельницька, О.В. Шипуліна та багато інших. Проте проблема залишається не лише 
в застосуванні новітніх підходів, а і в адаптації і активації персоналу в період змін.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування застосування логістичного 
підходу до управління підприємствами як провідного досвіду управління, підтримка та 
активація людських ресурсів при формуванні підходів до управління логістичною системою 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Показником цивілізованості країни 
виступає його машинобудівний комплекс, частка якого в загальній структурі промисловості у 
розвинених країнах становить 35%-40% [1, с.55]. Що стосується України, то на сьогоднішній 
день питома вага машинобудування становить 10-13%, що, як мінімум, втричі менше 
порівняно з провідними країнами світу. Сьогодні в Україні відсутня належна підтримка з боку 
держави машинобудівного комплексу. І навпаки, вона надається сировинним галузям, 
зокрема, металургійній. Крім того, широкого розповсюдження набувають ті сфери, де 
отримання прибутків очікується вже у коротко- та середньостроковому періоді. 

До численних проблем промислових підприємств в цілому та машинобудівного 
комплексу, зокрема, належать збільшення розмірів запасів сировини, матеріалів, 
незавершеного виробництва та готової продукції (в умовах невизначеності), невідповідність 
продукції потребам споживачів (через що щорічно спостерігається скорочення кількості 
промислових підприємств), зменшення обсягів оборотних коштів, неналежна якість та обсяги 
продукції, невідповідність виробничих потужностей наявним потребам, ухилення від графіку 
виробництва продукції, зростання собівартості продукції (і як наслідок – зростання ціни), 
збільшення кількості рекламацій, нестача коштів для розрахунків з постачальниками,  
зменшення прибутків, втрата конкурентних позицій.  

Як зазначає професор Бажин І.І. [2, с.9-10], 75% витрат в структурі собівартості ВНП 
країн зі стабільною економікою припадає на організацію управління ресурсами. Оптимізація 
цих витрат за рахунок підвищення ефективності управління дозволяє знизити собівартість 
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ВНП до 60%. Що стосується країн пострадянського простору, то вдосконалення процесів 
управління може дати ще більший ефект.  

Крім того, в умовах мінливого зовнішнього середовища підприємствам неможливо 
обійтись без здатності адаптації. Як зазначають автори  [3, с.25], здатність підприємства 
адаптуватись до конкретних ринкових умов дозволяє йому стабілізувати своє становище на 
ринку та досягти зростання виробництва і збуту продукції. Здатність пристосовуватись 
потребує системної інтеграції різних сфер управлінської діяльності підприємства, метою якої 
є досягнення максимальної ефективності. Цим вимогам відповідає відносно новий науково-
практичний напрям управління – логістика. При вивченні процесів виробництва та розподілу 
матеріальних благ методологія логістики враховує як фактор ефективного використання 
обмежених ресурсів, так і фактор ефективності їх руху. Таким чином, в ній поєднані фактори 
простору та часу.  

Якщо розглянути досвід розвинених країн, то слід констатувати успішне використання 
логістичного підходу у багатьох галузях, зокрема, на підприємствах промисловості (особливо 
в автомобілебудуванні), агропромислового комплексу, транспортних підприємствах, в 
торгівельній сфері. У Європі та США створена низка організацій, прямо чи опосередковано 
пов’язаних з логістикою: Європейська логістична асоціація (European Logistics Association – 
ELA, Швейцарія); Рада професіоналів в сфері управління ланцюгами постачань (the Council 
of Supply Chain Management Professionals, США); Рада по ланцюгам постачань The Supply-
Chain Council); Асоціація операційного менеджменту (The Association for Operations 
Management – APICS, США); компанія Информейшн Аксес (Information Access, Inc.); 
консорціум САМ-І тощо. За останні роки великими відправниками продукції створено 
міжнародні центри логістики, наприклад, Digital Equipment Corporation (США), Sony (Японія), 
Handloom Products Council (Північна Індія). 

Таким чином, можна стверджувати, що для підвищення конкурентоспроможності 
виробничого підприємства в сучасних умовах вагоме значення відіграє те, наскільки 
вдається налагодити процеси планування, організації, управління, контролю і регулювання 
руху матеріальних та супутніх потоків. Саме тому необхідно здійснювати розвиток та 
впровадження логістичного підходу у вітчизняну практику. Визначальне місце в цьому 
процесі відводиться побудові логістичних систем.  

Враховуючи неоднозначність тлумачення цього поняття та в результаті узагальнення 
підходів вчених [4-10], пропонуємо розглядати логістичну систему як сукупність суб’єктів 
логістики (HR), які взаємодіють в процесі руху матеріального та супутніх потоків з метою 
ефективної та економічної організації їх руху відповідно до обраних стратегічних цілей. При 
цьому інтегруючим фактором, що поєднує різні функціональні підсистеми виступають 
людські ресурси – суб’єкти логістики.  

Авторське бачення сутності логістичної системи пояснюється наступним:  
1. Логістична система створена людиною і відповідно головними її елементами є 

суб’єкти логістики – людські ресурси. 
2. Логістична система являє собою впорядковану сукупність суб’єктів та складових 

підсистем, що взаємодіють і є взаємозалежними.  
3. Метою функціонування логістичної системи є досягнення ефективності (раціональна 

організація процесів, підвищення прибутку) та економічності (мінімізація витрат). 
Якщо розглядати логістичну систему підприємства з точки зору операційного 

менеджменту, а саме у взаємозв’язку «вхід – перетворення – вихід», то входами ЛС будуть 
ресурси – матеріально-технічні (сировинні), людські, інформаційні, фінансові; виходом – 
конкурентні переваги, власний нематеріальний актив (набуття організаційно-управлінського, 
маркетингового, постачальницько-збутового досвіду, формування власних управлінських 
технологій, що стає можливим в процесі реалізації різних видів логістичної діяльності), 
ефективна доставка споживачу, корисність простору та часу. 

Для організації управління логістичною системою пропонуємо використовувати HR-
підхід, який передбачає її розгляд з точки зору суб’єктів та об’єктів управління. Для того, щоб 
відбулись зміни в об’єкті управління, необхідно здійснити відповідний вплив на суб’єкт – 
людські ресурси (HR). Такий поділ носить двоїстий характер. З однієї сторони, суб’єктами 
управління виступають людські ресурси, а об’єктом – структурні компоненти логістичної 
системи – підсистеми постачання, виробництва, збуту, складування, транспортування. З 
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іншої сторони, під керівний вплив підпадають не лише певні бізнес-процеси, а і персонал 
підприємства, що виконує певні завдання та функції. Тоді об’єктами управління виступають 
виконавці, а суб’єктами – управлінці. Таким чином, система управління є дворівневою, а 
поділ на суб’єкти та об’єкти – відносним: відносно управлінського персоналу об’єктами 
управління є виконавці, а відносно виконавців – логістичні підсистеми (відповідні види 
логістичної діяльності). Суб’єкти управління в обох випадках – людські ресурси (HR). Таким 
чином, керівний вплив спрямований як на потокові процеси, так і на поведінку виконавців, які 
забезпечують їх рух в логістичній системі підприємства. Зміст керівного впливу полягає в 
підвищенні узгодженості дій суб’єктів логістичної системи шляхом певних методів, прийомів, 
правил, способів (формування механізму управління логістичною системою).  

Отже, для реалізації HR-підходу необхідна чітка регламентація процесів відповідно до 
меж структурних підрозділів та сфер відповідальності керівників, що дозволить досягти 
підвищення рівня керованості об’єкта управління. Чітке усвідомлення меж своїх прав та 
обов’язків кожним співробітником допоможе перерозподілити повноваження та зробить 
відповідальність кожного більш визначеною. Тут постає питання про формальні та 
неформальні інструменти управління людськими ресурсами. Як свідчить практика, 
використання лише формальних методів зменшує креативність, гнучкість, ініціативність та 
ускладнює роботу підприємства. Використання неформальних методів залежить від 
особливостей роботи підприємства. Їх застосування доцільно при виникненні проблем, 
пов’язаних з відмінностями у поточному стані розвитку підприємства та організаційного 
забезпечення управління логістичною системою. В першу чергу, це самоорганізація.  

Трансформаційний період є доволі складним для працівників підприємства, оскільки він 
супроводжується нестійкістю, гнучкістю, непередбачуваністю. І для забезпечення ефективної 
роботи логістичної системи необхідною є підтримка та розвиток працівників таким чином, 
щоб вони могли працювати в умовах невизначеності, генерувати ідеї, самостійно приймати 
логістичні рішення.  

Останнє, на нашу думку, досягається шляхом загального навчання логістиці 
(неспецифічні для певного робочого місця навики, що дозволяють працівникам 
прослідковувати логіку змін та управлінських рішень, формують гнучкість мислення), набуття 
спеціальних знань з логістики (характерних для сфери застосування), а також підвищення 
комунікаційних зв’язків як між керівниками та підлеглими (виконавцями), так і між 
підрозділами, міжфункціональними групами.   

Формування логістичної системи на підприємстві може здійснюватись з відповідними 
змінами в організаційній структурі підприємства, так і без них, про що засвідчує практичний 
досвід багатьох підприємств. В господарській практиці виділилися такі типові структури 
управління як лінійна, функціональна, матрична, дивізіональна. Крім того, існують ще багато 
інших форм організації логістики на підприємстві. Перспективними є нетрадиційні 
організаційні структури, орієнтовані на процес. 

Останнє можна досягти за допомогою організації міжфункціональних команд, що 
поєднують фахівців різних підрозділів підприємства з метою вирішення логістичних задач. 
Організація командної роботи має низку переваг, до яких слід віднести швидкість вирішення 
логістичних задач, підвищення рівня комунікацій, об’єднання знань, вмінь, навиків 
співробітників, краще усвідомлення ситуації на підприємстві, взаємна відповідальність за 
результати роботи. Т.В. Алесинська [11] виділяє такі умови ефективної роботи 
міжфункціональних команд: менше десяти членів; добровільна участь в команді; очолює 
групу – фахівець з логістики; мінімальний об’єм документації; керівник і члени команди 
поділяють ідеї, які становлять суть логістичної діяльності; команда має чіткі цілі, досягнення 
яких можливе лише при командній роботі; перед командою поставлені конкретні задачі; існує 
потреба в кожному членові команди; діяльність кожного члена команди підпорядкована 
цілям команди; команда отримує адекватну віддачу від своєї діяльності; передбачені 
винагороди за діяльність всієї команди, а не окремих її членів. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна 
виділити таку послідовність управління логістичною системою виробничого підприємства (на 
основі використання HR-підходу): визначення стратегії використання та розвитку логістики на 
підприємстві; чітка регламентація логістичних бізнес-процесів, закріплення відповідальності 
за певними функціональними підрозділами; вибір стилю управління змінами, розробка 
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заходів підтримки, розвитку та розподілу працівників; розвиток комунікацій та інформаційного 
обміну; розуміння спрямування змін та необхідних для цього процесів.  
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Анотація 

В статті розглядаються проблеми управління машинобудівними підприємствами в 
Україні. Запропоновано застосування провідного світового досвіду використання 
логістики як інструменту бізнесу та впровадження системного підходу до бізнес-
процесів. При управлінні логістичною системою вагоме місце відведено людським 
ресурсам.  

Ключові слова: логістична система, людські ресурси, логістика, HR-підхід. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы управления машиностроительными 

предприятиями в Украине. Предложено применение передового опыта использования 
логистики как инструмента бизнеса и использование системного подхода к бизнес-
процессам. При управлении логистической системой существенное значение отведено 
человеческим ресурсам. 

Ключевые слова: логистическая система, человеческие ресурсы, логистика, HR-
подход. 

Annotation 
The problems of machine building enterprises management are considered in the article. 

Providing the newest world’s experience of using logistics as a business instrument and utilizing 
system approaching to business process are proposed. Human resources take an important place 
in a logistics system management. 

Key words: logistics system, human resources, logistics, HR-approaching. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ 
 
Постановка проблеми. Посилення конкуренції на ринку товарів і послуг призводить 

до необхідності забезпечення більшої доступності усіх видів ресурсів до їх споживачів. 
Вирішення цього завдання в сучасних умовах передбачає наявність суб'єктів 
господарювання, які забезпечують високу якість продукту, гнучкість і оперативність 
обслуговування споживачів відповідно до їх очікувань. Такі суб'єкти функціонують на засадах 
сучасної концепції логістики і по суті є логістичними утвореннями. В сучасній економічній 
літературі під логістичними утвореннями розуміють підприємства, організації та установи, а 
також їх інституційні або інтеграційні об'єднання, організаційним базисом яких є логістична 
система. Багато різновидів таких утворень з'явилось в Європі та Україні. На сьогодні існує 
загроза економічній безпеці функціонування та розвитку логістичних утворень в результаті 
непередбачуваності розвитку вітчизняного ринку, його непрозорості, криміналізації бізнесу, 
недосконалості законодавства, зловживання посадових осіб довірою акціонерів, а також 
впливу факторів фінансово-економічної кризи.  

Невідкладною є проблема економічного убезпечення таких підприємств шляхом 
своєчасного та ефективного реагування на зовнішні загрози економічній безпеці їх розвитку. 
Базовою умовою ефективного вирішення цього питання є формування масиву повної, 
достовірної, точної та своєчасної інформації про стан ринків, поведінку і наміри їх гравців, 
міжнародних, наднаціональних та національних організацій, контактних аудиторій та дії 
конкурентів та інших контрагентів. Отримання такого масиву інформації потребує 
проведення маркетингових досліджень. Традиційно ці дослідження мають на меті аналіз 
цільових ринків на предмет їх кон’юнктури, поведінки споживачів тощо.  

Основною задачею таких досліджень є діагностика найближчого оточення та 
встановлення його можливостей і загроз для реалізації існуючої маркетингової стратегії. 
Вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичних утворень вимагає більш 
глибинних маркетингових досліджень різноманітних за характером та особливостями прояву 
ієрархічних впливів, починаючи від особи - суб’єкта управління і закінчуючи світовими 
організаціями. Такі дослідження крім традиційних принципів, напрямків, методів та засобів 
передбачають використання широкого спектру спеціального інструментарію, наприклад, 
технологій економічної розвідки тощо. На сьогодні особливостям досліджень такого 
характеру в фаховій економічній літературі приділяється недостатньо уваги.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізація ефективних стратегій 
економічної безпеки логістичних утворень ґрунтується на комплексі економічно 
обґрунтованих управлінських рішень. Прийняття таких рішень можливе в умовах наявності 
достатнього обсягу актуальної, повної, достовірної, точної і своєчасної інформації про стан і 
особливості дій найближчого оточення та контрагентів національних, регіональних та 
глобальних ринків. Для отримання такої інформації необхідно проводити значний обсяг 
маркетингових, соціально-психологічних та інших досліджень. Але роль маркетингових 
досліджень є провідною. Фундаторами сучасної методології маркетингових досліджень є 
іноземні вчені: Г. Армстронг, Г. Барлоу, Р. Барнет, Р. Вернер, В. Вонг, Ф. Котлер. Нареш 
Малхотри, В. Руделіус, а їх послідовниками є російські вчені В. Алексуніна, Г. Багієва, 
С. Борсукова, І. Герчикова, Є. Голубков, Н. Моїсєєва та вітчизняні науковці О. Азарян, 
С. Гаркавенко, О. Каніщенко, Є. Крикавський, Н. Косар, А. Мазаракі, О. Мних, Є. Савельєва, 
А. Старостіна, О. Сорока, П. Черномаз, Т. Циганкова та інші [1-14]. 
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Не зважаючи на достатній обсяг наукових здобутків у сфері методології та організації 
маркетингових досліджень на сьогодні не сформовано чіткого погляду на їх специфіку та 
особливості проведення для вирішення завдань забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності і таких їх видів як логістичні утворення.  

Розглянемо спочатку сучасні трактування терміну «маркетингові дослідження» 
авторами закордонних та вітчизняних наукових шкіл. Американські вчені Г. Армстрон, Ф. 
Котлер вважають, що «маркетингові дослідження – це вид діяльності, який за допомогою 
інформації, пов’язує споживача, покупця і громадськість з маркетингом; інформація, яку при 
цьому отримують, використовується для виявлення і визначення маркетингових 
можливостей і проблем; для вироблення, вдосконалення і оцінки маркетингових дій; для 
відслідковування результатів маркетингової діяльності, а також для покращення розуміння 
процесу управління маркетингом» [1, с.315]. Дещо вужче трактує сутність маркетингових 
досліджень В. Руделіус. У його розумінні: “Маркетингові дослідження – це аналітичний 
процес, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз інформації, розроблення 
рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації” [2, c. 141].  

Російський науковець Є. Голубков визначає маркетингові дослідження як функцію, що 
через інформацію пов’язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами та усіма 
елементами зовнішнього середовища маркетингу. Вони знижують рівень невизначеності і 
стосуються усіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища за тими 
елементами, які впливають на маркетинг конкретного продукту на певному цільовому ринку 
[3, с.87]. Інший російський вчений П. Зав’ялов під маркетинговими дослідженнями вважає 
систематичний збір, обробку і аналіз даних з тих аспектів маркетингової діяльності фірми, в 
межах яких необхідно приймати рішення [5, с.68].  

Вітчизняні науковці Є. Крикавський, Н. Косар, О.Б. Мних та О. Сорока вважають, що “на 
підприємствах збирання та обробку інформації забезпечує маркетингова інформаційна 
система. Складовою якої є система маркетингових досліджень, що дає змогу оперувати 
інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження. Маркетингові 
дослідження – це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують 
спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми” [4, с.12].  

Українські вчені Л.Мороз і Н.Чухрай вважають, що маркетингові дослідження – це 
проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, що потребують спеціального 
дослідження конкретної маркетингової проблеми [6, с.31]. Згідно з міжнародним кодексом 
Європейської асоціації з вивчення ринку та суспільної думки, маркетингові дослідження – це 
системний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо 
поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій окремих осіб та організацій у контексті їх 
економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності [7, с.8].  

Щодо напрямів маркетингових досліджень, то в літературі не існує єдиної їх класифікації. 
Актуальність окремих напрямів маркетингових досліджень може змінюватись у часі [2, с.87]. Автори 
висловлюють різні точки зору, окреслюючи етапи виконання маркетингових досліджень та їх 
елементи. В. Руделіус подає такі етапи маркетингових досліджень: визначення проблеми, 
розроблення плану дослідження, збирання інформації, підготовка загального звіту [5, с.141]. С. 
Гаркавенко виділяє в окремий етап обробку та аналіз даних. Вона визначила наступну послідовність 
етапів: визначення проблеми та цілей дослідження, розробка плану дослідження, реалізація плану 
дослідження, обробка та аналіз даних, підготовка звіту та розробка рекомендацій [8, с.85]. 

На точку зору А. Войчак основними етапами процесу маркетингових досліджень є: 
визначення проблеми, оцінка можливостей дослідження існуючої проблеми, формування цілей та 
задач маркетингових досліджень, розробка дослідницького проекту, збір і систематизація 
інформації, підготовка звіту та його захист і прийняття маркетингових рішень [7, с. 10]. Процес 
маркетингового дослідження на точку зору Л. Мороз та Н. Чухрай проходить у декілька таких 
етапів: визначення проблеми і формулювання цілей дослідження, збирання і аналіз вторинної 
інформації, складання плану збирання і аналіз первинної інформації, збирання і аналіз первинної 
інформації і підготовка та подання звіту [6, с. 33]. Найбільш детально визначив етапи проведення 
маркетингових досліджень російський вчений П. Зав’ялов. Він виокремлює наступні етапи: 
обґрунтування доцільності проведення досліджень; опис і постановка проблеми дослідження; 
визначення конкретної мети і завдань дослідження; формування плану дослідження; збір, 
систематизація і аналіз вторинної інформації, коригування розділів плану дослідження, 
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проведення дослідження і збір первинних даних, систематизація і аналіз отриманих даних і 
обробка результатів та формулювання висновків; підготовка і представлення звіту; використання 
результатів та оцінка результатів [5, с. 73]. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні 
економічної безпеки підприємницької діяльності вивчав вітчизняний науковець Е.Коваленко [9, с. 
38 ]. Він зазначає важливість маркетингових досліджень у діагностуванні зовнішнього середовища 
для адекватного реагування на його виклики. Незважаючи на актуальність визначення ролі та 
місця маркетингових досліджень у забезпеченні економічної безпеки – це питання у вітчизняній 
літературі широко не розглядалося. необхідність Актуальним є визначення особливостей 
здійснення маркетингових досліджень для вирішення задач економічної безпеки розвитку 
логістичних утворень. 

Постановка завдання. Метою цього дослідження є аналіз принципів, напрямків та 
етапів здійснення маркетингових досліджень і формування рекомендацій щодо їх 
удосконалення для вирішення завдань забезпечення економічної безпеки вітчизняних 
підприємств, що функціонують на засадах сучасної концепції логістики.  

Для досягнення цієї мети в роботі ставились наступні завдання: 
- провести аналіз змісту поняття «маркетингові дослідження»; 
- визначити традиційні принципи та напрямки реалізації маркетингових досліджень; 
- сформувати принципи, напрямки та етапи здійснення маркетингових досліджень 

для вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичних утворень.  
Виклад основного матеріалу дослідження. На першому етапі визначали сутність та 

основні принципи проведення маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження для 
вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичних утворень - це сукупність процесів та 
процедур які реалізуються з використанням як традиційних так і спеціальних методів і технологій, 
а саме: обґрунтування доцільності проведення досліджень; опису і постановки проблеми 
дослідження; визначення конкретної мети і завдань дослідження; визначення основних напрямків 
дослідження, аналіз мети і завдань досліджень в межах кожного напрямку, уточнення і 
систематизація напрямків дослідження та формування загальної програми дослідження та планів 
дослідження в кожному напрямку; збір, систематизація і аналіз вторинної інформації, коригування 
розділів плану дослідження, проведення дослідження і збір первинних даних, систематизація і 
аналіз отриманих даних і обробка результатів та формулювання висновків; підготовка і 
представлення звіту; використання результатів та оцінка результатів. Традиційно при проведенні 
таких досліджень пропонується керуватися сукупністю принципів: комплексності, системності, 
регулярності, точності, об’єктивності, оперативності, ретельності, економічності [13, с.135 ]. На 
нашу думку, основні принципи проведення маркетингових досліджень, яка здійснюється для 
вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичного утворення необхідно доповнити і 
уточнити. Ці зміни у принципах наведено на рисунку 1. Принцип регулярності слід замінити 
принципом неперервності. Тому, що дослідження для вирішення питань економічної безпеки 
здійснюється неперервно, а не періодично чи за якимось часовим регламентом. Враховуючи 
посилення масштабності, трудомісткості і складності таких досліджень зростає вимога до 
компетентності фахівців, які крім загальної маркетингової підготовки повинні мати компетенції у 
сфері ділової розвідки тощо. У зв’язку з цим необхідне логічне поєднання принципів 
компетентності та конфіденційності. При реалізації маркетингових досліджень для вирішення 
завдань економічної безпеки є необхідність отримання інформації різними засобами з 
різноманітних джерел, тому важливо дотримуватись принципу законності та неупередженості. 

На наступному етапі дослідження розробляли підходи до формування необхідного профілю 
напрямків маркетингових досліджень логістичного утворення на підставі моделі (рис. 2). 

Як видно з моделі, переважна більшість існуючих логістичних утворень мають форму 
елементів або фрагментів ланцюгів поставок (логістичних каналів, каналів розподілу), які 
одночасно функціонують на різних видах ринків: місцевому, регіональному, національному, 
ринках окремих країн, міжнародному та глобальному ринках. Для з’ясування тематичних 
напрямків маркетингових досліджень пропонується здійснити структурування ієрархічних 
чинників впливу економічного середовища на діяльність логістичного утворення, яку 
сформовано на підставі сучасного розуміння міжнародного маркетингу як мікроекономічної 
категорії [12, с.22]. Зазначена модель свідчить про наявність шести рівнів чинників впливу на 
логістичне утворення: чинники мікросередовища, чинники національного рівня та чинники 
наднаціонального рівня.  
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Рис. 1. Основні принципи реалізації наукових досліджень для вирішення завдань 
економічної безпеки розвитку логістичних утворень 

 
 

Рис. 2. Модель чинників впливу на діяльність логістичного утворення 
Джерело: сформовано на підставі [12, с.22] 
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До чинників середовища національного рівня слід віднести місцеві, регіональні та 
загальнодержавні фактори впливу, які формуються під впливом уряду, суспільства та 
національного ринку країни. А до чинників наднаціонального рівня слід віднести фактори 
впливу закордонних ринків приймаючих країн, а також чинники, які формуються під впливом 
світового товариства, міжнародних економічних організацій та світового ринку.  

Завершальний етап дослідження було присвячено систематизації напрямків 
маркетингових досліджень для вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичних 
утворень. Як видно з рисунку 3 на загальному рівні існує чотири різновиди напрямків 
маркетингових досліджень, які диференціюють за фактором масштабності ринків, а саме: 
дослідження сегментів світового ринку, дослідження ринків окремих країн, дослідження 
національного ринку та дослідження окремих цільових ринків. Враховуючи ту обставину, що 
будь-яке логістичне утворення одночасно працює на різних цільових ринках то не залежно 
від виду ринку (вітчизняний чи закордонний) виникає необхідність глибинних маркетингових 
досліджень цільових ринків. Такі дослідження можна умовно поділити на чотири напрямки: 
дослідження конкурентів, дослідження споживачів товарів і послуг, дослідження партнерів та 
комерційних посередників і бізнес розвідка. 

 
 

Рис. 3. Основні напрямки досліджень у сфері економічної безпеки логістичних 
утворень 

  
Дослідження цільових ринків дає можливість глибоко проаналізувати стан найближчого 

середовища логістичного утворення і виявити реальні і потенційні загрози та небезпеки, 
виклики та негативні фактори. Метою цього напрямку досліджень є зниження рівня 
невизначеності зовнішнього оточення і виявлення конфліктів інтересів та цілей учасників 
економіко-правових дій. Як правило, дослідження цільових ринків включає: дослідження 
споживачів товарів і послуг; дослідження партнерів та інших учасників ланцюга поставок, 
конкурентні дослідження та бізнес розвідку. Завданнями цих досліджень традиційно є [14, с. 
12]: аналіз макросередовища; аналіз власне ринку підприємства; аналіз структури ринку 
(конкурентів, посередників, постачальників тощо); дослідження продуктів (послуг); аналіз цін; 
аналіз методів і каналів збуту (розподілу чи реалізації продукції); аналіз способів просування 
продукції на ринку; вивчення споживачів та їх поведінки.  
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зниження невизначеності при прийнятті управлінських рішень [15]. В межах проведення 
бізнес-розвідки вирішуються завдання дослідження ділової репутації контрагентів, 
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інформаційно-аналітичні розслідування та дослідження ділової репутації і зв’язків акціонерів, 
топ-менеджерів та інших осіб. Дослідження останнього напрямку розкривають ступінь 
корпоративної відданості топ-менеджерів компаній, особливості їх ділової поведінки, 
структури цінностей і інтересів. Законності відносин та дій, правомірності реалізованих 
напрямів підприємницької та іншої діяльності. Інформаційно-аналітичні дослідження 
здійснюється для перевірки та формування аналітичних звітів на діяльність окремих суб’єктів 
господарської діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Вирішення задач економічної безпеки 
розвитку логістичних утворень здійснюються з використанням таких принципів: 
комплексність, системність, неперервність, точність, об’єктивність, оперативність, 
ретельність, економічність, компетентність, конфіденційність, законність та неупередженість. 
Для з’ясування тематичних напрямків здійснення маркетингових досліджень запропоновано 
модель структурування ієрархічних чинників впливу економічного середовища на діяльність 
логістичного утворення. Зазначена модель свідчить про наявність шести рівнів чинників 
впливу на логістичне утворення: чинники мікросередовища, чинники національного рівня та 
чинники наднаціонального рівня. До чинників середовища національного рівня слід віднести 
місцеві, регіональні та загальнодержавні фактори, які формуються під впливом уряду, 
суспільства та національного ринку країни. А до чинників наднаціонального рівня слід 
віднести фактори впливу закордонних ринків приймаючих країн, а також чинники, які 
формуються під впливом світового товариства, міжнародних економічних організацій та 
світового ринку. Враховуючи ту обставину, що будь-яке логістичне утворення одночасно 
працює на різних цільових ринках, то не залежно від виду ринку (вітчизняний чи 
закордонний) виникає необхідність глибинних маркетингових досліджень цільових ринків. 
Такі дослідження можна умовно поділити на чотири напрямки: дослідження конкурентів, 
дослідження споживачів товарів і послуг, дослідження партнерів та комерційних 
посередників і бізнес розвідка. Бізнес-розвідка є особливою технологією маркетингових 
досліджень. Під бізнес-розвідкою розуміють цілеспрямований збір і обробку інформації, яка 
здійснюється для зниження невизначеності при прийнятті управлінських рішень. В межах 
проведення бізнес-розвідки вирішуються завдання дослідження ділової репутації 
контрагентів, інформаційно-аналітичні розслідування та дослідження ділової репутації і 
зв’язків акціонерів, топ-менеджерів та інших осіб. Дослідження останнього напрямку 
розкривають ступінь корпоративної відданості топ-менеджерів компаній, особливості їх 
ділової поведінки, структури цінностей і інтересів. Законності відносин та дій, правомірності 
реалізованих проектів підприємницької та іншої діяльності тощо.  
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Анотація 
В статті коротко охарактеризовано сучасне розуміння змісту та ролі 

маркетингових досліджень. Уточнено перелік основних принципів та напрямків їх 
проведення. Визначено особливості здійснення маркетингових досліджень для вирішення 
завдань економічної безпеки розвитку вітчизняних підприємств які функціонують на 
засадах сучасної концепції логістики.  

Ключові слова: логістичне утворення, зовнішнє середовище, конкуренція, 
невизначеність, маркетингові дослідження, принципи, напрямки, економічна безпека. 

 
Аннотация 

В статье кратко охарактеризованы современное понимание содержания и роли 
маркетинговых исследований. Уточнен перечень основных принципов и направлений их 
проведения. Определены особенности осуществления маркетинговых исследований для 
решения задач экономической безопасности развития отечественных предприятий, 
которые функционируют на основе современной концепции логистики. 

Ключевые слова: логистическое образование, внешняя среда, конкуренция, 
неопределенность, маркетинговые исследования, принципы, направления, экономическая 
безопасность  

 
Annotation 

The article briefly described the content and contemporary understanding of the role of 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Постановка проблеми. Зростання конкуренції примушує вітчизняні підприємства 
різних галузей до пошуку нових засобів і методів підвищення ефективності управління, 
забезпечення стабільного рівня конкурентоспроможності, які б ґрунтувалися на виявленні та 
впровадженні інновацій. Одним з таких ефективних інструментів, що надає можливість 
підприємству постійно нарощувати продуктивність, покращувати якість своєї роботи, бути 
попереду своїх конкурентів, є бенчмаркінг. Cуб’єкти господарювання мають здійснювати 
спеціальні дослідження, проводити збір інформації та порівняння своєї діяльності з 
діяльністю кращих підприємств у галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних вчених, які зробили 
значний внесок у розвиток теорії та практики цієї проблеми, слід зазначити дослідження 
таких науковців, як Р. Кемп, С. Міллер, Дж. Прескотт, Х. Дж. Харрінгтон, Дж. С. Харрінгтон та 
ін. [1,7,8]. Згідно з визначенням американського вченого Харрінгтона Х. бенчмаркінг - це 
«…стандарт, или эталон, с помощью которого можно измерить, или оценить уровень какой-
либо подсистемы организации, то есть это способ определения, понимания и развития 
наилучших продуктов, услуг, дизайна, оборудования, процессов и практик с целью 
улучшения реальной эффективности организации» [5]. У найбільш простій і ясній формі, на 
думку американського вченого, бенчмаркінг можна визначити як процес знаходження й 
вивчення найкращих з відомих методів ведення бізнесу.  

Результативність застосування даного методу управління в зарубіжній практиці 
обумовлює пильну увагу вчених України. 

Разом з тим, слід зазначити, що роботи українських авторів, присвячені проблемам 
впровадження бенчмаркінгу як ефективного методу управління, практично відсутні, або 
недостатньо повно розкривають сутність проблематики й спираються, переважно, на досвід 
зарубіжних країн. У зв'язку із цим, існує потреба наукового обґрунтування підвищення 
ефективності управління підприємством на основі бенчмаркінгу.  

Постановка завдання. Ціль даної статті – проаналізувати бенчмаркінг як ефективний 
інструмент управління підприємством, дослідити методологічні підходи до ефективної 
організації бенчмаркінгу та запропонувати заходи щодо ефективного впровадження його на 
вітчизняних підприємствах. 

Актуальність і практична значимість, недостатня розробленість зазначених питань 
обумовили вибір теми дослідження.   

Виклад основних результатів дослідження. Бенчмаркінг на сучасному етапі – це 
процес виявлення, дослідження, запозичення та адаптації передового досвіду підприємств 
однієї галузі, а також підприємств інших галузей з метою розвитку [3, с.135]. 

Термін «бенчмаркінг» походить від англійського слова benchmark і має безліч 
трактувань. Одні вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції 
конкурентоспроможності, інші - програмою з поліпшення якості, треті ж зараховують його до 
продуктів японської бізнес-практики.  

За даними консалтингової компанії ״Bain&Co״, бенчмаркінг входить у трійку 
найпоширеніших методів управління бізнесом у великих міжнародних корпораціях. 

На думку вчених з Американського центру продуктивності та якості, основними 
причинами такої популярності бенчмаркінгу є [6]: 

- глобальна конкуренція; 
- винагорода за якість; 
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- необхідність адаптації й використання світових досягнень в області   
виробничих і бізнес-технологій. 
Розглянемо їх більш докладно. 
В умовах глобалізації бізнесу компанії усвідомлюють необхідність всебічного й 

детального вивчення кращих досягнень конкурентів і наступного використання отриманої 
інформації з метою власного виживання. 

Все більшого поширення одержують конкурси на звання лідера в області якості, які 
проводяться на національному рівні. Умови участі в таких програмах припускають, крім 
демонстрації компаніями-учасниками конкурентних переваг продуктів, що випускаються 
ними, обов'язкове застосування концепції бенчмаркінгу в практиці управління компанією. 

Для того, щоб не залишитися позаду своїх конкурентів, всім компаніям, незалежно від 
розміру й сфери діяльності, необхідно постійно вивчати й застосовувати передовий досвід у 
галузі виробничих і бізнес-технологій.  

Розвиток бенчмаркінгової діяльності сприяє відкритості й підвищенню ефективності 
бізнесу. Він дає можливість одержати відповіді на питання, які ставить практика діяльності 
організації, і надає незаперечні переваги.  

Переваги бенчмаркінгу:  
• Виявлення сильних і слабких сторін організації в залежності від зміни попиту, 

пропозиції та ринкового середовища; 
• Досягнення провідної позиції в конкурентній боротьбі; 
• Визначення об’єктивного рівня продуктивності; 
• Визначення відставання рівня роботи організації від рівня її конкурентів; 
• Забезпечення організації планами перевірених коригуючих дій; 
• Відповідність вимогам клієнтів;  
• Запозичення найкращих методів; 
• Розробка нових ефективних моделей управління організацією; 
• Розпізнавання технологічних «проривів»; 
• Зниження ризику і скорочення витрат, пов'язаних з набуттям власного досвіду шляхом 

проведення експериментів; 
• Ефективна диверсифікація фінансів в проектах; 
• Оцінка глобальних тенденцій розвитку галузі на кілька років. 
Тобто необхідність бенчмаркінгу зрозуміла. Не зовсім зрозуміле інше: 
1. Який предмет бенчмаркінгу обрати?  
2. Яку організацію-конкурента або неконкурента варто розглядати для порівняння й 

оцінки стану підприємства?  
3. Яким чином збирати дані?  
4. Яким чином впроваджувати поліпшення? 
Відповідаючи на ці питання слід зазначити, що бенчмаркінг проводиться, керуючись 

основними принципами проведення бенчмаркінгу: концентрація на якості, важливість 
бізнес-процесів, необхідність врахування в процесі планування бенчмаркінгової діяльності 
недосконалості класичної моделі загального управління якістю (TQM), систематичність 
проведення зовнішнього бенчмаркінга, бенчмаркінг - основа виживання компанії. 

Для того, щоб програма бенчмаркінгу ефективно діяла на підприємстві, необхідно, 
враховуючи вищевказані принципи, розробити і підтримувати в актуальному стані план 
здійснення бенчмаркінгу за слідуючими правилами: 

- визначення області для проведення бенчмаркінгу; 
- вибір партнерів по бенчмаркінгу, а також відповідної політики обміну інформацією й 

забезпечення конфіденційності; 
- визначення показників характеристик, що порівнюються, і методик збору даних; 
- збір і аналіз даних; 
- виявлення розбіжностей у показниках діяльності й областей потенційних поліпшень; 
- розробка відповідних планів поліпшень і моніторингу їхньої реалізації; 
- втілення придбаного досвіду в базу знань організації. 
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Не менш важливим є визначення чинників, що впливають на організацію бенчмаркінгу. 
Для успішного впровадження бенчмаркінгу з ціллю ефективного управління українським 
підприємствам слід враховувати низку факторів: 

- підтримка з боку вищого керівництва організації, оскільки мова йде про взаємний 
обмін знаннями між організацією і її партнерами по бенчмаркінгу; 

- методи, що використовуються для здійснення бенчмаркінгу; 
- співвідношення вигід, що здобуваються, у порівнянні з витратами; 
- розуміння характеристик предмета дослідження, щоб правильно провести порівняння 

з поточним станом справ в організації. 
На думку більшості вчених, бенчмаркінг – це не окремий одноразовий захід, а стратегія 

послідовного поліпшення і безперервний процес управління змінами. Започаткувавши 
одного разу бенчмаркінгову діяльність, підприємство повинно продовжувати порівнювати 
себе з “найкращою практикою”, якщо воно прагне до постійного удосконалення і розвитку.  

На практиці використовують наступні види бенчмаркінгової діяльності, а саме:  
внутрішній бенчмаркінг у рамках організації; 
конкурентний бенчмаркінг для порівняння з показниками діяльності конкурентів; 
загальний (асоціативний) бенчмаркінг для порівняння з показниками діяльності 

неспоріднених організацій; 
процесний для порівняння аналогічних процесів; 
стратегічний бенчмаркінг для забезпечення відповідності стратегії компанії ключовим 

факторам успіху в галузі й стратегіям поведінки конкурентів. 
Вони відрізняються або за складністю завдань, що ставляться (прості і складні), або за 

спрямованістю (внутрішня і зовнішня), або за рівнем, на якому передбачається проводити 
бенчмаркінг (стратегічний і операційний).  

Вибір того чи іншого виду бенчмаркінгу підприємством визначається такими умовами:  
•  характером завдань, які необхідно вирішити, і розглянутими аспектами проблеми; 
•  доступними ресурсами й часом для проведення бенчмаркінгу; 
•  досвідом проведення бенчмаркінгу; 
•  достатністю ресурсів для реалізації можливих заходів щодо підвищення 

ефективності. 
Підприємства, що вперше здійснюють бенчмаркінг, як правило вибирають його 

внутрішній вид для набуття й накопичення досвіду, і надалі переходять до зовнішнього. 
Аналізуючи практику використання бенчмаркінгу встановлено, що він активно 

застосовується у провідних компаніях США, Японії та Західної Європи в логістиці, 
маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому менеджменті, тощо. З метою розвитку 
бенчмаркінгу в цих країнах створена мережа організацій, які проводять спеціальні 
дослідження, відслідковують та колекціонують „найкращі практики”, існують „клуби” для 
пошуку партнерів з бенчмаркінгу, державні програми розвитку бенчмаркінгу, Інтернет-
портали, за допомогою яких можна порівнювати себе з іншими компаніями. 

Безпосереднє знайомство з чужим досвідом може служити невичерпним джерелом 
ідей.  

Що стосується підприємств України, то для них застосування бенчмаркінгу є новим 
напрямком удосконалення діяльності. Впровадженню процесу бенчмаркінгу у практику 
українських підприємств перешкоджають такі фактори: 

1. Помилкове розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу. Результатом 
упередженого ставлення до новітньої методики є відсутність обізнаності керівної ланки 
вітчизняних підприємств з цим управлінським інструментом, недостатня поінформованість 
щодо засобів, які використаються в процесі його проведення. Тому бенчмаркінг сприймається 
як промислова розвідка або прояв недобросовісної конкуренції. Насправді різниця між ними 
очевидна: бенчмаркінг - метод вивчення чужого досвіду, який не є комерційною таємницею.  

2. Непорівнюваність досвіду українських підприємств із досвідом провідних західних 
суб’єктів господарювання. Деякі українські бізнесмени пробували купувати звіти за 
результатами проведеного бенчмаркінгу у європейських і американських компаній. Проте 
через несхожість умов і складності адаптації досвіду більшість просто втратила час і кошти на 
покупку самого звіту і на комунікації. В Україні обмін досвідом поки можливий, в основному, 
через особисті зв'язки і спілкуванню між співробітниками окремих компаній. Як правило, 
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відбувається це досить хаотично – на різних виставках, конференціях або семінарах. 
Менталітет українського бізнесу, специфіка ведення справ, стилі управління не дають 
можливості одержати необхідні кількісні показники з метою подальшого їх порівняння з 
аналогічними галузевими у світовому масштабі.  

3. Недостовірність звітної інформації. Кожне кількісне дослідження має похибку в 15-
20%. Недоліки вітчизняної системи фінансової звітності і наявні схеми мінімізації 
оподатковуваних доходів викликають настороженість компаній і побоювання, що інформація 
потрапить до рук конкурентів або податкових органів. Тому достовірність інформації викликає 
великий сумнів. Натомість, з боку закордонних фахівців спостерігається непорозуміння 
потреби приховування інформації, адже вони вважають таке дослідження самоаналізом.  

4. Відсутність належних методик управління. Керівництво підприємства, що не 
використовує методик менеджменту під час ходу основних бізнес-процесів, не здатне 
адекватно сприймати необхідність впровадження досвіду передових організацій шляхом 
добровільного обміну інформацією.  

5. Відсутність державної підтримки. В Японії, США і в інших країнах програми 
бенчмаркінгу набувають розвитку при державній підтримці, оскільки внаслідок такого обміну 
досвідом виграє економіка країни в цілому. 

Вивчення методології й практики застосування бенчмаркінгу дозволили сформулювати 
проблеми і запропонувати заходи щодо ефективного впровадження його на вітчизняних 
підприємствах.  

По-перше, необхідно створити середовище, яке буде забезпечувати розповсюдження і 
обмін знаннями про передові досягнення. Найбільш поширеним механізмом для створення 
такого середовища можуть стати внутрішні корпоративні мережі і сайти. Набори програмних 
засобів для бенчмаркінга, включаючи навчання по його проведенню, електронні довідники, 
широка номенклатура програмного забезпечення індивідуального і колективного 
користування, допоміжні методи виконання окремих операцій, незабаром стануть 
загальноприйнятими засобами для електронного бенчмаркінга. 

По-друге, вітчизняним підприємствам з метою вивчення й впровадження передового 
досвіду слід кооперуватися з іншими організаціями: професійними об'єднаннями, 
консорціумами, центрами бенчмаркінгу. 

По-третє, внутрішні корпоративні мережі сприятимуть спілкуванню і взаємодії 
співробітників усередині підприємств, а створення спеціальних, безпечних зовнішніх мереж 
колективного користування сприятиме координації зусиль окремих, віддалених один від 
одного організацій-партнерів при проведенні бенчмаркінгових досліджень. 

По-четверте, досвід провідних компаній може служити невичерпним джерелом ідей, 
але точне копіювання чужих підходів без врахування своїх особливостей є найбільшою 
помилкою. Томас Едісон підкреслював: "Продолжайте поиск новых и интересных идей, 
которые успешно использовали другие. Ваша идея должна быть оригинальна только в 
адаптации к проблеме, над которой вы в настоящее время работаете". 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити наступні 
висновки: 

•  бенчмаркінг - це універсальний механізм, різні його види оптимально розв’язують ті 
чи інші проблеми, не допускаючи кризових ситуацій, що робить його одним з найбільш дієвих 
методів управління підприємством; 

•  впровадження бенчмаркінгу як методу управління підприємством в діяльність 
вітчизняних промислових підприємств має істотно підвищити рівень якості їх роботи, 
забезпечити стабільний рівень конкурентоспроможності, сприятиме підвищенню 
ефективності та продуктивності економіки України в цілому; 

•  практика використання бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах в майбутньому 
має сприяти вдосконаленню його інструментарію, підвищенню дієвості цього методу 
управління та буде предметом подальших наукових пошуків та розробок в даному напрямку. 

Можна сказати, що можливості для застосування бенчмаркінгової діяльності в Україні 
реально існують, але мають міце і перешкоди, які обумовлені помилковим розумінням 
призначення бенчмаркінгу керівниками підприємств, відсутністю належних методик 
управління, недостовірністю звітної інформації, відсутністю державної підтримки.  
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Досягнення позитивного результату від використання бенчмаркінгу залежить від 
усвідомлення важливості впровадження нового напрямку удосконалення діяльності 
вітчизняними підприємствами, а також відповідної підтримки з боку держави.  
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Анотація 

Розглянуто практику використання бенчмаркінгу за кордоном. Виявлено основні 
переваги від його застосування. Досліджено методологічні підходи щодо ефективної 
організації бенчмаркінгу. Запропоновано практичні рекомендації щодо ефективного 
впровадженння і використання бенчмаркінгу на підприємствах України. 

Ключові слова: бенчмаркінг, ефективність управління, управління, якість, 
результативність. 

 
Аннотация 

Рассмотрена практика применения бенчмаркинга за рубежом. Выявлены основные 
преимущества от его использования. Исследованы методологические подходы 
относительно эффективной организации бенчмаркинга. Предложены практические 
рекомендации по поводу эффективного внедрения и использования бенчмаркинга на 
предприятиях Украины. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, эффективность управления, управление, качество, 
результативность. 

 
Annotation 

The practical use of benchmarking is examined abroad. The basic advantages of its 
application are revealed. Methodological approaches to the efficient organization of benchmarking 
are investigated. Practical recommendations concerning the effective implementation and 
application of benchmarking in the ukrainian enterprises are offered. 

Key words: benchmarking, management efficiency, management, quality, effectiveness. 
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МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. На багатьох ринках, особливо фінансовому, нерухомості, 
туристичних послуг, роздрібної торгівлі монополія продавця ґрунтується на низький 
інформованості споживача та недосконалості законодавства. Компаніям, які намагаються 
отримати якомога більше прибутку, вдається нав’язати споживачам сумнівні послуги за 
допомогою масованої реклами та стимулюючих заходів, направлених на прискорення 
здійснення операції купівлі-продажу (сприяння продажу).  

Більше того, даний процес загострюється інфляцією, яку Ф.А. фон Хайек називав 
«державною грошовою дезінформацією», прикладом цього є «ігри» з кредитно-грошовою 
політикою, яку проводив у 2009 році Національний банк України, це являється постійними 
джерелом економічної дезінформації, що обумовлює глобальну дискоординацію 
господарства, яка проявлялась зокрема в штучних коливаннях ділової активності. 

Для підприємств сфери послуг існує ряд специфічних проблем: 
• координація зусиль маркетингових підрозділів на виробництві та мотивації 

персоналу; 
• планування цінової політики та розробка методики ціноутворення; 
• встановлення стандартів та контролю якості послуг; 
• підтримка на високому рівні  мотивації власного персоналу; 
• знайти баланс між уніфікованими правилами та індивідуальними особливостями 

окремих співробітників і особливими вимогами окремих споживачів; 
• подолання організаційного опору щодо впровадження інноваційних рішень; 
• адаптація організаційної структури до умов навколишнього середовища. 
Для вирішення всіх цих проблем та зниження рівня їх значення на підприємствах сфери 

послуг необхідне застосування системи маркетингового управління послугами – яка 
спрямована на споживача та прибуткову діяльність підприємства, результатом якої є 
задоволення потреб клієнтів у нематеріальних видах товарів або в отриманні корисного 
ефекту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз у сфері маркетингу дозволив 
зробити висновок про неоднозначність тлумачення маркетингової концепції щодо 
формування системи сервісного підприємства на сучасному етапі [6, 8]. Також, на нашу 
думку, можна констатувати відсутність достатньо аргументованого та ґрунтовного підходу 
щодо місця та ролі маркетингу в підприємницькій діяльності підприємств сфери послуг та 
однозначного розуміння понятійного апарату [7, 9].  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування нагальних питань щодо 
вирішення з теоретичної та практичної точок зору проблем, пов’язаних з різними сторонами 
функціонування вітчизняного ринку послуг, пріоритетними являються розв’язання питань 
щодо збалансованості ринку, диспропорції попиту та пропозиції, забезпечення належного 
рівня якості надання послуг та адаптації діяльності вітчизняних операторів ринку до вимог 
ринку і сучасних тенденцій розвитку.  

Поставлено завдання вирішення проблемних теоретико-прикладних питань щодо 
реалізації маркетингового підходу до взаємин виробників послуг, споживачів і суспільства в 
цілому, шляхом впровадження маркетингових рішень з урахуванням сучасних тенденцій 
розвитку бізнесу, з метою підвищення поінформованості цих суб’єктів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинговий підхід в діяльності 
вітчизняних сервісних підприємств дозволяє вирішити ринкові проблеми найбільш 
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раціональним шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості і використовувати їх, 
планувати і організовувати надання конкурентоспроможних  послуг.  

Одним з основних напрямів формування стратегічних конкурентних переваг є надання 
послуг вищої якості в порівнянні з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких 
послуг, які задовольняли б, і навіть перевершували очікування цільових клієнтів. Саме тому 
виробник послуг повинен якомога точніше виявляти потреби і очікування своїх цільових 
ринків.  

Враховуючи, що сприйняття клієнтом якості послуги завжди має найважливіше 
значення, керівникам сервісних фірм необхідно прагнути до введення кількісних параметрів 
(показників), що допомагають оцінювати процес обслуговування і впливати на нього. Але 
існують складнощі перекладу абстрактних міркувань про якість послуг на мову конкретних 
управлінських рішень по рівню обслуговування клієнтів. 

Л. Беррі та Парасурман (Berry L.L., Parasuraman P.) запропонували модель якості 
послуг “SERVQUAL” в якій знайшли своє віддзеркалення основні вимоги до очікуваної якості 
послуг, ґрунтуючись на певних критеріях вимірювання характеризує ступінь якості надання 
послуги, яка містить 5 вимірів якості (qualіty dіmensіons) (табл.1).  

Таблиця 1  
Модель “SERVQUAL” 

 
Вимір: Короткий опис виміру: 

Надійність (Reliability) Можливість виконати обіцяні послуги точно і ґрунтовно 

Матеріальність (Tangibles) Сприйняття приміщень, устаткування , зовнішнього вигляду персоналу й 
інших фізичних доказів послуги 

Чуйність (Responsiveness) Бажання допомогти клієнту та швидке надання йому послуги 

Впевненість (Assurance) Сприйняття компетентності і ввічливості персоналу.  Створення довірчих 
відносин. Безпека послуг. 

Співучасть (Empathy) Доступність (фізичний і психологічний контакт зі співробітниками повинен 
бути легким і приємним), комунікативність (фірма інформує споживачів 
про послуги на зрозумілій їм мові), розуміння (прагнення краще 
зрозуміти специфічні потреби клієнта й пристосуватися до них) 

 
Е. Кедотт і Н. Терджен створили типологію ефективності елементів обслуговування, 

яка може бути використана для створення класифікаторів і можливості проведення 
порівняльного аналізу. Вчені довели, що деякі елементи обслуговування можуть мати у 
відповідь позитивну або негативну реакцію споживачів, тоді як інші не створюють у відповідь 
реакції зовсім. Оскільки потреби споживачів виникають залежно від обставин, то для більшої 
ефективності стратегія обслуговування також повинна бути обумовленою. Наприклад, якщо 
зручності, ціна і чистота, швидке обслуговування є пріоритетними для відвідувача ресторану 
швидкого обслуговування, найбільш правильним для компанії буде направити свої обмежені 
ресурси на задоволення саме цих пріоритетних потреб, чим витрачати засоби на створення 
ігрового майданчика перед будівлею.  

Неординарне рішення проблеми сприйняття якості товарів і послуг, запропоновано Н. 
Кано. Він виділив три основні типу реакцій споживачів, а для оцінки споживчого сприйняття 
була розроблена особлива техніка опитування споживачів, при якій кожне питання задається 
двічі: у позитивній і в негативній формі. Звівши потім разом відповіді на обидва питання, 
можна встановити тип даної характеристики товару або послуги. 

На нашу думку, більшості відомих сервісних організацій сфери послуг, які є лідерами в 
своїй галузі властиві загальні риси відносно якості послуг, що надаються. 

1. Для досягнення мети здійснення та надання якісних сервісних продуктів необхідна 
система їх ефективного управління. Слід чітко визначити загальну і конкретну 
відповідальність і повноваження всього персоналу, діяльність якого впливає на якість 
надання послуги. Сюди ж відноситься забезпечення ефективних відносин між споживачем і 
постачальником у всіх випадках їх безпосередньої взаємодії в рамках і поза сервісною 
організацією. Визначені відповідальність і повноваження повинні узгоджуватися із засобами і 
методами досягнення відповідної якості послуги. У кращих сервісних компаній є відмінне 
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уявлення про свій цільовий ринок і споживчі потреби, які їм доводиться задовольняти. Вони 
володіють чіткою стратегією по задоволенню цих потреб, що допомагає їм завойовувати 
міцну прихильність споживачів.  

2. Постійна увага вищого керівництва фірми до якості. Виходячи з положень 
міжнародного стандарту, вище керівництво сервісної організації приймає на себе 
відповідальність за політику якості, що стосується: 

• рівня якості сервісних продуктів;  
• сприятливого іміджу сервісної організації та її репутації стосовно якості;  
• цілей забезпечення якості сервісних продуктів;  
• підходу для досягнення мети стосовно якості;  
• ролі персоналу компанії, відповідального за реалізацію політики стосовно якості. 

3. Встановлення високих стандартів. Першочергові завдання в цьому напрямку 
включають: 

• послідовну задоволеність споживача з погляду професійних стандартів і етики;  
• безперервне підвищення якості послуги;  
• облік вимог суспільства і захисту навколишнього середовища;  
• ефективність в наданні послуги.  
Найважливішим питанням є переведення даних завдань в практичну площину, а 

саме:  
• чітке визначення потреб споживача та відповідних заходів стосовно якості;  
• застережливі дії і управління з метою уникнення невдоволеностіспоживача;  
• оптимізація витрат, пов’язаних з якістю, з метою досягнення необхідного 

виконання послуги та рівня якості;  
• досягнення колективного зобов’язання за якістю в рамках сервісної організації;  
• безперервний аналіз вимог, що пред’являються до послуги, і досягнень, щоб 

визначити можливості по підвищенню якості послуги;  
• попередження несприятливих дій сервісної організації на суспільство і навколишнє 

середовище.  
4. Використання системи моніторингу результатів обслуговування. Моніторинг 

результатів обслуговування повинен складатись з добре продуманих і всеосяжних оцінок, що 
базуються на відповідних джерелах інформації, включаючи: 

• виведення аналізу по виконанню послуги, тобто інформацію про ефективність і 
результативність процесу надання послуги в досягненні вимог до послуги і задоволеності 
споживача;  

• виведення внутрішніх перевірок (аудиту) застосування та ефективності всіх 
елементів системи якості в досягненні встановленої мети забезпечення якості послуги;  

• зміни, викликані новими технологіями, концепціями якості, стратегіями ринку, а 
також соціальними або екологічними умовами. 

5. Внутрішній аудит якості слід проводити регулярно для перевірки застосування і 
ефективності системи якості, а також дотримання специфікації послуги, специфікації 
надання послуги і специфікації управління якістю. 

Кращі виробники послуг вважають, що взаємовідносини з власними працівниками 
(переважно контактним персоналом), яких називають «маркетологами за сумісництвом» 
справляють вплив на процес надання послуг. Керівництво цих компаній дотримується 
концепції внутрішнього маркетингу та проводить регулярний аудит задоволеності власних 
працівників своєю роботою, створює середовище підтримки і винагороди власного 
«контактного персоналу» за високі результати в роботі. Найбільш важливий ресурс в будь-
якій організації – її співробітники. Це особливо важливо для роботи сервісного підприємства, 
де поведінка і відношення до праці кожного співробітника безпосередньо впливають на 
якість послуги.  

На основі викладеного можна стверджувати, що основними аспектами управління 
маркетингом в сфері послуг є процес виявлення потреби і очікувань цільових ринків, 
управління якістю, продуктивністю та обслуговуючим персоналом. 

Тому цілком логічним представляється розробка власної моделі сервісного 
підприємства як системи маркетингового управління послугами, яка в змозі допомогти 
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керівникам вітчизняних сервісних компаній правильно побудувати свою стратегічну 
діяльність на ринку споживача. 

Необхідним, на думку авторів, є впровадження інноваційних маркетингових рішень з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу, з метою підвищення поінформованості 
суб’єктів ринку та зниження явища інформаційної асиметрії, що разом з трансакційними 
витратами, є «дефектами мікроструктури» ринкових взаємодій суб'єктів економічної 
діяльності. Необхідним являється формування клієнт-орієнтованої стратегії та структури 
компанії, а саме команди менеджерів по роботі з клієнтами, розробки могутньої системи 
підтримки – бази даних, керованої програмним забезпеченням CRM-системи інтегрованої з 
мультимедійним Центром виклику (Call centеr - комп'ютерна телефонія, поштова, 
факсимільна й електронна розсилка - web-взаємодія). Здатної на цілодобове обслуговування 
запитів клієнтів, реалізацію довідково-інформаційних задач, наповнення достовірною 
інформацією клієнтську базу.  

На основі вищевикладеного авторами розроблено та запропоновано модель сервісної 
організації як системи маркетингового управління послугами на рис.2. 

 
 

Рис. 2. Запропонована авторами модель сервісного підприємства 
 як системи маркетингового управління послугами 

 
Зкоординованість дій окремих підрозділів, що входять до складу сервісного 

підприємства, зростає не тільки в результаті прийняття відповідних адміністративно-
управлінських заходів, але й у значній мірі досягається за рахунок використання моделей 
обслуговування споживачів.  

Політика щодо якості надання послуг споживачам має бути документально оформлена 
(«Загальні рекомендації з якості», «Основний стандарт підприємства із системи якості», 
«Програма якості підприємства» тощо). Уся документація має бути розбірливою, чіткою і 
легко ідентифікованою, містити строк дії та перегляду і мати вказівку щодо статусу її 
затвердження. 

Оформлення документації системи якості для сфери послуг ведеться відповідно до 
стандарту ISO 9004/2. 

Вимоги до послуги мають бути чітко встановлені у вигляді характеристик, що 
піддаються спостереженню і допускають оцінювання їх споживачем.  
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Процес надання послуг може коливатися у межах від високомеханізованого чи 
високоавтоматизованого до повністю персоніфікованого. Чим повнішим буде опис процесу 
надання послуг із сервісного обслуговування, тим можливішим буде застосування 
структурованих і впорядкованих принципів системи якості. Нові та змінені послуги та процеси 
надання їх мають бути затвердженими. Затвердження означає закінчення їхнього 
розроблення та визнання здатності послуги задовольняти потреби споживачів як за 
очікуваних, так і за несприятливих умов. 

Висновки з проведеного дослідження.  Маркетинговий підхід в діяльності 
вітчизняних підприємств сфери послуг дозволяє вирішити ринкові проблеми найбільш 
раціональним шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості і використовувати їх, 
планувати і організовувати надання послуг з урахуванням передбачуваних тенденцій 
споживчого попиту. 
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Анотація 

Наведені в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є 
важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового 
забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб'єктів економічної діяльності та 
оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку.  

Авторами пропонується розробка практичних рекомендацій щодо використання 
маркетингових інструментів в діяльності вітчизняних підприємств сфери послуг та 
ефективних маркетингових рішень в подоланні протиріч у взаємодії суб'єктів економічної 
діяльності та оптимального розміщення ресурсів. 

Ключові слова: ринок послуг, система управління якістю, модель сервісного 
підприємства, системи маркетингового управління послугами.  

 
Аннотация 

Приведенные в статье научные положения, выводы и методические рекомендации 
являются важными для решения проблемных прикладных вопросов относительно 
маркетингового обеспечения, поиска компромисса во взаимодействии субъектов 
экономической деятельности и оптимального размещения ресурсов на отечественном 
рынке.  

Авторами предлагается разработка практических рекомендаций относительно 
использования маркетинговых инструментов в деятельности отечественных 
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предприятий сферы услуг и эффективных маркетинговых решений в преодолении 
противоречий во взаимодействии субъектов экономической деятельности и 
оптимального размещения ресурсов. 

Ключевые слова: рынок услуг, система управления качеством, модель сервисного 
предприятия, системы маркетингового управления услугами.  

 
Annotation 

Scientific positions are resulted in the article, conclusions and methodical recommendations 
are important basis for the decision of the problem applied questions in relation to the marketing 
providing, search of compromise in co-operation of subjects of economic activity and optimum 
placing of resources at the domestic market.  

Authors offer development of practical recommendations in relation to the use of marketing 
instruments in activity of domestic enterprises of sphere of services and effective marketing 
decisions in overcoming of contradictions in co-operation of subjects of economic activity and 
optimum placing of resources. 

Key words: market of services, control by quality system, model of service enterprise, 
marketing control system by services. 
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ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблеми. У ситуації товарного достатку, коли розходження між 

товарами стають все менш помітні для споживача, на перший план виходить не сам товар 
або торговельне підприємство, а торговельна марка і її образ, сформований засобами 
маркетингових комунікацій та реклами зокрема, яку ще називають “нервовою системою 
торгівлі й комунікацій” і яка бере на себе функції спілкування зі споживачем. Однак, 
перевантаженість ринку маркетинговими зверненнями робить проблематичним завоювання 
підприємством лояльних споживачів. Одним із багатьох засобів у цієї боротьбі є формування 
ефективної комунікації підприємства в гіперінформаційному комп’ютерному середовищі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз спеціальної  літератури свідчить, 
що в якості наукової бази дослідження даної проблеми цікаві перш за все джерела фахівців 
та науковців, сфера інтересів яких включає значні досягнення в області ІМК підприємства. 
Серед них праці професора кафедри маркетингу Краківської Економічної академії 
Яна В.Віктора: “Продвижение. Система коммуникаций между предпринимателями и рынком” 
[1], професора кафедри масових комунікацій Російського університету дружби народів 
В. Музиканта: “Маркетингові основи управління комунікаціями” [2], робота групи провідних 
експертів під редакцією С.Сухова, що розкриває основні аспекти присутності підприємства в 
Інтернет: “Інтернет-маркетинг на 100%” [3]. Особливості створення віртуальної комунікації 
знайшли відображення також в дисертаційних дослідженнях науковців: А. Доброго 
“Разработка инновационной модели управления коммуникационной деятельностью 
предприятия”, О. Стельмаха “Інтерактивні маркетингові комунікації в менеджменті 
підприємства” та ін. 

Постановка завдання. Основною метою даної статті є пошук тенденцій, розгляд 
критеріїв та оцінка формування віртуальної комунікації вітчизняних підприємств роздрібної 
торгівлі, що працюють на ринку побутової техніки, офісного та телекомунікаційного 
обладнання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Світова економічна криза призвела до 
значного падіння продажів товарів в багатьох підприємствах роздрібної торгівлі. Так, за 
даними GfK TEMAX Ukraine, загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, у 
першому кварталі 2009 року склав 5,88 млрд гривень, що показує на падіння продажів на 
35,1% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року [4]. У кризу багато 
торговельних компаній виявилися не готові вкладати гроші у власне просування або змушені 
були перерозподілити рекламні бюджети між медіа каналами. Як альтернатива більш 
популярним носіям рекламної інформації в даний час рекламодавцями розглядається 
гіперінформаційне середовище. Воно є каналом інтерактивного маркетингу, який У.Руделиус 
визначає як систему комунікацій між покупцем і продавцем, що здійснюються за допомогою 
комп’ютерних мереж і дозволяє покупцеві контролювати вид та обсяг інформації, яку він 
отримує [5, с. 214]. Важливою передумовою виходу організації в сферу віртуальної 
комунікації є фінансове питання. Витрати на присутність у мережі - створення власної 
вітрини (вебсайта), її розміщення й зміст значно нижче витрат на рекламну кампанію в ЗМІ й 
доступно організаціям різної величини, ринку діяльності й фінансової ситуації. Крім того, 
серед причин перерозподілу бюджетів на користь Інтернету є орієнтованість на цільову 
аудиторію, інтерактивність, прозорість бюджетування, а також можливість оперативної оцінки 
ефективності рекламних кампаній [6]. Веб-сайти є основним елементом електронного 
середовища та автоматичною презентацією торговельного підприємства і його комерційної 
пропозиції в Інтернет. В 1999р. фірма Novelle і лондонська школа економіки, створили 
комплекс критеріїв оцінки веб-сайтів [1, с. 411]. За основу оцінки приймається сім вимірів 
циклу відносин між підприємством і його клієнтами, а саме: інформація про підприємство, 
інформація про продукцію, реклама й просування товару, можливість розміщення замовлень 
on-line, можливість оплати в мережі, послуги після продаж, простота в обслуговуванні/ 
винахідливість. Кожен критерій має ряд характеристик і за кожну з яких у процесі аналізу 
нараховується бал.  

Взявши за основу дану класифікацію ми розробили власні характеристики, враховуючі 
ті, що найбільш частіше зустрічаються на сайтах вітчизняних підприємств, які працюють на 
ринку побутової техніки та електроніки і складають три групи. Перша - найбільша – 10 
підприємств, що здійснюють продаж як побутової техніки, так і офісного та 
телекомунікаційного обладнання: “АБВ-техника”, “Домотехніка”, “Ельдорадо”, “МегаМакс”, 
“Самобыт”, “Техношара”, “Техноярмарок”, “Фокстрот. Техніка для дому”, “FoxMart”, 
“Technopolis”. Друга - 8 підприємств, що працюють з побутовою електронікою і офісною 
комп’ютерною технікою та периферією: “Гігабайт”, “ДКТ”, “Компьютерлэнд”, “МКС”, “City.com”, 
“Diawest”, “Protoria”, “Unitrade”. В третій групі торговельні підприємства, що пропонують 
мобільні телефони та аксесуари до них: “Melofon”, “Мобилочка”, “Алло”, “Евросеть”. 

Отже, проведене нами дослідження сайтів 22 підприємств показало, що не всі з них 
відповідають визначеним критеріям. Лідерами по кількості балів в своєї групі є торговельні 
підприємства: “Фокстрот. Техніка для дому.”, “МКС”, “Евросеть” (46,5; 46; 36,5 балів 
відповідно). Серед аутсайдерів на момент дослідження: “Технополис” (9 балів), 
“Компьютерленд” (15 балів), “Мелофон” (13,5 балів). Слід зауважити, що кожна група має 
аутсайдерів, що в решті решт змушені були піти з ринку. Серед них “АБВ-техніка”, 
“Домотехніка”, “Самобыт”, “МКС”, “Гігабайт”, “Мелофон”. Невеличкі бали “Technopolis” 
пояснюються реструктуризацією сайту. 

В ході аналізу критерію “Інформація про підприємство” було виявлено, що 86,4% 
підприємств розміщують інформацію про компанію, 72,7% про продукцію. Така ж цифра у 
позиції “Новини”, але, у деяких підприємств на момент дослідження новини були застаріли 
(“Домотехніка”, “Евросеть”), або зовсім відсутні, що може негативно вплинути на імідж 
організації. “Домотехніка” перед уходом з ринку провела рекламну кампанію “Домотехніка – 
чемпіон знижок!” на телебаченні та в пресі, але не використовувала при цьому сайт 
підприємства. Всі підприємства надають адреси магазинів, 63,6% пропонують вакансії. 
Обидва ці пункти не завжди відповідали дійсності. Західні стандарти оцінки сайтів 
передбачають позиції, що містять інформацію про фінансові результати. Але тільки у 22,7% 
вітчизняних сайтів можна знайти інформацію про фінансові досягнення (“City.com”, “Алло”, 
“МКС”, “Diawest”).  
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Стосовно критерію “Реклама та просування товару”: 90,9% підприємств розміщують 
інформацію про акції, 50% про спеціальні пропозиції, 36,4% - про знижки, по 27,27% 
займають позиції “подарункові карти” та "розсилання новин та прайс-листів”, по 22,7% - 
розміщення реклами фірм іншого профілю діяльності та адреси фірм, де є подібний предмет 
продажу та дисконтна програма. По 18,18% - акційна газета (архів) та позиція “програми 
лояльності”, 13,6% - реклама товару і 9,09% - розпродаж. Як показало дослідження, позиції: 
“розпродаж”, “акція”, “знижка” дублюють рекламні оголошення, що розміщені у торгових 
залах. Ще одною характерною рисою є те, що ми не знайшли на сторінках сайтів рекламу 
власних брендів підприємств. Навпаки, в пресі часто анонсується, що в вартість private labels 
не включаються рекламні затрати [7].  

У вимірі “Інформація про продукцію” найбільші цифри отримали позиції: “Каталог 
товарів” (90,9%), “Ціна товару” (68,2%) та “Функції товару” (63,6%). Цікавим є те, що тільки 
підприємства другої групи, пропонують споживачам зі сторінок сайту комплексні рішення 
підбору та обслуговування майбутньої покупки: розробку корпоративного програмного 
забезпечення; монтаж і налагодження телекомунікаційних систем; модернізацію ПК та ін. 
Цей підхід також спостерігався нами у торговельних залах цих підприємств.  

Серед характеристик критерію “Можливість розміщення замовлень on-line” 68,2% у 
позиції “Кошик”. Наші дослідження показують, що основна маса замовлень здійснюється 
через дзвінки, а 60% всіх замовлень, зроблених через “кошик” припадає на неробочі години і 
у випадку екстреної покупки, коли не можливо отримати відповідь по телефону. Крім того, 
кількість дзвінків знижується в часи обіду, оскільки частіше замовлення роблять з офісів, а 
також під час жаркої або навпаки, не дуже хорошої погоди. Тому, 81,8% підприємств мають 
Call-центр, щоб потенційний споживач міг отримати консультацію, переконатися у наявності 
товару (що не завжди відповідає інформації, яка розміщена на сайті) та ін., після чого 
відвідати магазин, де розглянути товар більш детальніше. Позиція “Умови продажу” 
отримала 54,54% та “Корпоративне обслуговування” 31,8%. Зовсім не розглядаються 
вітчизняними підприємствами на відміну від західних можливість розміщення пробних 
замовлень та можливість розміщення замовлень із за кордону.  

Щодо оплати в мережі, більше половини сайтів розміщують інформацію щодо 
кредитування (54,5%), використання різних платіжних систем (31,8%), а турбуються про 
безпеку й захист конфіденційності покупців тільки 13,6%. Тільки на сайті одного підприємства 
– “ГігаБайт” ми знайшли інформацію щодо страхування доставки. Більшість має інформацію 
про сервіс-центри (72,7%). Можливість одержання покупцями відповідей на питання 
передбачена на всіх досліджуваних сайтах. А от “Книга скарг” є тільки у 18,18%. Позиція 
“Законодавство” з поясненням прав споживачів присутня у 9%. 

Серед характеристик критерію “Простота в обслуговуванні” ми звернули увагу на 
позицію “Зміст різних мовних версій”. 13 сайтів працює тільки російською мовою (Р), три 
російською та англійською (А); по два розподілилися між українською (У) та Р+У+А; по 
одному Р+У+молдавською і У+Р. Почасти такі комбінації застосовуються в залежності від 
ринку, на якому функціонує підприємство, а також можуть розповісти про його майбутні 
плани. 

Інтернет в Україні наблизився до тієї стадії розвитку, коли рекламодавці й 
медіапланери стали мати гостру потребу в професійному й надійному дослідженні його 
аудиторії. Донедавна у компаній був єдиний інструмент оцінки аудиторій сайтів – лічильник 
bigmir)net. Як показало наше дослідження, він є і зараз найпопулярнішим засобом вивчення 
кількості відвідувачів сайту, але поступово віддає свої позиції. Так, послугами bigmir)net 
користуються вісім досліджуваних підприємств, два підприємства використовують 
LiveInternet.Ru, на одному сайті встановлено I.uа. Шість підприємств зовсім не відстежують 
кількість відвідувачів через сайт. Три підприємства використовують декілька личільників, 
серед яких MyTop, MyCounter, TopShops.com.ua. Але лічильники вимірюють тільки рейтинг 
відвідуваності сайтів, а не відношення користувачів до певних ресурсів. Крім того, даний 
спосіб створює серйозні можливості до перекручування результатів. З метою контролю 
даних, на сайтах розміщують одночасно декілька лічильників або повністю відказуються від 
їх застосування і використовують інші методи отримання інформації щодо відвідувачів 
сайтів. Так, два досліджуваних підприємства проводять зі сторінок сайта опитування 
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споживачів. Однак, специфіка досліджень, заснованих на онлайнових опитуваннях, полягає в 
їхній анонімності, що не гарантує їх вірогідності. 

Конструкції сайтів також не можна назвати досконалими з точки зору простоти 
користування. Так, тільки 31,8% сайтів мають карту для орієнтації відвідувача, 54,54% 
функцію пошуку по сайту. Порівняти переглянуті моделі товарів можна у 9% сайтів. 13, 6% з 
всіх мають вихід до всеукраїнської довідки “Ціни України”. По одному підприємству мають на 
своїх сайтах наступні позиції: “Порадити другові”, “Куточок покупця”, “Словник термінів”, 
“Курс валют”, “Погода”. Тільки у двох сайтів є позиція “Замовляй зворотний дзвінок”. Для 
зручності спілкування Call-центр (гарячу лінію, зворотній зв’язок) мають 72,72% сайтів; 
22,72% ICQ-консультанта; 18,18% чат (форум). Але ж наявність чатів (форумів) дає 
підприємству можливість більше дізнатися думку споживачів, хоча негативні відгуки про 
діяльність підприємства можуть відштовхнути потенційних споживачів. Всі підприємства 
вказують свою поштову та електронну адресу, а також телефон, факс.  

Вебсередовище, навіть привабливе, проте, залишене без належного просування, не в 
змозі притягнути очікуване число відвідувань. Тому, умовою широкої комунікації є його 
реєстрація й знаходження в пошукових сервісах. Так, за даними компанії “Бегун” в літню пору 
кількість запитів щодо пошуку побутової техніки та електроніки скорочується, восени їх 
кількість підвищується на 10-30%. Пік запитів відбувається у грудні, що і зрозуміло, оскільки 
традиційно перед Новим роком багато споживачів шукає подарунки [8]. Серед інтернет-
ресурсів (портали, сайти новин а ін.), найбільш відомим українським інтернет-користувачам є 
пошуковий ресурс Google, який знає 62% користувачів, Яндекс (59%) і UKR.NET (57%). 35% 
українських користувачів за місяць бувають хоча б раз на порталі UKR.NET, 24% - на 
bigmir)net, 16% - на meta.ua. Кожен п'ятий українських користувач відвідує портал UKR.NET 
частіше інших українських ресурсів [6]. Просування вебсередовища в мережі користується 
набором інструментів і послуг, серед яких вже згадані вище пошукові системи й тематичні 
каталоги, популяризація власного сайта серед сервісів близької тематики, реклама на інших 
вебсайтах, за допомогою обміну гіпертекстових посилань або бартер банерів. 

Але просування вебсередовища вимагає діяльності не тільки усередині мережі але й 
поза нею. Основний принцип зовнішнього просування вимагає розміщати інтернет-адресу 
скрізь, де це тільки можливо: на документах підприємства, упакуванні продукції, рекламних 
матеріалах, ЗМІ, транспорті. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, не всі сайти торговельних підприємств, 
що працюють на ринку побутової техніки та електроніки відповідають розробленим стандартам. 
Знання ж широкого комплексу критеріїв оцінки і складання рейтингу “найкращих сайтів” має 
велике значення для ефективності віртуальної комунікації і може представляти значну 
маркетингову перевагу, що сприяє кращому й широкому оголошенню комерційної пропозиції 
організації, розширенню популярності підприємства й формуванню його позитивного іміджу.  

Дуже важливо сьогодні забезпечити рекламодавців всією необхідною інформацією для 
проведення рекламних кампаній й оптимального медіапланування в Інтернет, а достовірну 
інформацію, що забезпечить ефективну роботу, може гарантувати тільки проведення 
професійних досліджень. Існуючі ж на ринку медіа-вимірювання є спірними стосовно своєї 
методології. Все це знайде відображення у подальших дослідженнях даного напряму. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ ТОВАРІВ  

ІЗ МАРКЕТИНГОМ РЕГІОНУ  
 

Постановка проблеми. Практично маркетинг регіону як процес повинен бути 
спрямований на створення іміджу території, він може допомогти, щоб нашу країну поважали, 
щоб сюди їхали іноземні туристи, щоб з нею прагнули «мати справи» закордонні бізнесмени 
й інвестори, щоб учитися, працювати, жити в ній було престижно. Це стосується не тільки 
країни в цілому, але й її регіонів. Маркетинг регіону як дієвий інструмент можна 
використовувати для підвищення якості використання наявних і залучення на територію 
нових ресурсів, особливо в сучасних умовах обмеженої кількості ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження процесу 
становлення та розвитку регіонального маркетингу займались такі вчені як: А.М. Лаврів, 
В.С. Сурнин, В.І. Бутов, В.Г. Ігнатов, Н.П. Кетова, А.Л. Гапоненко, Г.В. Гутман, 
Є.В. Савєльєва, А.О. Старостіна, І. Арженовський, Е.П. Голубків, Т.М. Орлова та 
Б.М. Грінчель, З.М. Макашева, Ф. Котлер, А.П. Панкрухін. 

Постановка завдання. Провести порівняльну характеристику маркетингу товарів та 
послуг із маркетингом регіону, а також виявити перелік елементів комплексу маркетингових 
комунікацій, які доцільно було б застосовувати при просуванні регіону як товару, і 
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неспівпадання виділених елементів із тими комунікаціями, що використовуються при 
просуванні товарів та послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання щодо маркетингу регіонів лише 
формується. Якщо об’єктом уваги маркетингу всередині території є відносини, що 
складаються з приводу конкретних товарів та послуг, здійснюваних в межах регіону, то для 
регіонального маркетингу – це сам регіон в цілому, причому він здійснюється як всередині, 
так і за її межами. Якщо маркетинг продукту виявляє і доводить до споживача унікальні 
властивості продукту, то маркетинг регіону виявляє та просуває унікальні властивості 
регіону. Незважаючи на те, що маркетинг регіону та маркетинг товарів і послуг мають різні 
об’єкти свого дослідження та просування на ринок, між ними існує багато спільних елементів. 
Розглянемо їх більш детально. 

1. Суб’єкти просування товарів та регіонів на ринок. Суб’єктом для просування на ринок 
товарів та послуг являється підприємство, організація чи фірма. До числа основних суб'єктів 
маркетингу в будь-якій сфері діяльності відносяться виробники того або іншого продукту 
(товарів, послуг, робіт), його споживачі (покупці, користувачі) і посередники. Бути спільником у 
маркетингових відносинах і діях можуть органи управління, цілі сфери економіки, засоби масової 
інформації, навчальні й наукові установи. Суб'єктами, що активно здійснюють просування, тобто 
«продаж регіону», виступають територіальні органи влади й управління, місцеві економічні 
агентства розвитку, туристичні оператори й агентства, торгові доми, спортивні комітети й 
федерації, засоби масової інформації та будь-які інші структури, локалізовані на території та ті, 
що проявляють активність із метою залучення уваги до неї можливих споживачів (замовників 
продукції) і утримання вже присутніх [2]. Для збуту послуг і товарів складається та розвивається 
система їх просування, в якій використовується широкий набір різноманітних прийомів, 
здійснюються вдосконалення функцій товару, вплив на споживача, гнучка цінова політика, 
реклама, ефективність товароруху. Аналогічна концепція маркетингової діяльності органів 
державного управління включає ті ж самі методи щодо просування території. 

2. Схема елементів маркетинг-міксу (5Р) для товарів та регіонів. Для збуту послуг і 
товарів складається та розвивається система їх просування, в якій використовується 
широкий набір різноманітних прийомів, здійснюються вдосконалення функцій товару, вплив 
на споживача, гнучка цінова політика, реклама, ефективність товароруху. Аналогічна 
концепція маркетингової діяльності органів державного управління включає ті ж самі методи 
щодо просування території. Сукупність методів просування об’єкта на ринок називають 
маркетинг-мікс. Класичний маркетинг-мікс для товарів та послуг виражають за допомогою 
формули «4Р», проте сучасними вченими виведена концепція «5Р», яка включає в себе: 
product (або товарна політика), price (цінова політика), place (збутова політика), promotion 
(політика просування товарів на ринок), personnel (кадрова політика) [1; 8]. Елементи 
маркетинг-міксу для регіону можна представити наступним чином (див.рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Елементи маркетинг-міксу регіонів  
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Тепер проаналізуємо кожен з елементів маркетинг-міксу. У вигляді продукту, що виноситься 
на ринок, виступає певна територія як така, що має свої власні характеристики, сильні і слабкі 
сторони. Для території – це географічне положення, населення, якість життя, інфраструктура, 
здатність до «прийняття» високих технологій, сировинні ресурси, рівень ділової активності. 

Головна відмінність поведінки на «ринку регіону» від традиційної ситуації на ринку товарів 
та послуг полягає в тому, що там споживачі платять за кінцевий продукт. Купуючи готовий 
продукт, споживач має справу з ціною, яка вже сформувалась, і його не цікавлять питання про 
ціну сировини, енергії, комплектуючих, доставки тощо. Потенційний інвестор, розглядаючи «ціну 
території», має справу не з однією ціною, а з безліччю її складових, з яких складаються витрати 
інвестиційного проекту. Як виробник товару постійно шукає шляхи зниження собівартості, так і в 
нашому випадку виробник в особі органів місцевої влади повинен постійно слідкувати за тим, які 
додаткові витрати – здійснюють чи могли б здійснювати інвестори [4].  

Важливою складовою регіонального маркетингу є процес просування продукту, який 
асоціюється, насамперед, із рекламною кампанією. Будь-який керівник  території,  
виступаючи  перед  «чужою»  аудиторією і розповідаючи про успіхи чи невдачі, вже бере 
участь в такій кампанії. Але грамотно спланувати її, розставити акценти, повністю 
використати наявні можливості – це велике мистецтво [1; 8].  

3. Персонал. Що стосується персоналу, якому доручається процес проведення як 
маркетингу території, так і маркетингу товарів і послуг, то потрібно зазначити, що в обох випадках 
намагаються залучити висококваліфікованих працівників, з відповідною освітою, професійними 
навиками, необхідними знаннями, які б були досить компетентними в галузі просування. 

В цілому можна побачити, що елементи маркетинг-міксу для товарів і послуг та для 
регіонів багато в чому збігаються. Це, зокрема, стосується елементів персоналу та 
просування – для них використовуються практично однакові прийоми. Елемент маркетингу 
«ціна» для маркетингу регіону також багато в чому співпадає для маркетингу товарів та 
послуг: в першому випадку ціна розглядалась з мікропозиції, в другому – з макропозиції. 
Правда, якщо розглядати територію як макропозицію, тоді маркетинг держави відносно 
території потрібно буде розглядати з мегапозиції. 

Особливістю елементів маркетинг-міксу для регіону є те, що для нього елементи 
«продукт» та «місце» є практично ідентичними та доповнюють один одного, адже продуктом 
є саме місце (територія або місто). Відповідно для маркетинг-міксу товарів і послуг ці 
елементи є зовсім різними, оскільки передбачають існування (розробку, виробництво чи 
надання) товарів та послуг в межах певного місця, яке, в свою чергу, характеризується 
абсолютно іншими показниками свого стану та розвитку [5]. 

4. Цілі проведення маркетингу товарів і послуг та регіону. Маркетинг товарів та 
послуг підприємствами проводиться виключно з комерційною ціллю, тобто в кінцевому 
підсумку метою проведення усіх елементів маркетингу є, зростання обсягів продаж, 
залучення нових споживачів, освоєння нових сегментів ринку, зростання довіри до торгової 
марки, і, як наслідок, отримання додаткового прибутку (позитивного результату) для 
підприємства. Цілі регіонального маркетингу, на відміну, від маркетингу товарів та послуг, 
носять набагато ширший спектр свого застосування. Зокрема, серед них можна виділити: 1.) 
поліпшення/збереження конкурентноздатності розташованих у регіоні підприємств 
промисловості й сфери послуг; 2.) поліпшення ступеня ідентифікації громадян зі своєю 
територією проживання; 3.) залучення в регіон нових підприємств; 4.) створення рівня 
популярності вище регіонального (національного), а також поліпшення управління, 
підвищення культурної привабливості й поліпшення інфраструктури регіону [6].  

5. Фактори макро- та мікросередеовища підприємства та регіону. 
Усім відомі дві групи факторів впливу на маркетингову діяльність: макросередовище, 

яке представлене силами широкого впливу (PEST-фактори); мікросередовище, яке 
представлене силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми та її 
можливостей щодо обслуговування клієнтів. 

Що стосується маркетингу регіону, то також можна виділити дві групи чинників 
маркетингового впливу. Серед мікрофакторів, що впливають на стан регіону, виділяють: наявність 
органів державної інфраструктури та засобів масової інформації, від діяльності яких 
безпосередньо і залежатиме ефективність процесу проведення маркетингу регіону; стабільність 
політичної ситуації в конкретному регіоні, яка дозволить ефективно проводити цей процес;  
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загальний стан економіки, який включає в себе: відповідний рівень виробництва та перспективи 
його зростання, належний розвиток дрібнооптової торгівлі, розвиненість банківської та кредитної 
систем, стан автотранспортних доріг та магістралей, невисокий рівень інфляції, природній рівень 
безробіття, належний соціально-економічний рівень життя населення, можливості використання та 
впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; наявність історико-
архітектурних пам’яток як факторів залучення можливих туристів у регіон. Тоді факторами 
макросередовища для регіону виступатимуть: зовнішньоекономічне співробітництво (як із 
сусідніми регіонами, так і з країнами-сусідами) та наявність закордонних партнерів, стан світової 
політичної ситуації, розвиток світової економіки в цілому (стан промисловості країни, розвиток 
сільського господарства, наявність безробіття, розвиток демографічної культури тощо). 

6. SWOT-аналіз для підприємства та регіону. Для вчасної адаптації до тих змін, що 
відбуваються в маркетинговому середовищі, необхідно систематично проводити його 
діагностику. Діагностика маркетингового середовища як для окремих підприємств, так і для 
окремих регіонів може здійснюватись за допомогою SWOT-аналізу, класична матриця якого 
передбачає врахування сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз розвитку. 
З метою порівняння матриці SWOT для підприємства та регіону розглянемо табл.1.  

Таблиця 1 
Матриця SWOT для регіону 

 
Зовнішнє середовище 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можливості 
Державна політика, спрямована на 
стимулювання розвитку: 
- сільського господарства: Указ Президента 
України від 3 грудня 1999 року №1529 «Про 
невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування агропромислового сектора 
економіки»; 
- малого підприємництва: Укази Президента 
України «Про деякі заходи з дерегулювання 
підприємницької діяльності», «Про усунення 
обмежень, що стримують розвиток 
підприємницької діяльності» тощо; 
- туризму: Закон України «Про туризм», указ 
Президента України від 10 серпня 1999 року 
№973 «Про основні напрями розвитку туризму в 
Україні до 2010 року», Указ Президента від 2 
березня 2001 року «Про підтримку розвитку 
туризму в Україні» 

Загрози 
1.Недосконале податкове 
законодавство 
2.Загроза банкрутства 
промислових підприємств 
регіону через несплату боргів 
3.Наявність адміністративних 
бар’єрів на шляху 
становлення та розвитку 
підприємництва  
4.Недооцінка значення 
туризму для розвитку регіону 
5.Складність інвестиційного 
клімату 
6.Зростання масштабів 
діяльності у «тіньовому» 
секторі економіки  

Внутрішнє середовище 
Сильні сторони 

1. Наявність потужних підприємств легкої та 
харчової промисловості, здатних виробляти 
конкурентоспроможну продукцію 
2. Близьке розташування великих ринків 
збуту 
3. Наявність мережі інституцій ринкової 
інфраструктури 
4. Наявність висококваліфікованих 
спеціалістів 
5. Густа мережа доріг 
6. Поліпшення обслуговування населення 
завдяки створенню приватних  об’єктів у 
сфері охорони здоров’я, торгівлі 
7. Унікальні природні та туристичні ресурси 
для розвитку туризму 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Сили та можливості 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Сили та загрози 

Слабкі сторони 
1. Недостатність обігових коштів 
2. Великі борги окремих підприємств 
3. Відсутність програм стратегічного 
розвитку окремих підприємств 
4. Низька оплата праці на промислових 
підприємствах 
5. Надмірна розораність ґрунтів 
6. Надмірний податковий тиск, занадто 
ускладнена система обліку та статистичної 
звітності 
7. Низький рівень розвитку туристичної 
інфраструктури 

3 
 
 
 
 
 

Слабкість та можливості 

4 
 
 
 
 
 

Слабкість та загрози 
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7. Сегментація на ринку товарів і послуг та на ринку регіону. Політикою сегментації 
ринку є передбачення виділення окремих сегментів ринку, що відрізняються один від одного 
характеристиками попиту на товари і послуги та реакцією на маркетингові дії. Метою 
сегментації є максимальне проникнення підприємства на виділені сегменти замість того, щоб 
розпилювати зусилля по всьому ринку. Аналогічну політику сегментації можна проводити і в 
процесі регіонального маркетингу. Проте в даному випадку процес сегментації регіону буде 
залежати від наявності великих цільових ринків покупців. Великими цільовими ринками 
покупців можуть бути: приїжджі, жителі й працюючі за наймом, галузі економіки, інвестори; 
зовнішні ринки [7].  

8. Методи просування на ринок товарів і послуг та регіону. Процес просування 
товарів на ринок та комплекс маркетингових комунікацій являє собою оптимальне поєднання 
його основних елементів: реклами, пабліситі, стимулювання збуту, особистого продажу та 
прямого маркетингу. Що стосується просування регіону як товару, то потрібно зауважити, що 
не всі елементи комплексу маркетингових комунікацій можна застосовувати в даному 
випадку. Наприклад, для просування на ринок товарів та послуг підприємство може без 
проблем застосовувати персональний продаж та прямий маркетинг, які передбачають прямі 
комунікації з відібраним покупцем, і досить часто здійснюються у вигляді індивідуалізованого 
діалогу. Зауважимо, що даний вид комплексу комунікацій цілком є неприйнятним для певного 
регіону, тим більше держави. Серед маркетингових технологій, які можна використати з 
метою створення сприятливого іміджу регіону, можна використати наступні: друк 
інформаційних бюлетенів з новинами, поширення компакт-дисків про регіон, проведення 
регіональних конференцій з питань залучення інвестиційних ресурсів, проведення бізнес-
конференцій із залученням іноземного представництва, проведення інвестиційних місій в 
країні-отримувачі для привернення інтересу до регіону, участь в інвестиційних виставках, які 
проходять в найрозвиненіших містах світу, розробка міського чи регіонального інтернет-
сайту [5]. 

Висновки з проведеного дослідження. Регіональний маркетинг є специфічним 
напрямом маркетингу, який багато в чому є схожим із маркетингом товарів та послуг. 
Зокрема елементи маркетинг-міксу для товарів і послуг та для регіонів багато в чому 
збігаються, особливо це стосується елементів персоналу та просування – для них 
використовуються практично однакові прийоми.  

Крім того, проблеми маркетингу регіонів прямо пов'язані із тими проблемами, які є 
характерними для маркетингу товарів та послуг. Основними проблемами маркетингу є: 
існування економічної кризи, монополізму в окремих галузях економіки, дефіциту державних 
товарів, недостатня розвиненість законодавчої бази, що регулює ринкову діяльність; 
існування неправдивої інформації, непередбачувані дії конкурентів, проблеми якості товарів, 
падіння платоспроможного попиту, банкрутство покупців, постачальників, агентів; екологічні 
проблеми, що викликані споживанням проданих продуктів та багато інших. Наявність цих 
проблем, в свою чергу, породжує існування проблем при здійсненні процесу маркетингу 
регіонів, зокрема, створює несприятливу соціально-економічну та політичну ситуацію в 
регіоні, а це призводить до втрати довіри до території як збоку іноземних інвесторів, так і 
збоку внутрішніх жителів. І, навпаки, відсутність значних проблем маркетингу товарів та 
послуг створює ефективні передумови для формування сприятливого регіонального 
маркетингу, інвестиційного клімату з метою залучення в регіон необхідних йому контрагентів. 
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Анотація 
В статті автор проводить порівняння маркетингу товарів і послуг із маркетингом 

регіону. Особливу увагу звертає на перелік елементів комплексу маркетингових 
комунікацій, які доцільно було б застосовувати при просуванні регіону як товару, і 
неспівпадання виділених елементів із тими комунікаціями, що використовуються при 
просуванні товарів та послуг. 

Ключові слова: маркетинг регіону, маркетинг-мікс, маркетингове середовище, 
SWOT-аналіз, сегментація, позиціонування, методи просування. 

 
Аннотация 

В статье автор проводит сравнение маркетинга товаров и услуг с маркетингом 
региона. Особое внимание обращает на перечень элементов комплекса маркетинговых 
коммуникаций, которые целесообразно было бы применять при продвижении региона как 
товара, и несовпадение выделенных элементов с теми коммуникациями, используемые 
при продвижении товаров и услуг.  

Ключевые слова: маркетинг региона, маркетинг-микс, маркетинговая среда, 
SWOT-анализ, сегментация, позиционирование, методы продвижения. 

 
Annotation 

In the article the author compare the marketing of goods and services marketing area. Pays 
special attention to the list of elements of marketing communications, which should be applied in 
promoting the region as a commodity, and the discrepancy between selected elements of those 
communications, used in the promotion of goods and services.  

Key words: marketing the region, marketing mix, marketing environment, SWOT-analysis, 
segmentation, positioning, promotion methods. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Проблема подальшого розвитку вітчизняних харчових 

підприємств пов'язана з вирішенням складного завдання системного вдосконалювання 
управління якістю, з використанням останніх досягнень теорії управління й застосуванням 
налагоджених систем менеджменту якості на підприємствах. 

Основним завданням системи менеджменту якості (СМЯ) у харчовій галузі є 
забезпечення випуску харчової продукції із заданими споживчими властивостями з 
регулярним утвердженням сертифікатів якості. На цьому інтервалі підприємствами 
досягається мінімальна собівартість одиниці продукції, що випускається, за рахунок 
удосконалювання технологічного циклу. Особливістю діяльності на даному етапі 

http://www.primorsky.ru
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менеджменту якості є розвиток стабілізації рівня надійності, тобто забезпечення 
високотехнологічної культури розроблення й виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми системи менеджменту якості 
харчового підприємства складні й багатогранні. Найбільш істотний внесок у теорію 
дослідження зробили вчені: О. Амоша, І. Булєєв, Б. Буркинський, А. Бутенко, Б. Валуєв, 
Ю. Лисенко, П. Осіпов, О. Орлова, С. Харічков, Т. Хачатурова та інші. 

Постановка завдання. Основним завданням статті є визначення основних напрямків 
вдосконалювання системи менеджменту якості на підприємствах харчової промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дотримання технологічної дисципліни 
означає, що виробничий процес на всіх його етапах здійснюється в точній відповідності з 
діючої на підприємстві технічною документацією й включає наступні заходи: 

- високоякісне відпрацьовування технічної документації й своєчасне планомірне 
внесення до неї змін; 

- чітке дотримання в цехах і на робочих місцях кожним працівником вимог технічної 
документації із забороною будь-яких відхилень від них; 

- недопущення заміни передбачених технічною документацією марок й асортиментів 
матеріалів; 

- установлення на підприємстві чіткої системи контролю за дотриманням технологічної 
дисципліни. 

Важливе значення в СМЯ має раціональна наукова організація праці робочого місця. 
Це раціоналізація трудових рухів виконавців, правильне розміщення й зручна конструкція 
устаткування, оптимальна схема розташування пристосувань, допоміжних матеріалів, 
достатнього освітлення й т.д. 

У забезпеченні високоякісного виготовлення продукції велике значення мають 
належний технічний стан устаткування, допоміжного інструмента, відповідне складське 
приміщення й т.д. 

Робота зношеним інструментом, втрата необхідної точності устаткування, 
використання неточних вимірювальних інструментів не забезпечують дотримання технічних 
вимог, що висуваються відповідною підсистемою СМЯ до виробу в цілому. 

СМЯ висуває високі вимоги до дотримання харчової естетики, чистоти на виробництві, 
особистої гігієни. Не можна забезпечити виготовлення виробів без дефектів, якщо в цеху, на 
ділянці, на робочому місці бруд, засміченість, погане освітлення. 

Уся зазначена діяльність, за вимогами СМЯ, підкріплюється підвищенням кваліфікації 
працівників. 

Водночас, в умовах ринку прибуток підприємства на сьогодні залежить і від рівня якості 
й ціни продукції. Прибуток підприємства може знижуватися при малих рівнях якості, оскільки 
це викликає зниження попиту на товар. Однак прибуток також може бути зменшений і при 
високих рівнях якості внаслідок значного збільшення витрат. 

Підприємство не завжди може одержувати прибуток і від збільшення виробництва. На 
деяких стадіях розширення виробництва воно може взагалі не одержувати прибутки або 
навіть зазнавати збитків. Це здебільшого пов'язане з перенасиченням ринку даними 
товарами. Однак в умовах твердої конкуренції, коли відбувається боротьба за споживача, 
підприємству необхідно постійно вдосконалювати свій товар. Розширюючи виробництво 
вдосконалених, конкурентноздатних товарів, підприємство одержить більш високий 
прибуток. 

Вплив якості на прибуток і втрати підприємства має чимале значення з погляду 
перспективного розвитку. У зв'язку із цим важливе значення повинна мати оцінка 
результативності СМЯ з погляду економічних наслідків. Варто визначати як одноразові 
витрати, пов'язані з безпосереднім забезпеченням відповідного рівня якості, так і витрати, 
що є результатом невідповідного управління якістю. 

Зміна якості, у першу чергу, завжди пов'язана зі збільшенням частки підприємства на 
ринку, його іміджем, перемогою над конкурентами, збільшенням прибутків. 

Реальна якість не завжди відповідає проектній, а також тій якості, що підприємство 
обіцяє споживачам у своїх проспектах, рекламах, контрактах. 

При цьому варто врахувати, що, оскільки ефект від діяльності окремих підсистем СМЯ 
відбивається за межами виробництва - у сфері споживання, необхідний значний час (іноді 
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роки), щоб оцінити дійсні результати тих або інших заходів щодо створення й розвитку 
системи. 

До того ж економічна й соціально-економічна результативність СМЯ визначається 
особливостями власне системи: високим ступенем розгалуженості й взаємозв'язку окремих 
підсистем. Але при цьому варто враховувати, що сам по собі набір компонентів системи 
менеджменту якості виступає лише умовою формування ефективних форм взаємозв'язку 
між ними. Ефект об'єднання в системну структуру, тобто синергетичний ефект, полягає в 
тому, що переваги від об'єднання досягаються не за допомогою арифметичного додавання, 
а множенням можливостей всіх підсистем, що входять у структуру. 

Дослідження показують, що ефект упорядкованості, організованості може бути 
досягнутий унаслідок установлення такого типу зв'язків, що забезпечує досягнення 
синергетичного ефекту. 

Тут на ряді проаналізованих підприємств розглядають позитивний збиток, що 
характеризується зменшенням браку, рекламацій, штрафів, й упущену вигоду, тобто 
недоодержання тих майнових благ, які могли бути отримані, якби була забезпечена обіцяна 
споживачу якість. 

Поліпшення якості може призвести до одержання підприємствами додаткового 
прибутку: 

а) від скорочення браку: 

 ( )0 1
1Д ,

100б

d d
V

−
= ×                                                        (1) 

де Д б  - додатковий прибуток від скорочення браку, тис. грн.; 

0 1, d d - питома вага втрат від внутрівиробничих дефектів у базовому й оцінюваному 
періодах; 

1V- обсяг виробництва продукції в оцінюваному періоді, тис. од. 
б) від скорочення втрат від рекламацій: 

( )0 1 1Д ,p r r V= − ×                                                            (2) 

де Д p  - додатковий прибуток від скорочення втрат від рекламацій, тис. грн.; 

0 ,  r r  - питома вага втрат від рекламацій у базовому й оцінюваному періодах. 
У цілому економію на підприємстві-виготовлювачі внаслідок упровадження СМЯ можна 

поділити на дві групи. До першої групи належить економія за рахунок зменшення або 
ліквідації внутрівиробничих втрат від браку й дефектів при виготовленні виробів. До другого - 
економія, пов'язана з тим, що впровадження системи часто зумовлює вдосконалювання 
технології, організації виробництва й праці, що дозволяють краще використати виробничі 
ресурси підприємства. 

Економія, що належить, на нашу думку, до першої групи, утворюється в силу того, що 
робота в умовах СМЯ зумовлює: 

- скорочення або ліквідацію браку; 
- зменшення або ліквідацію дороблених й інших додаткових робіт, викликаних 

відхиленнями від вимог ДЕСТів, технічних умов й іншої технічної документації;  
-  скорочення втрат, пов'язаних з поверненнями продукції, відрядженнями або заміною 

виробів  при поставці споживачам недоброякісної продукції; 
- скорочення трудових і матеріальних витрат, пов'язаних з повторним міжцеховим і 

внутріцеховим транспортуванням; 
- скорочення цехових витрат, пов'язаних з додатковою роботою устаткування, 

оснащення й т.д.; 
- економію на зарплаті у зв'язку зі скороченням або ліквідацією втрат робочого часу, 

пов'язаних з порушенням виробничого циклу при вибракуванні напівфабрикатів і 
виникненням у зв'язку із цим простоїв окремих ланок виробництва; 

- економію праці контрольних робітників, інженерно-технічних працівників і службовців 
за рахунок ліквідації системи оформлення тимчасових дозволів на відхилення від технічних 
умов, від установленої технології й за рахунок виявлених при прийманнях дефектів виробів; 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 265 

- скорочення витрат праці, пов'язаних з доробленням повернутої дефектної продукції; 
- скорочення непродуктивних витрат (пеня, неустойки, штрафи), пов'язаних з 

порушенням господарських договорів щодо поставок готової продукції і її транспортуванням. 
Отже, додатковий прибуток, пов'язаний зі скороченням і ліквідацією внутрівиробничих 

втрат підприємства, обчислюють за формулою: 
                                     .Д ,p б ш з п п тЭ Э Э Э Э= + + + +                                     (3) 

де Эб - економія від скорочення збитків від браку, тис. грн.; 
    Эш - економія від зменшення суми штрафів за поставки неякісної продукції, тис. грн.; 
    Эз. п. - економія на заробітній платі від зменшення витрат робочої сили 

транспортних, контрольних працівників, ІТП і службовців по оформленню й виправленню 
браку й дефектів продукції, тис. грн.; 

    Эп - економія на постійній частині накладних витрат за рахунок збільшення обсягу 
виробництва, тис. грн.; 

     Эт - економія від скорочення відхилень від установленої технології, тис. грн. 
Для виявлення величини додаткового прибутку по перерахованих у формулі елементах 

необхідно встановити різницю між часткою втрат по кожному їх виду до й після 
впровадження даної системи й скорегувати цю різницю на випуск продукції після 
впровадження системи. 

На практиці робота в умовах СМЯ призводить до скорочення тривалості циклу на всіх 
стадіях виробничого процесу.  

Це досягається: 
а) за рахунок ліквідації перерв у роботі, пов'язаних з очікуванням компонентів, 

забракованих на попередніх операціях, що виражається у зменшенні кількості повернень 
продукції; 

б) за рахунок зменшення повернень готової продукції;  
в) за рахунок зменшення тривалості дослідних робіт і їх кількості. 
Скорочення тривалості циклу виробництва є комплексним показником поліпшення 

організації виробництва продукції при впровадженні СМЯ. 
Виходячи з того, що на сьогодні основним завданням всіх виробників є задоволення 

потреб покупців, підставою для розроблення заходів щодо підвищення якості продукції є 
інформація про ринки, переваги покупців, що змінюються, діяльності конкурентів, 
постачальників. Саме тому, говорячи про практичну реалізацію резервів удосконалювання 
СМЯ, необхідно, насамперед, розглядати маркетингові резерви [8] . 

Маркетингові резерви - це невикористані можливості вдосконалювання окремих 
елементів системи менеджменту якості з метою поліпшення споживчих властивостей 
продукції й більш повного задоволення потреб покупців. 

Щоб повніше виявляти й використовувати маркетингові резерви продукції, необхідно 
вивчати всю сукупність факторів, від яких залежать споживчі властивості продукції й їх 
проявлення. При цьому вивченню повинні піддаватися всі стадії відтворення продукції, весь 
її життєвий цикл. Як відомо, у системі менеджменту якості розглядаються всі процеси - від 
маркетингового дослідження до процесів завершення життєвого циклу продукції, тобто 
використання продукції за призначенням. 

При застосуванні маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв системного 
управління якістю будуть наступні: 

1) підвищення якості об'єкта (виходу системи) відповідно до потреб споживачів; 
2) економія ресурсів у виробництві об'єкта за рахунок реалізації фактора масштабу, 

науково-технічного прогресу, удосконалювання системи менеджменту. 
Управління якістю на практиці зводиться здебільшого до регулювання інформації на 

етапах ЖЦП. Для того, щоб домогтися позитивного ефекту, необхідно здійснювати певні дії, 
спрямовані на встановлення, забезпечення й підтримання необхідного рівня якості. На 
проаналізованих підприємствах здебільшого система забезпечення якістю складається із 
заходів і дій, які поширюються на всі стадії «петлі якості». У табл. 1 представлені 
маркетингові й логістичні резерви. 

Очевидно, що якість виникає й формується до створення продукції, тобто треба, 
насамперед, говорити про маркетинг якості (маркетинговий етап), що повинен бути 
процесом, що відповідає всім іншим стадіям створення продукції. Маркетингові дослідження 
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сприяють ухваленню рішення про розроблення й випуск нового виробу харчової продукції й 
модернізації вже існуючих виробів. Не довідавшись вимоги потенційного споживача й 
технічні досягнення світу в цьому напрямку, можна зробити нікому непотрібний товар. 

Таблиця 1 
Маркетингові й логістичні резерви на етапах життєвого циклу продукції 

 
Етап життєвого циклу 

продукції Початок стадії Закінчення стадії 
Маркетингові й логістичні 
резерви підвищення якості 

продукції 
Маркетинговий етап Укладання 

договору на 
проведення 
дослідження 

Здавання звіту за 
результатами дослідження 

 

Маркетинг.  
Пошуки й вивчення ринку 

 
 

 
 

Якість процесу проведення 
маркетингових досліджень 

Передвиробничий етап Комплектація 
груп оцінки 
проектів 

Здавання звіту по експертизі 
проектів, вибір проекту-
переможця 

Якість проектування 
характеристик оточення 
товару 

Проектування й розроблення 
технічних вимог до продукції 

 
 

 
 

 
 

Матеріально-технічне постачання Укладання 
договору на 
поставку 
предметів праці 

Поставка предметів праці на 
підприємство 

Якість закупівель 

Виробничий етап Ухвалення 
рішення про 
серійне 
виробництво 

Початок сталого серійного 
виробництва 

Якість процесу проведення 
внутріфірмових досліджень 

Виробництво продукції    
Упакування й зберігання Прийняття 

рішення про 
упакування 

Розроблення форми 
упакування 

Якість упакування. Якість 
процесу зберігання 

Післявиробничий етап Продаж серійної 
партії 

Поставка споживачу     
останнього екземпляра     
виробу 

Якість сервісного 
обслуговування 

Реалізація й розподіл    

Споживання Одержання 
споживачем      
першого 
екземпляра 
виробу 

Зняття виробництва    
останнього екземпляра     
виробу 

 
 

Утилізація після використання Момент 
припинення 
випуску продукції 

Завершення робіт і зняття з 
виробництва 

 

 
Наведемо досвід проведення маркетингового етапу на ЗАТ «Одесавинпром». Відділ 

маркетингу даного підприємства розсилає вже наявним і потенційним споживачам каталоги, 
в яких описані види продукції (по категоріях), наведені основні споживчі характеристики. На 
підставі цих каталогів на підприємство надходять замовлення від споживачів, у замовленні 
вказується найменування продукції й вимоги, що висуваються споживачем до конкретних 
найменувань продукції. 

Маркетинг якості, включаючи комплексне дослідження ринку як необхідний елемент 
управління якістю продукції, передбачає вивчення, прогнозування й формування потреб, 
запитів ринку в даній продукції і його якості. Це концептуальна складова якості, тобто якість 
вироблення системи поглядів на перспективу й якість вибору загальної концепції створення 
нової продукції. Результати проведення маркетингових досліджень інформують виробника 
про рівень попиту й пропозиції на ринку, дають відомості про конкурентів і, найголовніше, 
дозволяють правильно сегментувати ринок, вибрати цільові сегменти й позиціювати 
продукцію. Аналіз показав, що маркетинговий етап поєднує в собі ряд дій. 
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По-перше, проводяться маркетингові дослідження, у ході яких виявляються: ринковий 
попит, потенційні покупці, ринки збуту, цільовий сегмент і можливий обсяг випуску продукції. 
Вибір цільового сегмента дозволяє підприємству не розпорошувати зусилля на весь ринок, а 
сконцентруватися на створенні продукції, що відповідає вимогам і запитам одного або 
декількох цільових сегментів. І чим точніше виявлені потреби сегмента, тим більше 
вироблена продукція буде відповідати вимогам, тим більш якісною вважатимуть її споживачі. 

По-друге, визначаються товари-конкуренти, аналізуються їх техніко-економічні 
показники, потенційні можливості конкурентів і напрямки діяльності у сфері розширення 
виробництва. 

Вивчивши позиції конкурентів, підприємство ухвалює рішення щодо позиціювання свого 
товару, тобто про забезпечення конкурентоздатного положення товару на ринку. 
Позиціювання й якість продукту - поняття взаємопов’язані. З одного боку, фактором, що 
визначає позицію на ринку, є якість товару. З іншого - позиціювання підприємством свого 
товару як такого, що володіє високою якістю, переконує споживача в його споживчих 
властивостях, сприяє підвищенню якості продукції в очах споживача. Якщо сегментування 
дає характеристики, які повинен мати товар з погляду бажань і переваг цільового ринку, то 
позиціювання «підказує» споживачам, що їм пропонується саме той товар, що вони хотіли б 
придбати, що йдеться про товар, створений спеціально для них, щоб вони ідентифікували 
його зі своїм ідеалом. І чим більше товар відповідатиме такому ідеалу, тим більшою якістю у 
свідомості споживачів він володітиме. 

По-третє, досліджується ціна продукції відповідно до прогнозу кон'юнктури ринку, а 
також конкурентоздатність продукції порівняно з товарами конкурентів. 

По-четверте, установлюються можливі канали збуту, комунікаційні заходи, тобто 
заходи щодо стимулювання збуту й рекламі. У ході дослідження методів збуту визначається 
ефективність кожного каналу й витрати збуту. Основна мета дослідження полягає у 
визначенні ступеня ефективності форм і методів збуту з метою забезпечення якості продукції 
й конкурентоздатності підприємства. Кінцевим результатом маркетингових досліджень 
методів збуту є вдосконалювання комплексу збутових операцій і підвищення їх 
рентабельності. 

Отримані дані в результаті проведених маркетингових досліджень повинні бути 
покладені в основу ухвалення рішення про створення виробу або його модернізацію. Зібрана 
маркетологами інформація допоможе спроектувати товар, що володіє тими якостями 
(властивостями), за допомогою яких будуть задоволені всі виявлені потреби. 

Отже, маркетинговий етап поєднує в собі технічну діяльність з комерційною. На цьому 
етапі здійснюється тісна співпраця конструкторів з працівниками служби управління якістю й 
відділом маркетингу. Підсумком маркетингового етапу повинне бути технічне завдання на 
нову продукцію. Цей етап життєвого циклу є визначальним, оскільки необхідно день у день 
аналізувати ринок, вникати в нюанси мінливості вимог потенційних споживачів. Тільки 
постійна націленість на ринок дає сподівання на те, що завдання на наступний етап 
життєвого циклу продукції - дослідження й розроблення - буде дійсно точно націлене на 
задоволення споживачів. 

На передвиробничому етапі варто звернути увагу на наступний маркетинговий резерв - 
підвищення якості проектування характеристик оточення товару. Метою управління на етапі 
проектування, розроблення продукції є формування рівня якості й підготовка комплекту 
нормативно-технічної документації для виготовлення, обігу, споживання або експлуатації 
продукції при дотриманні встановлених економічних показників. Проектування повинне 
здійснюватися з урахуванням перспективних показників, які будуть досягнуті до початку 
освоєння нової продукції. На досліджених підприємствах нова продукція розробляється в 
поєднанні використання наукових досягнень у сфері проектування й виробничо-
технологічних можливостей підприємства. 

При розробленні виробу беруть до уваги маркетингові рекомендації, аналізуються 
рекламації й відкликання споживачів. На цій стадії створюється виріб як продукт досліджень і 
ідей. Саме на стадії розроблення в нього закладаються елементи маркетингового оточення 
або характеристики оточення товару (цінність, дизайн, строк служби, ціна, упакування, 
маркування). 
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На етапі технічного завдання, а також на всіх стадіях життєвого циклу виробу 
визначається дизайн. Дизайн характеризує зовнішній вигляд і функції товару, які призначені 
для задоволення конкретної потреби покупця. Відповідний дизайн забезпечує підвищення 
привабливості товару й його зручності, сприяє зростанню обсягу продажів і іміджу 
підприємства. Він є однієї з відмітних ознак виробу, які забезпечуватимуть підтримання 
позиції марки на цільовому ринку. Усе сприяє сприйняттю споживачем товару як якісного. 
Роботи з поліпшення дизайну виробів підвищують естетичні властивості продукції, а отже, і 
якість [5]. 

До стадії серійного виробництва й упровадження до завдань служби маркетингу 
належить також розроблення ціни, упакування, маркування й іміджу продукції, що 
випускається. 

У практичній діяльності існує залежність ціни від економічних показників продукції, а 
також від її корисності, сфери застосування. На даній стадії маркетологами з'ясовується 
питання про прийнятий рівень ціни. 

На досліджуваному етапі вирішується завдання вибору упакування майбутнього 
товару, що разом з тим сприяє забезпеченню й підвищенню якості продукції. Створенню 
упакування повинне передувати формування її концепції, в якій визначаються її основна 
функція й роль для конкретної харчової продукції. Крім того, необхідно прийняти рішення про 
складові конструкції упакування: її розміри, форму, матеріали, кольори, текстове 
оформлення, наявність торговельного (марочного, фірмового) знака. 

На обстежених підприємствах після розроблення конструкції упакування вона 
піддається серії випробувань. Технічні випробування повинні показати, що упакування 
відповідає вимогам умов «нормальної» експлуатації, випробуванням на оглядовість і 
зовнішній вигляд. 

До передвиробничого етапу входить також етап «петлі якості» - матеріально-технічне 
постачання, де в ролі логістичного резерву підвищення якості продукції виступає поліпшення 
якості матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. 

Після необхідної підготовки починається етап виготовлення, що наближає виріб до його 
майбутнього споживача. Метою управління якістю на цьому етапі є виробництво продукції 
відповідно до планового завдання й рівня якості, сформованого на попередніх етапах 
життєвого циклу, а також підвищення якості продукції шляхом поліпшення властивостей 
продукції й удосконалювання технології виробництва при дотриманні встановлених 
економічних показників. 

Якість виготовлення продукції визначається відповідністю виробу розробленому 
проекту, до цієї відповідності й прагнуть у процесі виробництва. Досягнення поставлених 
цілей і завдань на стадії виробництва забезпечує ефективність системи управління якістю 
продукції на підприємстві. 

Перед запуском у виробництво на виробничій стадії проводиться попередня оцінка 
якості продукції, що полягає в оцінці одиничних показників якості. 

Отже, кінцеві результати визначення рівня якості на виробничому етапі - це якість 
технологічної документації, а також якість дослідного зразка нового виробу. 

На виробничому етапі велике значення має якість устаткування й технології 
виробництва виробів. І не менш важливе значення мають якість праці, тобто творчий 
потенціал і кваліфікація тих, хто розробляє, виготовляє й експлуатує об'єкт, і якість 
організації праці. Висока якість організації досягається шляхом створення оптимальних умов, 
насамперед, правових і економічних, що дозволяють максимально реалізувати творчі й 
професійні можливості персоналу й використати всі можливості матеріального 
забезпечення. 

Виробничий етап «петлі якості» закінчується вибором відповідного упакування для 
харчової продукції, основні характеристики якої були закладені на передвиробничому етапі. 
Упакування продукції служить для збереження продукту, зручності поводження з продуктом і 
його транспортування, а також виконує такі важливі маркетингові функції, як притягнення 
уваги споживача, ідентифікація товару, реклама й інформаційне оповіщення, формування 
іміджу. Значення маркетингових функцій упакування постійно зростає. Упакування повинне 
виконуватися з урахуванням наступних вимог: забезпечувати функціональність, тобто бути 
елементом товару, бути недорогий по витратах, відповідати естетичним вимогам, 
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забезпечувати схоронність фізичних властивостей якості на шляху до споживача, сприяти 
раціоналізації складських і транспортних витрат, бути зручним для реалізації, відбивати 
конкурентоздатність товару й його екологічність. Отже, упакування в сучасних умовах 
прискорює й полегшує процес купівлі-продажу, підсилює імідж товару й імідж підприємства, 
воно спрямоване на забезпечення якості продукції й її підвищень в очах споживачів. 

На етапі обороту й реалізації системне управління якістю спрямоване на створення 
необхідних умов для максимально можливого збереження властивостей продукції при її 
складуванні, транспортуванні й збуті, тобто на запобігання ушкодженням і зниженню її якості 
відповідно до стандартів і технічних умов. 

На етапі експлуатації, споживання підприємство повинне піклуватися про збут без 
зауважень випущених виробів й активно здійснювати всі заходи на цьому етапі. 

Для залучення покупців на підприємствах організовується сервіс. Мета сервісу – 
запропонувати покупцям продукцію й надати їм допомогу в одержанні найбільшої користі від 
придбаного товару. Підвищення якості сервісу є однією з умов фактичного задоволення 
потреб покупців. Якість обслуговування в місці продажів, можливість одержання 
консультації, повнота, вірогідність й якість оформлення супровідної документації на товар, 
якість маркування й упакування, гарантії на безкоштовне  обслуговування – усе це одиничні 
показники якості передпродажного сервісу, що викликає довіру до виробника й упевненість у 
якості продукції, що продається. 

Сервіс є підсистемою СМЯ, що забезпечує комплекс послуг, пов'язаних зі збутом і 
споживанням виробів. Правильно організований сервіс забезпечує підтримання й 
відновлення  необхідного рівня якості споживаної продукції, її постійну готовність до 
нормального споживання. Наприклад, для досягнення цієї мети ЗАТ «Одеський завод 
шампанських вин» здійснює наступне: 

- індивідуальний підхід до кожного клієнта-підприємства, швидкість обслуговування, 
створення комфортної обстановки (тобто замовник звертається до відділу маркетингу зі 
своїм запитом, а вирішення всіх інших питань бере на себе підприємство, тим самим 
заощаджуються час і зусилля клієнта й при цьому враховуються всі його побажання); 

- консультування покупців при придбанні ними виробів підприємства; 
- підготовку покупця; 
- консультаційне обслуговування з усіх питань і проблем, що виникають при збуті 

виробів; 
- надання на вимогу покупця наступних документів: акту експертизи, сертифіката 

походження, сертифіката якості; 
- надання гарантій; 
- збирання, оброблення й аналіз інформації про якість виробів, і ступеня відповідності 

продукції потребам споживача; 
- облік й аналіз браку й т.п. 
Крім сказаного, обстежені підприємства постійно вишукують резерви шляхом вивчення 

думки своїх працівників про ступінь задоволеності їх потреб і очікувань, проводячи при цьому 
оцінку внеску індивідуальної й колективної роботи персоналу в результати підприємства. 

Оцінка задоволеності персоналу здебільшого вказує на «вузькі місця» СМЯ харчового 
підприємства й дозволяє виявити додаткові резерви її розвитку. 

На рис. 1 наведені окремі рекомендації методики постійної оцінки задоволеності 
персоналу. 

На думку автора, система критеріїв задоволеності персоналу повинна бути пов'язана з 
основними цілями дослідження. Вимоги працівників як користувачів результатів діяльності 
підприємства різноманітні й, на перший погляд, суперечать одна одній. Однак усі ці вимоги 
взаємопов'язані, і включення вимог однієї групи споживачів не можливе без уваги до вимог 
іншої. 

При цьому сам механізм формування задоволеності персоналу залежить від багатьох 
критеріїв, які варто враховувати в управлінській діяльності. Зазначені критерії автор поділяє 
на внутрішні й зовнішні. Внутрішні належать до трудової установки (ціннісні орієнтації на 
працю), зовнішні - до обставин, з якими працівник зіштовхується на своєму робочому місці. 

Аналіз економічної літератури показав, що існує безліч підходів до оцінки 
задоволеності персоналу (табл. 2). 
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Вибір ключових критеріїв для проведення дослідження 
  

Побудова моделі бальної оцінки 

  

Розроблення анкети для вимірювання задоволеності персоналу 
  

Проведення анкетування персоналу 
  

Оброблення й аналіз інформації 
  

Оцінка задоволеності персоналу 
  

Моніторинг результатів роботи персоналу 
 

Рис. 1. Методика оцінки рівня задоволеності персоналу 
 

У реальній практичній діяльності харчових підприємств зазначені критерії можуть бути 
конкретизовані або доповнені залежно від напрямку діяльності підприємства, характеристик 
трудового колективу. 

Таблиця 2 
Класифікація критеріїв задоволеності персоналу 

 
Автор 

 
Ознака класифікації 

критеріїв задоволеності 
персоналу 

Перелік критеріїв задоволеності персоналу 

Ф. Герцберг 
 

Фактори гігієни Свобода на роботі 
Відносини з керівником і товаришами по службі 
Можливості для професійного зростання 
Належні робочі умови 
Гідна зарплата 
Просування по службі 
Стабільна й надійна робота 
Поінформованість про результати роботи 

 
 

Фактори мотивації Лідерство в групі 
Цікава й якісна робота 
Досягнення особистих цілей, що стосуються роботи 
Одержання нових навичок і знань 
Участь у прийнятті рішень 

Ю.Д. Красовський 
[7]  

Критерії характеристики 
роботи 

Характер роботи 
Зміст і обсяг роботи 
Гідна оплата й можливість просування 
Стан робочого місця й його оточення 
Розпорядок і правила поведінки 

Ю.В. Асташова, 
А.І. Демченко 
[1, с. 88] 

Показники задоволеності 
персоналу 

Кар'єрне зростання 
Стабільність і збільшення оплати праці Соціальні гарантії  
Безпека праці 

 
На наш погляд, для харчового підприємства доцільно використовувати наступні 

критерії задоволеності персоналу: рівень заробітної плати; можливість просування по службі; 
відносини з керівництвом; відносини зі співробітниками; зміст і обсяг роботи; безпека праці; 
графік роботи; стан робочого місця й його оточення; соціальна політика; організація дозвілля 
й відпочинку на підприємстві. 

У методиці нами використана 5-бальна шкала. Ступінь задоволеності персоналу 
оцінюється як: 1 – повністю незадоволений, 2 – незадоволений, 3 – нейтральний, 4 – 
задоволений, 5 – повністю задоволений. Респонденти ставлять один з п'яти балів, 
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розташованих на шкалі між градаціями «повністю незадоволений» і «повністю задоволений». 
На погляд дисертанта, такий спосіб дає більш точну оцінку задоволеності персоналу.  

Інструментом оцінки може служити анкета-запитальник внутрішнього споживача 
процесу, що допомагає персоналу усвідомити, хто є реальним споживачем усередині 
підприємства, удосконалювати процесні відносини на підприємстві й зробити наочними 
процеси на всіх рівнях.  

Крім питань, що дозволяють дати оцінки задоволеності персоналу, включаємо питання 
по різних параметрах, таких як вік, стать, посадовий статус, стаж роботи працівників на 
підприємстві, підрозділ підприємства. Це необхідне з метою визначення розходження по 
задоволеності й залученню персоналу в підрозділах підприємства, виявлення дисбалансу 
думок робітників і службовців за різними показниками, виявлення вікових груп працівників, 
найбільш лояльних або, навпаки, тих, які найбільше опираються змінам на підприємстві, й ін. 

Анкетування доцільно проводити в динаміці, порівнюючи отримані результати з 
аналогічними показниками минулих періодів. 

Оцінка задоволеності персоналу харчового підприємства може бути дана на підставі 
узагальненого індексу задоволеності працівників підприємства в цілому за формулою: 

                                                               пер
1

,
n

ц пері i
i

J Y q
=

= ×∑                                      (4) 

де періY -  задоволеність персоналу за і-му критерієм, iq  - коефіцієнт вагомості і-го 

критерію (табл. 3), і - критерій задоволеності, 1, ... , ,i n n= - кількість критеріїв. 
На підставі узагальненого індексу задоволеності персоналу можна зробити висновок 

про тип задоволеності роботою.  
Типи задоволеності роботою залежать від оцінки робочих умов, від порівняння власних 

очікувань і фактичних ситуацій. Можна проводити порівняльний аналіз задоволеності 
персоналу по організації в цілому, по окремих структурних підрозділах і по конкретних 
співробітниках. 

Таблиця 3 
Коефіцієнти вагомості критеріїв задоволеності персоналу 

 
Критерії задоволеності персоналу Вагомість критерію задоволеності 

персоналу 
Рівень заробітної плати 0,2 
Можливість просування по службі 0,2 
Відносини з керівництвом 0,2 
Відносини зі співробітниками 0,1 
Зміст і обсяг роботи 0,1 
Безпека праці 0,05 
Графік роботи 0,05 
Стан робочого місця і його оточення 0,05 
Соціальна політика підприємства 0,025 
Організація дозвілля й відпочинку на підприємстві 0,025 

 
На підставі отриманих результатів необхідно розробляти пропозиції й заходи щодо 

підвищення ступеня задоволеності персоналу й згодом удосконалювати програми 
підвищення задоволеності й лояльності співробітників підприємства. 

Крім того, згодом на задоволеність персоналу можуть впливати нові або ж раніше 
малозначимі характеристики. Отже, для успішного управління й створення позитивного 
ставлення до підприємства необхідно регулярно проводити дослідження, щоб визначити 
ступінь задоволеності персоналу підприємства. 

Відповідно до поставленого завдання дослідження апробована методика оцінки 
задоволеності персоналу, що дозволила виявити резерви вдосконалювання СМЯ харчового 
підприємства й розробити відповідні коригувальні й/або запобіжні дії, спрямовані на 
ефективне функціонування системи мотивації праці й СМЯ в цілому. 
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У ході дослідження проведене анкетування по питанню оцінки критеріїв задоволеності 
персоналу на 7 великих харчових підприємствах Одеської області. Підсумки здійсненої 
роботи свідчать про недостатній ступінь задоволеності харчового персоналу (табл. 4). 

Таблиця 4 
Результати оцінки задоволеності персоналу  харчових підприємств 

 
Підприємство Індекс задоволеності персоналу 

ЗАТ «Одесавинпром» 0,85 
ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» 0,71 
ВАТ «Одеський коровай» 0,85 
ВАТ «ОЗДП» 0,59 
Одеський завод таїровських вин 0,84 
ВАТ «Коблево» 0,63 
ТОВ «ШАБО» 0,74 

 
Вирішенням зазначених проблем є використання сучасних теорій мотивації. Сучасні 

системи мотивації персоналу можуть ґрунтуватися на найрізноманітніших методах, вибір 
яких залежить від відпрацьованості системи стимулювання на підприємствах, загальної 
системи управління й особливостей діяльності власне підприємства. Соціологічні 
дослідження показують, що найбільшу вагу серед форм мотивації мають оклад і 
індивідуальна надбавка, премії, можливість одержання кредитів і матеріальна допомога. 
Значимими також є наступні мотиваційні фактори: гарний моральний клімат у колективі, 
можливості для кар'єрного зростання, належні умови праці. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи з того, що  сьогодні основним 
завданням всіх виробників є задоволення потреб покупців, основою для розроблення заходів 
щодо підвищення якості продукції є інформація про ринки, переваги покупців, що 
змінюються, діяльність конкурентів, постачальників. Саме тому, говорячи про практичну 
реалізацію резервів удосконалювання СМЯ, необхідно, насамперед, розглядати 
маркетингові резерви. Маркетингові резерви – це невикористані можливості 
вдосконалювання окремих елементів системи менеджменту якості з метою поліпшення 
споживчих властивостей продукції й більш повного задоволення потреб покупців. 

Представлена методика постійної оцінки задоволеності своєю працею персоналу 
підприємства, де система критеріїв задоволеності персоналу повинна бути пов’язана з 
основними цілями дослідження. Вимоги працівників як користувачів результатів діяльності 
підприємства різноманітні й на перший погляд суперечать одна одній. Однак усі ці вимоги 
взаємопов’язані, і включення вимог однієї групи споживачів неможливе без уваги до вимог 
іншої. При цьому сам механізм формування задоволеності персоналу залежить від багатьох 
критеріїв, які варто враховувати в управлінській діяльності. Зазначені критерії автор поділяє 
на внутрішні й зовнішні. Внутрішні належать до трудової установки (ціннісні орієнтації на 
працю), зовнішні – до обставин, з якими працівник зіштовхується на своєму робочому місці. 
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Анотація 
Стаття присвячена визначенню основних напрямків вдосконалювання системи 

менеджменту якості на підприємствах. Розглянуто значення раціональної наукової 
організації праці робочого місця в системі менеджменту якості. В статті також 
проведена оцінка задоволеності персоналу, що здебільшого вказує на «вузькі місця» СМЯ 
харчового підприємства, та яка дозволяє виявити додаткові резерви її розвитку. 

Ключові слова: якість, система менеджменту якості, підприємство, резерви, 
система, маркетинг якості, персонал, задоволеність персоналу, робоче місце. 

 
Аннотация 

Статья посвящена определению основных направлений усовершенствования 
системы менеджмента качества на предприятиях. Рассмотрено значение рациональной 
научной организации труда рабочего места в системе менеджмента качества. В статье 
также проведена оценка удовлетворенности персонала, которая указывает на «узкие 
места» СМЯ пищевого предприятия, и которая позволяет обнаружить дополнительные 
резервы ее развития. 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, предприятие, 
резервы, система, маркетинг качества, персонал, удовлетворенность персонала, 
рабочее место. 

 
Annotation 

The article is devoted determination of basic directions of improvement of the system of 
management of quality on enterprises. The value of rational scientific organization of labour of 
workplace is considered in the system of management of quality. The estimation of satisfaction of 
personnel, which specifies into «narrow places» of SMQ of food enterprise, and which allows to 
find out additional backlogs of its development, is also conducted in the article. 

Key words: quality, system of management of quality, enterprise, backlogs, system, 
marketing of quality, personnel, satisfaction of personnel, workplace. 
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МОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА 

ПОСЛУГИ ВНЗ 
 
Постановка проблеми. Зміни політичного та соціально-економічного характеру, що 

відбулися за роки незалежності України, зокрема трансформація усієї економічної системи, 
перехід на ринкові відносини в усіх галузях економіки, вплинули на сферу освіти, принципи і 
засади формування якої в нових умовах набули інших ознак і пріоритетів. Закономірним 
процесом стало формування ринку послуг вищої освіти, на якому взаємодіють попит на 
освітні послуги з боку споживачів послуг (окремих осіб, підприємств і організацій, держави) і 
їх пропозиція приватним і державними вищими навчальними закладами. 

Стрімкий розвиток ринкових відносин спричинив появу в державі цілої низки нових 
закладів освіти усіх рівнів акредитації та форм. Велика потужність ринку і переважання 
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пропозиції над попитом, характерні для ринку освітніх послуг України, зумовлюють розвиток 
конкурентних відносин між вищими навчальними закладами. Успішне функціонування ВНЗ 
на ринку освітніх послуг забезпечується підтриманням високого рівня попиту споживачів на 
послуги, що ним надаються.  Усе це обумовлює необхідність самостійного визначення для 
ВНЗ стратегії і тактики діяльності і з’ясування механізму, який дасть змогу освітнім закладам 
адекватно реагувати на зміни попиту і приймати ефективні управлінські рішення. 

Необхідність у застосуванні рефлексивного управління виникає, коли немає можливості 
прямого управління, тобто відносини між економічними агентами не є відносинами прямого 
підпорядкування, зокрема, такими є відносини обміну між продавцем і покупцем. Таке 
управління є неціновим методом підвищення купівельного попиту. Особливості 
рефлексивного управління визначають його важливу роль у забезпеченні життєздатності 
соціально-економічних систем, їх конкурентоспроможності [9] і можуть бути ефективно 
застосовані при побудові моделі управління попитом, в тому числі, на послуги ВНЗ.  

У світлі відкриття нових можливостей представлення соціальних явищ у вигляді 
взаємодії суб’єктів, що здатні пізнавати поведінку один одного і найкращим чином впливати 
на «суперника», і передбачення стратегічних рішень, актуальною постає спроба побудови 
моделі рефлексивного управління попитом на освітні послуги, що надаються ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує декілька підходів до 
механізмів прийняття рішень споживачем. Питання використання психологічних аспектів 
людської поведінки в економіці розглядаються у роботах Г. Саймона, Дж. Сороса, 
В. Вілюнаса, В. Канемана, В. Лепського, А. Сміта,  А. Тверських та інших. З точки зору 
класичного раціоналістичного підходу питання прийняття споживчих рішень досліджували у 
своїх працях Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Д. Форрестер і вітчизняні вчені О. Амоша, 
В. Вітлінський, В. Вовк, В. Геєць, В. Заруба, Т. Клебанова, Ю. Лисенко і інші. 

Криза традиційних підходів до проектування і керування складними системами 
(передусім соціальними) у другій половині ХХ століття зумовила появу рефлексивного 
підходу. Автор ідеї рефлексивного управління – В. Лефевр [1]. Подальшу розробку ідея 
рефлексивного управління отримала у роботах російських вчених, зокрема В. Лепського [2], 
Ф. Єрешко [3], О. Анісімова та інших. Продовження досліджень у цьому напрямі можна 
знайти і у працях українських вчених Р. Лепи [4,5], Т. Таран [6,7], В. Шемаєва [8]. 

Різниця між природнонауковим і рефлексивним підходами полягає у тому, що у межах 
природнонаукового підходу ми обмежуємося вивченням реальності, а при рефлексивному 
підході нас цікавить, як саме цю реальність будуть відображати суб’єкти (їх уявлення про 
реальність), тобто уся система багаторазових відображень цієї реальності. У системному 
аспекті під рефлексією можна розуміти здатність деяких систем будувати моделі себе і інших 
систем і одночасно бачити себе у процесі побудови таких моделей. Наявність у 
внутрішньому світі суб’єкта X  уявлень про внутрішній світ суб’єкта Y  дозволяє ставити 
задачу організації рефлексивного управління. 

Постановка завдання. Метою статті є побудова моделі рефлексивного управління 
попитом на послуги вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах невідповідності 
попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг України (має місце перевищення пропозиції над 
попитом і, як результат, конкуренція між вищими навчальними закладами за абітурієнтів) 
особливого значення для конкретного ВНЗ набуває задача підвищення рівня попиту, яка 
може бути вирішена за допомогою дослідження мотивів прийняття рішень споживачами 
освітніх послуг і розгляду можливості управління ними з точки зору рефлексивного підходу. 

Побудову моделі рефлексивного управління попитом на послуги вищого навчального 
закладу будемо виконувати у рамках складної системи – ринку освітніх послуг. Активними 
агентами, між якими відбувається інформаційна взаємодія, вважатимемо конкретний вищий 
навчальний заклад, який пропонує освітні послуги на ринку (для його позначення 
використовуватимемо скорочення ВНЗ), і сукупного абітурієнта, тобто множину потенційних 
споживачів освітніх послуг (його позначатимемо А). Виходячи з того, що предметом нашого 
інтересу виступає можливість управління вищим навчальним закладом рівнем попиту 
абітурієнта на освітні послуги, суб’єктом, який здійснює управління, будемо вважати ВНЗ, а 
суб’єктом, над яким здійснюється управління – абітурієнта. 
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У процесі своєї діяльності активні агенти можуть збирати, обробляти і викривляти 
інформацію, змінювати ефективність своєї діяльності відповідно до своїх цілей і інформації 
про совій стан і стан зовнішнього середовища, а також мають готовність і здатність 
виконувати дії у відповідності з метою і функціями системи [9]. 

Рефлексивне управління Лефевр В.О. визначає як «процес передачі засад для 
прийняття рішень одному з персонажів іншим», як «передачу засад, з яких виводиться 
наперед визначене рішення». В [10] під рефлексивним управлінням розуміється 
цілеспрямований вплив на інформаційну структуру, що є ієрархією уявлень, вершинам якої 
відповідає інформація суб’єктів системи про значимі параметри, уявлення інших суб’єктів 
системи, уявлення про уявлення і т. д. У роботі [11] увага акцентується на тому, що під 
рефлексивним керуванням вченими здебільшого розуміється свідома підготовка і передача 
інформації з метою схилити опонента до прийняття вигідного для управляючої сторони 
рішення, і рефлексивне управління визначається як процес передачі засад для прийняття 
рішення одним суб’єктом іншому з метою управління процесом прийняття рішення. 

Нас цікавитиме система образів, які будують у своїй свідомості ВНЗ і абітурієнт. У 
системах взаємодії двох суб’єктів виділяють декілька рівнів відображення реальними 
агентами. На першому рівні відображення у свідомості агента будується образ себе, маємо 
уявлення агента відносно своїх цілей діяльності і можливостей. Це є рефлексія першого 
рангу або саморефлексія. На другому рівні відображення у свідомості агента будується 
образ іншого агента, з яким він планує взаємодіяти, тобто уявлення суб’єкта про цілі і 
можливості іншого суб’єкта. Це рефлексія другого рангу. Усвідомлення агентом того, як він 
оцінюється іншими суб’єктами у просторі взаємодії є рефлексією більш високого рангу. Для 
цілей нашого дослідження обмежимось образами ВНЗ і абітурієнта першого і другого рангу. 

Традиційна або нерефлексивна інформаційна взаємодія між агентами (ВНЗ і 
абітурієнтом), що не має на меті схилити абітурієнта до прийняття того чи іншого рішення, 
вигідного для управляючого суб’єкта (ВНЗ), і полягає у обміні інформацією, може бути 
зображена у вигляді (рис. 1): 
 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Нерефлексивна інформаційна взаємодія між ВНЗ і абітурієнтом. 
 
Нерефлексивна взаємодія між агентами відбувається по двом каналам: 1) від ВНЗ до 

абітурієнта і 2) від абітурієнта до ВНЗ. Достовірність складових інформаційного потоку і їх 
інтерпретація залежать від наявних у ВНЗ і абітурієнта засобів збору, збереження, передачі і 
обробки інформації. 

У системі з рефлексією взаємодія агентів відбувається опосередковано, через образи 
один одного. Для цього, перш за все, агент має створити свій власний образ, усвідомити 
себе самого, свої цілі і можливості, тобто здійснити саморефлексію. Далі кожний агент будує 
у своїй свідомості образ іншого агента, з яким він має намір взаємодіяти. 

На основі позначень, запропонованих у роботі [9], для опису образів ВНЗ і абітурієнта 
використаємо наступні позначення: 

1) VВНЗ
ВНЗ   – образ себе у свідомості ВНЗ, тобто знання і розуміння вищим навчальним 

закладом самого себе; 
2) VA

A  – образ себе у свідомості абітурієнта, тобто знання і розуміння абітурієнтом 
самого себе; 

ВНЗ А 

1 

2 
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3) VA
ВНЗ  – образ абітурієнта у свідомості ВНЗ, тобто знання і розуміння вищим 

навчальним закладом абітурієнта; 
4) VВНЗ

A  – образ ВНЗ у свідомості абітурієнта, тобто знання і розуміння абітурієнтом 
вищого навчального закладу. 

Відзначимо, що для зручності сприйняття позначення образів мають індекси, причому 
нижній індекс характеризує агента, який будує образ, а верхній індекс характеризує агента, 
образ якого будується. 

У [9] для наглядного зображення моделі рефлексивної взаємодії між агентами 
пропонується графічний апарат, за якого сукупність вершин графа складається з двох 
множин: скінченої множини вершин, що відповідають реальним агентам, і нескінченої 
множини вершин, що відповідають їх образам різного рангу. Тоді модель структури 
рефлексивної взаємодії ВНЗ і абітурієнта другого рангу складатиметься з вершин реальних 
агентів ВНЗ і абітурієнта і вершин образів першого і другого рангів і матиме вигляд (рис. 2): 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель структури рефлексивної взаємодії ВНЗ і абітурієнта другого рангу. 
 
На першому етапі ВНЗ будує образ першого рангу – образ себе ( VВНЗ

ВНЗ ), у якому 
формулює свої цілі і можливості на поточний момент часу. У якості цілі діяльності ВНЗ 
розглянемо задачу максимізації числа абітурієнтів, які приймуть рішення про вступ до даного 
ВНЗ. У процесі розвитку ВНЗ ціль може змінюватися і доповнюватися, наприклад, не тільки 
набрати студентів на перший курс, але і забезпечити високу якість навчання (збільшення 
кількості працевлаштованих випускників), підвищення рейтингу ВНЗ (доброзичливе 
ставлення суспільства до навчального закладу). Обмеженням можливостей виступають 
обсяг ліцензійного набору і собівартість навчання (мінімальна ціна за навчання, яку може 
собі дозволити встановити ВНЗ з врахуванням знижок і пільг). 

У якості ваги вершини VВНЗ
ВНЗ  (образу ВНЗ у своїй свідомості) приймемо векторну 

характеристику образу агента ( )CenaCQQK акрВНЗ ,,,= , де Q  – кількість абітурієнтів, які 

вступають на перший курс даного освітнього закладу, акрQ  – обсяг ліцензійного набору, C  – 

собівартість навчання у ВНЗ і Cena  – ціна за навчання. Причому, дані характеристики 
уточнюються і набувають конкретного виразу в залежності від розглядуваної спеціальності у 
ВНЗ. Ціллю ВНЗ виступатиме досягнення такого показника вступу студентів, за якого 

0=− QQакр . А обмеженнями є акрQQ ≤  і CСena > .  
На другому етапі відображення у свідомості ВНЗ будується образ другого рангу – образ 

абітурієнта ( VA
ВНЗ ), тобто уявлення вищого навчального закладу про цілі і можливості 

абітурієнта. Побудова образу абітурієнта у свідомості ВНЗ може проводитись шляхом 
анкетування старшокласників, куди будуть включені відповідні питання. 

ВНЗ А 

VВНЗ
ВНЗ  VA

ВНЗ   VВНЗ
A           VA

A         

2 

1 
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Аналогічно рефлексивне відображення відбувається і у свідомості абітурієнта, де також 
будуються образи першого і другого рангів. 

У образі себе абітурієнта ( VA
A ) містяться його уявлення про свої цілі і можливості. До 

цілей абітурієнта можуть відноситись: 
– отримання вищої освіти, причому неважливо якої; 
– отримання відповідної кваліфікації; 
– задоволення освітніх потреб; 
– розвиток особистості; 
– самореалізація; 
– забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці; 
– влиття до лав студентства; 
– відстрочка часу вступу до армії (парубки). 
Одночасно досягненню цілей абітурієнтом по отриманню освітніх послуг можуть 

завадити наступні обмеження: 
– не усвідомлення абітурієнтом необхідності отримання вищої освіти; 
– відсутність сертифікату про проходження ЗНО; 
– недостатня якість середньої освіти, отриманої у школі, для продовження навчання і 

освоєння освітніх програм ВНЗ; 
– фінансові обмеження, тобто сума коштів, яку може виділити родина абітурієнта для 

оплати освітніх послуг. 
На другому етапі відображення у внутрішньому світі абітурієнта відбувається побудова 

образу іншого. Образом ВНЗ у свідомості абітурієнта ( VВНЗ
A ) є уявлення абітурієнта про цілі і 

можливості вищого навчального закладу. Для отримання освітніх послуг абітурієнт 
вибиратиме той ВНЗ, який, на думку абітурієнта, якнайповніше відповідає його запитам, 
тобто у якому майбутній студент зможе реалізувати свої цілі. 

Дуги ( )VВНЗ ВНЗ
ВНЗ, , ( )VВНЗ A

ВНЗ, , ( )VA A
A,  і ( )VA ВНЗ

A, , що йдуть від вершин реальних 
агентів до вершин образів у них в свідомості, відповідають процесу формування внутрішньої 
мотивації агентів до рефлексивного відображення. Вагою цих дуг у [9] запропоновано 
вважати величину ресурсів (тобто часу і фінансових засобів), які агент готовий витрачати на 
рефлексію. Очікується, що віддача від партнера у разі здійснення рефлексивного управління 
буде більшою за затрати агента на рефлексію.  

Дуги ж у протилежному напрямі – ( )ВНЗVВНЗ
ВНЗ , , ( )ВНЗVАВНЗ , , ( )АVАА , , ( )АVВНЗ

А ,  – 
відображають процес впливу сформованого образу на дії агента. Сформований у свідомості 
агента образ іншого дає можливість відповісти на питання, чи відповідає цей образ запитам 
агента. Так, дуги ( )ВНЗVАВНЗ ,  і ( )АVВНЗ

А ,  дають оцінку того, наскільки інший агент 
влаштовує ВНЗ і абітурієнта відповідно як партнер по взаємодії. В залежності від ступеня 
відповідності партнера запитам агента робиться вибір на користь, чи не на користь партнера. 

Для оцінки того, наскільки інший влаштовує агента як партнер по взаємодії, сформуємо 
образ «ідеального» партнера, тобто образ того, яким реальний агент хотів би бачити іншого 
агента з точки зору досягнення своїх цілей і з врахуванням своїх обмежень. У цьому випадку 
кожну вершину образу іншого ( VA

ВНЗ  і VВНЗ
A ) замістимо двома вершинами: реальним образом 

іншого агента і ідеальним образом іншого агента, які позначимо real
A

ВНЗV , ideal
A

ВНЗV  і real
ВНЗ

AV , 

ideal
ВНЗ

AV  відповідно. Порівняння реального і ідеального образу іншого дозволяє оцінити 
успішність взаємодії агентів. 

Успішна взаємодія ВНЗ і абітурієнта, з точки зору ВНЗ, полягає у прийнятті абітурієнтом 
рішення про вступ у даний освітній заклад і очікується у разі співпадіння або достатньої 
близькості реального образу ВНЗ у свідомості абітурієнта real

ВНЗ
AV  до його ідеального образу 

ideal
ВНЗ

AV . 
У разі невідповідності реального образу іншого ідеальному образу іншого і неуспішної 

взаємодії агенти мають оцінити свої можливості до змін (розвитку), тобто сформувати 
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ідеальний образ себе. Кожна вершина образу себе ( VВНЗ
ВНЗ  і VA

A ) заміщується двома 

вершинами: реальним образом себе і ідеальним образом себе ( real
ВНЗ
ВНЗV , ideal

ВНЗ
ВНЗV  і real

A
AV , 

ideal
A
AV  відповідно). 

Якщо реальний образ ВНЗ у свідомості абітурієнта real
ВНЗ

AV  не співпадає з ідеальним 

образом ВНЗ ideal
ВНЗ

AV , абітурієнт не робитиме вибір на користь даного навчального закладу. 
У цьому випадку ВНЗ має активізувати свої ресурси для змін у сторону відповідності запитам 
абітурієнта, тобто має оцінити свої можливості для розвитку ( ideal

ВНЗ
ВНЗV ) і спробувати 

наблизити себе реального ( real
ВНЗ
ВНЗV ) до свого ідеального образу у свідомості абітурієнта 

( ideal
ВНЗ

AV ). 
Отримаємо наступну модель структури взаємодії ВНЗ і абітурієнта із рефлексією (рис. 

3): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель структури взаємодії ВНЗ і абітурієнта із рефлексією. 
 
Рефлексивне управління полягає у впливі на образи, сформовані у свідомості агентів, 

причому вплив здійснюється лише на реальні образи. Здійснюючи рефлексивне управління 
абітурієнтом, вищий навчальний заклад передає йому засади для прийняття рішення, 
вигідного для управляючого суб’єкту (ВНЗ). На рис. 4 зобразимо канали, по яким 
управляючий суб’єкт може здійснювати рефлексивне управління. Рефлексивне управління, 
спрямоване на абітурієнта, ВНЗ здійснює по каналам 3 і 4, направленим від вершини 
управляючого суб’єкта (ВНЗ) до реальних образів себе і ВНЗ у свідомості абітурієнта. 
Управляючий вплив ВНЗ може спрямовувати і на себе реального real

ВНЗ
ВНЗV , тобто 

змінюватися і розвиватися самостійно (канал 5, направлений від вершини ВНЗ до свого 
реального образу). 
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Рис. 4. Модель рефлексивного впливу ВНЗ на абітурієнта 
 
З побудованої моделі структури взаємодії ВНЗ і абітурієнта з рефлексією очевидно, що 

рефлексивне управління може здійснюватися за трьома напрямами чи альтернативами [9]: 
1) Альтернатива 1A . Управління відбувається по каналу 3 (дуга ВНЗ – real

ВНЗ
AV ). 

Здійснюється вплив на образ ВНЗ у свідомості абітурієнта real
ВНЗ

AV . При цьому ВНЗ змінює 
уявлення абітурієнта про себе шляхом інформаційної взаємодії. Вважатимемо, що надання 
завідомо неправдивої інформації про себе ВНЗ виключено і освітній заклад намагається 
наблизити свій образ у свідомості абітурієнта real

ВНЗ
AV  до себе реального real

ВНЗ
ВНЗV , тобто 

надати абітурієнту якомога повну і правдиву інформацію про себе; 
2) Альтернатива 2A . Управління відбувається по каналу 4 (дуга ВНЗ – real

A
AV ). 

Здійснюється вплив на образ себе у свідомості абітурієнта real
A
AV . ВНЗ намагається змінити 

уявлення абітурієнта про його цілі і можливості таким чином, щоб до переліку цілей 
абітурієнта додалася ціль отримати освітню послугу у даному ВНЗ, а можливості абітурієнта 
представлялися йому такими, що дозволяють навчатися саме у цьому освітньому закладі, 

тобто відповідали вимогам, які ставляться освітнім закладом до студента ideal
A

ВНЗV ; 

3) Альтернатива 3A . Управління відбувається по каналу 5 (дуга ВНЗ – real
ВНЗ
ВНЗV ). ВНЗ 

змінює себе реального real
ВНЗ
ВНЗV  з метою наближення до свого ідеального образу у свідомості 

абітурієнта ideal
ВНЗ

AV . У цьому випадку ВНЗ змінює свої об’єктивні характеристики так, щоб 
привести їх у відповідність із запитами абітурієнта. 

Відзначимо, що, якщо у першому і другому випадках передбачається вплив на образи у 
свідомості абітурієнта (образ ВНЗ і образ власних цілей і можливостей абітурієнта), що є 
суб’єктивними, то у другому випадку передбачається зміна об’єктивних характеристик ВНЗ з 
тим, щоб якнайповніше відповідати запитам абітурієнта. 
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Зведемо у таблицю 1 дані про можливі альтернативи управління вищим навчальним 
закладом, цілі і методи такого управління: 

 
Таблиця 1 

Можливі альтернативи управління вищим навчальним закладом, цілі і методи 
такого управління 

 
Альтернативи 
управління 

Цілі управління Методи управління 

1A  
канал 3 

дуга ВНЗ – real
ВНЗ

AV  

0→− real
ВНЗ
ВНЗreal

ВНЗ
А VV

 

Надання абітурієнту 
інформації про ВНЗ. 

1) Реклама ВНЗ: 
- ЗМІ; 
- спеціальні довідники і сайти; 
- виставки; 
- Дні відкритих дверей; 
- власні рекламні видання. 
2) Розробка і просування Інтернет-сайту ВНЗ; 
3) Профорієнтаційна робота. 

Надання абітурієнту 
інформації щодо вимог для 
вступників до ВНЗ. 

Розміщення інформації: 
- на Інтернет сайті ВНЗ; 
- у буклетах; 
- на Днях відкритих дверей. 

2A  
канал 4 

дуга ВНЗ – real
A
AV  

0→− ideal
A

ВНЗreal
A
А VV

  

Коректування можливостей 
абітурієнта: 
1) формування позитивного 
ставлення до вищої освіти; 
2) фінансових можливостей; 
 
 
3) підвищення рівня 
середньої освіти. 

 
 
1) Організація зустрічей з найбільш успішними 
випускниками ВНЗ; 
2) Надання знижок і пільг в оплаті за навчання; 
забезпечення студентів місцями у гуртожитку; різні 
форми фінансування освіти 
3) Проведення занять у школі викладачами ВНЗ. 

Виявлення вимог, які 
ставляться абітурієнтом до 
ВНЗ. 

1) Анкетування; 
2) Маркетингові дослідження попиту, відомостей про 
продаж і аналіз тенденцій зміни купівельного попиту. 

3A  
канал 5 

дуга ВНЗ – real
ВНЗ
ВНЗV  

0→− ideal
ВНЗ

Аreal
ВНЗ
ВНЗ VV

 

Зміна об’єктивних 
характеристик ВНЗ у 
відповідності із запитами 
абітурієнта. 

 1) Підвищення рівня матеріально-технічної бази 
ВНЗ; 
2) Підвищення рівня професорсько-викладацького 
складу ВНЗ. 

 
Рефлексивне управління за альтернативою 1A , що передбачає надання абітурієнту 

інформації про ВНЗ, може здійснюватися широким спектром методів. Необхідно 
враховувати, що ступінь довіри потенційних споживачів освітніх послуг до різних джерел 
інформації різниться. З огляду на різноманітність методів інформаційного впливу на 
потенційних споживачів, що можуть бути використані освітнім закладом, і необхідність 
стислого опису у таблиці 1 доцільно нижче описати їх більш докладно. 

Ефективним інструментом інформаційного впливу є реклама вищого освітнього 
закладу. Можуть бути використані різні засоби, канали, носії і можливості реклами, головним 
чином, наступних п’яти груп [12]: 

- засоби масової інформації: друковані (періодичні видання), радіо, рідше телебачення 
(через високу вартість ефірного часу), спеціалізовані періодичні освітянські видання для 
абітурієнтів (наприклад, журнали «Куди піти навчатись», «Помічник абітурієнта», 
«Репетитор», газети «Навчання сьогодні», «Работа и учеба» і ін.); 

- спеціальні довідники, до яких можна віднести спеціалізовані друковані видання для 
вступників, частина яких розповсюджується по Україні і містить інформацію про ВНЗ України  
(наприклад, Довідник для вступників до ВНЗ, «Довідник абітурієнта», Довідник для 
абітурієнтів «Все про освіту в Україні», Довідник «Навчальні заклади від А до Я», Довідник 
«Вища освіта України», Довідник «Усі вищі навчальні заклади України»), а частина 
спрямована на споживачів окремих регіонів (наприклад, Довідник «Навчальні заклади Києва 
та Київщини», рекламно-інформаційний каталог «Навчальні заклади Києва»), а також 
спеціалізовані веб-сайти, що активно використовуються учнями шкіл для отримання 
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інформації про ринок освітніх послуг (наприклад, http://www.mon.gov.ua, 
http://www.osvita.org.ua, http://www.osvita.ua, http://www.vuzi.com.ua); 

- виставки – спеціалізовані, іноді навіть формально не пов’язані з освітою (зокрема, 
ярмарки). Така участь – ефективна форма заохочення абітурієнтів, що дозволяє сполучати 
особисте спілкування на стенді, роздачу інформаційно-рекламних матеріалів, демонстрацію 
відеоматеріалів і інші форми впливу, який, у цьому випадку, виявляється багатоканальним, а 
тому і має особливий психологічний ефект; 

- дні відкритих дверей, коли абітурієнти і їх батьки можуть ознайомитись з учбово-
аудиторною базою, викладачами, програмами і ін.; 

- власні рекламні видання неперіодичного характеру (проспекти, буклети, календарі і т. 
п.), які містять максимально повну інформацію про ВНЗ. 

З огляду на активізацію інформаційних потоків і ріст відсотка користувачів мережі 
Інтернет серед випускників шкіл, все більшої ваги набирає інформація про навчальний 
заклад, яка може бути отримана потенційними споживачами освітніх послуг з власного 
офіційного Інтернет сайту ВНЗ. 

До форм профорієнтаційної роботи у школі можна віднести: 
- організацію інформаційних зустрічей з представниками ВНЗ на базі школи; 
- участь школярів у предметних олімпіадах, що проводяться ВНЗ; 
- розповсюдження у школах рекламних матеріалів ВНЗ; 
- навчання старшокласників у профільних класах ВНЗ; 
- передача інформації про ВНЗ шкільними вчителями; 
- розміщення у школі календаря Днів відкритих дверей ВНЗ; 
- заняття, що проводяться викладачами ВНЗ у школі. 
Цілі управління за альтернативами 2A  і 3A  і методи, що можуть бути застосовані з 

цією метою, описані у табл. 1. 
Реалізація управління вимагає від ВНЗ здійснення затрат, величина яких 

відрізнятиметься в залежності від методу управління, застосовуваного вищим навчальним 
закладом. Ввівши індекс i  для позначення методу управління, що використовує ВНЗ, 
затрати на його реалізацію позначимо iz , max0 zz i ≤≤ , де maxz  – найбільша сума витрат, які 
може дозволити собі ВНЗ. Затрати на реалізацію кожного методу управління визначаються 
на основі кошторису витрат. 

Рефлексивне управління спрямоване на підвищення кількості абітурієнтів, що приймуть 
рішення про вступ до ВНЗ, причому ефективність такого управління, а, отже, і кількість 
студентів, яких вдалося додатково залучити до освітнього процесу, залежить від заходів, які 
здійснює ВНЗ. Коефіцієнт ефективності методу рефлексивного впливу i , який позначимо iε , 

[ )1;0∈iε , визначається на основі даних про застосування певного методу з переліку, 
наведеного у табл. 1, і статистичних даних вступу студентів до вищого навчального закладу. 
Тоді кількість додатково залучених студентів iN∆  в залежності від застосовуваного методу 

управління i  аналітично можна задати у вигляді iii zN ⋅=∆ ε .  
Передбачуваними вигодами від реалізації рефлексивного впливу є отримання вищим 

навчальним закладом додаткового доходу від надання освітніх послуг більшій кількості 
студентів у вигляді оплати за навчання тими студентами, яких вдалося додатково залучити 
до навчального процесу у ВНЗ. Позначивши плату за освітню послугу Cena  і, отримаємо 
величину додаткового доходу iy∆  при застосуванні методу управління i  CenaNy ii ⋅∆=∆ . 

Підставивши в останнє рівняння значення iN∆ , запишемо величину додаткового доходу 
ВНЗ у вигляді 

 
Cenazy iii ⋅⋅=∆ ε . 

 
Для реалізації рефлексивного впливу ВНЗ має обрати такий набір дій з переліку 

представлених у таблиці 1, що дозволить досягти мети управління мінімальними затратами 
ресурсів, які не перевищуватимуть передбачувану вигоду від здійснення рефлексивного 

http://www.mon.gov.ua
http://www.osvita.org.ua
http://www.osvita.ua
http://www.vuzi.com.ua
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управління. У протилежному випадку рефлексивне управління буде неефективним. Отже, 
має бути вирішена задача оптимізації, що дозволить вищому навчальному закладу 
найменшим залученням ресурсів досягти мети по набору студентів. 

Доцільність здійснення вищим навчальним закладом управляючого впливу i  
описується умовою 0>−∆ ii zy  або 0>−⋅⋅ iii zCenazε . Враховуючи, що 

( ) 01 >−⋅ ii zCenaε  і затрати на управління 0>iz , отримаємо умову ефективності 

застосування управління 1>⋅ Cenaiε . Управляючий вплив i  буде тим ефективнішим, чим 

менші затрати на нього iz  і чим більший коефіцієнт ефективності iε . 
Абітурієнт прийме рішення про вступ до даного ВНЗ у випадку, коли у його свідомості 

співпадають або достатньо близькі реальний і ідеальний образи ВНЗ. Тобто задача 
рефлексивного управління може бути сформульована як задача мінімізації відстані між 
образами real

ВНЗ
AV  і ideal

ВНЗ
AV  або 0=− ideal

ВНЗ
Аreal

ВНЗ
A VV  [9]. Якщо розташувати реальні і 

ідеальні образи ВНЗ у свідомості самого освітнього закладу і абітурієнта на умовній шкалі 
узагальненої оцінки відстаней між образами, то вихідна ситуація може відрізнятися взаємним 
розташуванням образів. Мінімізація відстані між образами здійснюється застосуванням 
альтернатив управління 1A - 3A , зведених у таблицю 1. 

Варіант найменш сприятливого для ВНЗ розташування образів представлений на рис. 
5. Тоді абітурієнт оцінює ВНЗ ( real

ВНЗ
AV ) гірше, ніж він є насправді ( real

ВНЗ
ВНЗV ), а ідеальний образ 

ВНЗ ( ideal
ВНЗ

АV ) уявляється абітурієнтом кращим, ніж ВНЗ може бути ( ideal
ВНЗ
ВНЗV ) при 

використанні усіх своїх можливостей для розвитку. 
 

 

 

 

  

 

 

 
Рис. 5. Розташування реальних і ідеальних образів ВНЗ у свідомості абітурієнта і 

ВНЗ на шкалі узагальненої оцінки. 
 
Задача рефлексивного управління у цьому випадку розпадається на дві: 
1) суміщення реального образу ВНЗ real

ВНЗ
ВНЗV  і його образу у свідомості абітурієнта 

real
ВНЗ

AV  із застосуванням першої альтернативи управління 1A , що здійснюється по каналу 3 і 
полягає у зміні уявлень абітурієнта про ВНЗ шляхом надання йому інформації про освітній 
заклад; 

2) суміщення реального образу ВНЗ і його ідеального образу в уявленні абітурієнта із 
застосуванням другої і третьої альтернатив управління 2A  і 3A , що здійснюються по 
каналам 4 і 5 і полягають у розвитку ВНЗ і абітурієнта. 

Реалізація альтернатив управління для суміщення образів ВНЗ зображена на рис. 6: 
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Рис. 6. Реалізація альтернатив рефлексивного управління 

 
Визначення точки суміщення виконується шляхом розв’язання оптимізаційної моделі, 

для формалізації якої необхідно задати функції затрат, що необхідні для зближення образів. 
Розв’язання оптимізаційної моделі буде проведене у наступних дослідженнях. 

Висновки з проведеного дослідження. У статті автором досліджені мотиви 
прийняття рішень споживачами освітніх послуг і можливості управління ними з точки зору 
рефлексивного підходу. Побудована модель рефлексивного управління попитом на послуги 
вищих навчальних закладів, на основі якої може бути вирішена задача підвищення рівня 
попиту. 

Наведений перелік методів управляючого впливу, які можуть бути застосовані для 
підвищення рівня попиту на послуги ВНЗ, і умови доцільності застосування цих методів 
освітнім закладом. 
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Анотоція 

У статті досліджені мотиви прийняття рішень споживачами освітніх послуг і 
можливості управління ними з точки зору рефлексивного підходу. Побудована модель 
рефлексивного управління попитом на послуги вищих навчальних закладів, на основі якої 
може бути вирішена задача підвищення рівня попиту. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, освітня послуга, попит, рефлексивне 
управління. 

 
Аннотация 

В статье исследованы мотивы принятия решений потребителями 
образовательных услуг и возможности управления ими с точки зрения рефлексивного 
похода. Построена модель рефлексивного управления спросом на услуги высших учебных 
заведений, на основании которой может быть решена задача повышения уровня спроса. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, образовательная услуга, спрос, 
рефлексивное управление. 

 
Annotation 

The article is scrutinized the investigational reasons of making decision by the consumers of 
educational services and their management possibilities from the point of view of reflexive 
approach. The reflexive management's model of the demand of the Higher educational 
establishments has been represented here, with the help of which it will be possible to decide the 
task of increase of value of service demand. 

Key words: Higher educational establishment, educational service, demand, reflexive 
management. 
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

СТАНУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ 
 
Постановка проблеми. Актуальність даної теми зумовлена такими чинниками: 
- ефективне управління кредиторською заборгованістю, тобто розрахунками з 

постачальниками, дуже важливе для підприємства, оскільки в протилежному випадку 
ймовірне не тільки виникнення проблем з платоспроможністю, але й банкрутство; 

- кредиторська та дебіторська заборгованість складають суттєву частку відповідно 
оборотних активів і поточних зобов’язань підприємства — в деяких галузях до 40-50%, а це 
означає, що достовірність цих показників необхідна для забезпечення достовірності 
фінансової звітності в цілому; 

- від правильного відображення в бухгалтерському та податковому обліку розрахунків з 
постачальниками залежить визначення суми податкового кредиту і валових витрат, що 
прямо впливає на точність розрахунків з бюджетом; 

- на практиці доведено, що переважна більшість схем ухиляння від сплати податків 
неможлива без залучення контрагентів підприємства – дебіторів або кредиторів, тому схеми 
постачання та збуту, які застосовує підприємство, мають першочерговий інтерес для 
податківців. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Предмет дослідження − податкові 
дослідження − недостатньо детально розглядається в науковій літературі і виданнях, 
оскільки має специфічний характер. Тому в статті використані в першу чергу методичні 
рекомендації і інші нормативні документи, розроблені ДПА та Міністерством фінансів 
України. Загальні питання контролю за розрахунками з дебіторами і кредиторами розглядали 
такі вчені, як Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Кузьмінський A. M., Шевчук О. А., 
Ворончук П. Т., Герасимович А. М., Гуцайлюк З. В., Дедков Є. П., Джога Р. Т., 
Завгородній В. П., Онищук В. М., та інші. Питання бухгалтерського обліку розрахунків з 
постачальниками в нормативних, навчальних і наукових джерелах розглянуті дуже детально, 
і окремо можна виділити П(С)БО № 10 та №11. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні деяких проблем 
бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також 
особливостей підходу податкових органів до перевірки розрахунків із постачальниками та 
підрядниками. 

Для досягнення мети дослідження слід вирішити такі завдання:  
- розкрити економічний зміст кредиторської заборгованості, її класифікації з метою 

кращого розуміння предмету дослідження; 
- виявити особливості податкового дослідження розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, в тому числі на доперевірочному етапі. Вирішення даного завдання дозволить 
зрозуміти відмінності у підході до перевірки кредиторської заборгованості за товари, роботи 
та послуги в незалежному і податковому аудиті; 

- охарактеризувати методику перевірки розрахунків із кредиторами з метою визначення 
оптимальної схеми проведення перевірки щодо предмету дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішальне значення в досягненні 
необхідних економічних результатів діяльності належить оперативному управлінню, що 
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охоплює всі економічні процеси в усіх сферах діяльності й ланках підприємства. Однією з 
таких форм є управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.  

Пріоритетність проблеми вивчення і перевірки стану розрахунків з постачальниками та 
споживачами (так само, як і дебіторської заборгованості) можна охарактеризувати за 
допомогою статистичних даних про стан розрахунків підприємств України у 2008-2010 рр. 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Питома вага дебіторської і кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги 

підприємств України в 2008-2010 рр. [ 11] 
 

   01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.07.10 
 млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 
Поточна дебіторська 
заборгованість 288238,1 15,7 1023035,2 31,5 804323,1 31,4 898899,9 33,7 
Оборотні активи 860808,4 47,0 1665319,5 51,3 1240134,7 48,5 1345054,4 50,4 
Баланс 1832340,7 100,0 3245425,2 100,0 2559272,8 100,0 2670141,6 100,0 
Пасив         
Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 369260,7 20,2 1181141 36,4 930154,4 36,3 1029917,1 38,6 
Поточні зобов'язання 731789,5 39,9 1449431,9 44,7 1141231,8 44,6 1217672,1 45,6 
Баланс 1832340,7 100,0 3245425,2 100,0 2559272,8 100,0, 2670141,6 100,0 
 

Як бачимо, питома вага дебіторської і кредиторської заборгованості в умовах кризових 
років різко − практично у два рази − збільшилася, досягши третини балансу, і це тільки в 
середньому. В окремих підприємств, особливо торговельних, цей показник може сягати 
половини вартості всіх активів. Тобто криза 2008-09 рр. сприяла різкому зростанню 
заборгованості підприємств – як дебіторської, так і кредиторської, причому слід відзначити, 
що остання зростала дещо швидше. 

Завдяки цьому дебіторська і кредиторська заборгованість є об’єктом інтересу для всіх 
зацікавлених у достовірній оцінці стану підприємства, в тому числі для системи внутрішнього 
контролю або аудиту, для незалежних аудиторів, а також для контролерів-ревізорів ДКРС та 
податкових інспекторів. Саме неможливість розрахуватись за своїми поточними 
зобов’язаннями стає причиною абсолютної більшості позовів про визнання підприємства 
банкрутом. Але кожен з суб’єктів, що цікавляться станом кредиторської заборгованості, має 
свої особливі завдання аналізу. Так, співробітники системи внутрішнього контролю 
зацікавлені перш за все в тому, щоб забезпечити ефективне та надійне управління 
кредиторською заборгованістю, убезпечити підприємство від судових позовів і штрафних 
санкцій за несвоєчасну оплату. Незалежні аудитори цікавляться достовірністю суми 
кредиторської заборгованості та її впливом на фінансовий стан підприємства. Щодо 
податкових інспекторів, то вони зацікавлені перш за все у своєчасних і повних розрахунках 
підприємства з бюджетом, тому їх увагу привертають ті фактори, які можуть цьому 
зашкодити. Зокрема, стосовно кредиторської заборгованості та розрахунків з кредиторами 
таких факторів можна виділити два. 

По-перше, як і в будь-якому іншому напрямі бухгалтерського обліку тут можуть бути 
допущені помилки, які впливають перш за все на розрахунки з бюджетом з ПДВ (найчастіше 
зустрічається відсутність податкової накладної, або неправомірне віднесення на податковий 
кредит сум вхідного ПДВ), а опосередковано – на розрахунки з бюджетом з податку на 
прибуток (наприклад, може бути невірно визначена облікова вартість матеріальних 
цінностей, що впливає на коригування залишків по матеріальних рахунках і відповідно на 
валові витрати). Для того, щоб ці помилки швидко і повно виявити, слід ознайомитись як із 
загальною схемою матеріальних і грошових потоків підприємства, так і з умовами типових 
договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей, устаткування і т.п. Корисно також 
з’ясувати структуру необхідних для технологічного або господарського процесу товарно-
матеріальних цінностей, періодичність їх поставок і з основними каналами закупівель. Це 
допоможе виявити ті напрями бухгалтерського обліку кредиторів, де можна з найбільшою 
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ймовірністю очікувати помилок. Велике значення має вивчення облікових питань, зокрема 
організації обліку кредиторської заборгованості.     

По-друге, практичний досвід податкових перевірок доводить, що переважна більшість 
схем оптимізації податкових зобов’язань, ухилення від сплати податків впроваджується 
завдяки участі в них або постачальників, або споживачів, або і тих і інших одночасно. 
Звичайно, не залишається в стороні від цього і керівництво, а інколи і власники 
підприємства. Домовленості про взаємодію в межах схем ухиляння від сплати податків 
зазвичай досягаються на найвищому рівні керівництва. Саме цей вид податкових порушень 
становить найбільшу загрозу, оскільки на відміну від добросовісної помилки такі схеми 
старанно маскуються, причому за участю не тільки бухгалтерів, але й юристів або 
незалежних аудиторів. За сумою “зекономлених” таким чином податків навмисні схеми 
ухиляння від їх сплати також набагато випереджають добросовісні помилки. На сьогоднішній 
день дуже рідко використовуються прості механізми ухилення від оподаткування. Злочинці 
застосовують складні схеми за участю банків та офшорних компаній, проводять складні 
операції з цінні паперами, тощо. Тому при проведені перевірок не достатньо вивчити 
фінансово-господарські документи, а необхідно проводити повноцінне оперативне 
відпрацювання схем.  

Виходячи з цього, податковий інспектор при підготовці та плануванні податкової 
перевірки повинен виходити далеко за межі бухгалтерського і податкового обліку, оскільки за 
документами у найбільш “досвідчених” мінімізаторів та оптимізаторів все буває в повному 
порядку. Йому доводиться проводити широкий аналіз господарської діяльності підприємства, 
щоб зрозуміти, як і за рахунок чого може бути впроваджена схема ухиляння від сплати 
податків. Він зобов’язаний поцікавитись діловими зв’язками керівництва і власників 
підприємства, оцінити непрямими методами рівень їх доходів і порівняти з офіційно 
задекларованими сумами. Першочергова увага приділяється визначенню тих факторів, які 
спричиняють суттєві податкові ризики, зокрема і в розрахунках з контрагентами. До них 
належить використання нетипових або ризикованих каналів постачання сировини, матеріалів 
або комплектуючих. Те ж саме стосується і каналів збуту. В результаті податковий інспектор 
отримує ту перевагу, що економить час і підвищує ефективність податкової перевірки.  

Таким чином, вивчення діяльності підприємства і проведення фінансово-економічного 
аналізу є незаперечною умовою впровадження так званого ризикоорієнтованого підходу до 
проведення податкової перевірки. Необхідність його впровадження обговорювалась давно і 
в цьому напрямі накопичувалися певні напрацювання, але у 2008 р. відбулися принципові 
зрушення: тепер аналіз та оцінка податкових ризиків не тільки використовуються на етапі 
доперевірочного аналізу, але їх результати стали невід’ємною частиною акту податкової 
перевірки [8]. 

Зокрема, в Наказі сказано: “Перевірка суб’єкта господарювання може бути проведена 
вибірковим методом за визначений період чи за визначеними операціями, які за 
результатами проведеного аналізу визначено ризиковими. Вибірковий метод проведення 
перевірки – це перевірка суб’єкта господарювання, яка обмежується вибраним(и) звітним(и) 
податковим(и) періодом(ами) в межах періоду, за який проводиться перевірка, або 
вибраними до перевірки ризиковими операціями протягом всього періоду, що перевіряється 
(за умови, що перевірка лише цих операцій дає змогу оцінити повноту декларування 
суб’єктом господарювання певних показників декларацій (звітів, інших документів) або в 
повній мірі перевірити інші питання, що підлягають перевірці). ... Акт перевірки (разом із 
додатками) повинен містити вичерпну інформацію щодо відпрацювання конкретних ризиків у 
діяльності суб’єкта господарювання із посиланням на фактично перевірені відповідні 
документи бухгалтерського обліку, первині документи тощо за відповідний звітний період” [8]. 

Для того щоб виявити коло ризикованих операцій платника податків, слід провести 
загальний аналіз його господарської діяльності. Методика такого аналізу також викладена в 
Наказі № 584 і в цілому повторює стандартну методику аналізу діяльності підприємства. Але 
суттєва відмінність полягає в тому, що особлива увага і головне місце в цьому аналізі 
відводиться проблемам взаємодії підприємства з контрагентами, в першу чергу дебіторами 
та кредиторами. Щоб впевнитись в цьому, достатньо ознайомитись з переліком додатків, які 
мають бути складені і включені до так званої Довідки про загальну інформацію про суб’єкта 
господарювання (Додаток Л). Практично всі вони присвячені окремим категоріям 
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контрагентів СГД і спрямовані на виявлення кола контрагентів, які, завдяки сумнівному 
характеру операцій з ними, можуть бути задіяні у схемах уникнення оподаткування. 

Зокрема, методика економічного аналізу діяльності підприємства з наголосом на 
контрагентів включає групування основних постачальників підприємства з метою визначення 
першочергових кандидатів на податкову перевірку. Для цього складається перелік основних 
постачальників підприємства із зазначенням питомої ваги у загальній сумі кредиторської 
заборгованості (в першу чергу виділяються постачальники, питома вага яких перевищує 
10%, а також пов’язані особи), стану заборгованості (прострочена чи ні), предмету поставок, 
форм розрахунків (готівкова, безготівкова, вексельна, бартерна, поступка права вимоги, або 
інше). Аналізується доцільність закупівель підприємства з точки зору їх відповідності моделі 
бізнесу, номенклатурі продукції, яка випускається. Визначається вид транспорту, особливості 
включення до ціни товару транспортних послуг, вантажно-розвантажувальних і 
експедиційних послуг, митних і інших посередницьких витрат. Звертається увага на 
стабільність господарських зв’язків і загальну репутацію постачальника, в тому числі в 
податкових органах за місцем знаходження. Оцінюються умови укладених угод з точки зору 
відповідності прийнятій господарській практиці, вигоді підприємства. В деяких випадках 
виникає проблема визначення звичайних цін.  

На цій основі визначаються сумнівні постачальники, по яких відстежується весь 
ланцюжок постачання товарно-матеріальних цінностей. Планується проведення зустрічних 
перевірок. 

Особлива увага приділяється підприємствам-посередникам, за якими проводиться 
аналіз їх фінансово-господарської діяльності, встановлюється фактичне місцезнаходження і 
стан їх податкової звітності. 

Враховуючи те, що одним з методів конвертування коштів, мінімізації податкових 
зобов‘язань, легалізації фактів придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг та 
отримання права на податковий кредит при придбанні товарів (робіт, послуг) у “тіньовому” 
бізнесі, є взаєморозрахунки з “фіктивними” структурами. Головне управління податкової 
міліції ДПА України розробило і впровадило спеціалізоване автоматизоване робоче місце 
“Фіктивний суб’єкт підприємницької діяльності” (далі – ФСПД), який дає можливість 
проводити аналіз стосунків легальних платників податків з фіктивними структурами. Його 
основа – це база даних по фіктивних підприємствах, підприємствах резидентах і 
нерезидентах з ознаками “фіктивності” та підприємствах-резидентах, по яких в судовому 
порядку визнані недійсними свідоцтво платника ПДВ, установчі і первинні документи. Це 
дозволяє порівнювати склад постачальників і споживачів підприємства, відібраного для 
перевірки, з базою даних ФСПД і отримувати відповідь на запитання, чи взаємодіє платник 
податків з фіктивними структурами.   

Ще один важливий напрям в процесі перевірки розрахунків з постачальниками (або 
споживачами) – це аналіз рівня цін на закуплені товарно-матеріальні цінності. Він також 
потребує попередньої підготовки, зокрема збору даних про звичайний рівень цін на основні 
види ТМЦ, що закуповує підприємство. Враховуючи, що цінова ситуація на ринку змінюється 
дуже швидко, далеко не для всіх видів товарно-матеріальних цінностей можна знайти 
інформацію про ціни їх закупівлі, можна визнати цей напрям роботи одним з найскладніших.  

Перевіряючи підприємство, необхідно особливу увагу звернути на рівень цін за надані 
або отримані товари, роботи, послуги, порівняти з середніми цінами по регіону і по Україні. 
На підставі складених схем взаємовідносин між підприємством і його постачальниками 
визначається на якому етапі і які ціни застосовані, які втрати понесло підприємство від таких 
операцій та яку суму втратив державний бюджет.  

Особливу увагу податкові інспектори звертають на стан наявної реальної 
заборгованості (дебіторської, кредиторської), у тому числі сумнівної, та її відображення у 
бухгалтерському та податковому обліку. Достовірність та характер заборгованості повинні 
бути підтверджені зустрічними перевірками стосунків між підприємствами, у ході яких 
необхідно проводити співставлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських 
операцій та виявленням реальних сум заборгованості у постачальника та його контрагента. 

Податкові органи з великим скептицизмом ставляться до вексельних і бартерних форм 
розрахунків, оскільки практикою доведено їх часте використання в шахрайських схемах. 
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Тому вексельні операції та проведення різного роду взаємозаліків підлягають суцільній 
ретельній перевірці. При цьому слід звертати увагу на те, чи є такі операції для підприємства 
вигідними і обумовленими особливостями його господарської діяльності. Зокрема, 
економічно виправдане використання векселів в тих галузях, де постачання ТМЦ або 
реалізація продукції проводиться на великі суми і з значними відстрочками платежу. До того 
ж, підприємство, яке емітує векселі, повинно бути фінансово стійким і користуватися 
позитивною репутацією. В таких схемах розрахунків як правило приймає участь банк.   

За векселями (власної емісії та векселями інших підприємств), які використовувалися 
як платіжний засіб з погашення заборгованості повинна бути наведена схема вексельного 
обігу, перевірено дотримання вимог діючого законодавства, вказана загальна кількість та 
сума емітованих векселів, кількість та сума погашених векселів та векселів в обігу станом на 
момент перевірки. Аналізується також наявність втрат від використання вексельної форми 
розрахунків. 

При здійсненні перевірок встановлюється фактичний рух ТМЦ по всьому 
встановленому ланцюгу (при здійсненні перевірки зазначеного питання в обов’язковому 
порядку залучаються співробітники податкової міліції, оскільки вони мають право проводити 
огляд виробничих і господарських приміщень, здійснювати інші оперативно-розшукові 
заходи).  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ретельний економічний аналіз 
дозволяє з високим ступенем ймовірності припустити використання таких схем ухиляння від 
сплати податків за участю постачальників, як: мінімізація доходів підприємства через штучне 
завищення валових витрат або зменшення податкових зобов'язань з податку на додану 
вартість через завищення податкового кредиту за допомогою використання підприємств з 
ознаками “фіктивності”; проведення безтоварних операцій з фальсифікацією бухгалтерських 
документів; застосування товарного кредиту з метою збільшення валових витрат 
підприємства на відсотки за несвоєчасну сплату, які потім оформлюються векселями і 
реалізуються з значним дисконтом; застосування розрахунків у вигляді цінних паперів, в 
першу чергу векселів. Цей перелік далеко не вичерпний. 

Головна проблема у боротьбі з незаконними схемами ухилення від оподаткування 
взагалі і з використанням постачальників зокрема полягає у тому, що ці схеми постійно 
оновлюються та урізноманітнюються. 

Для максимально ефективного та повного виявлення викривлень податкової звітності 
перевірка розрахунків з постачальниками має провідне значення. Зокрема, порушення при 
оприбуткуванні і розрахунках за матеріальні цінності роботи та послуги впливають на 
показники валового доходу (через викривлення суми приросту балансової вартості запасів 
на матеріальних рахунках), а також на показник валових витрат через суму придбання 
матеріальних і прирівняних до них цінностей та суми убутку балансової вартості запасів. 
Враховуючи використання методів вибіркової перевірки в податковому аудиті, вивчення 
характеру діяльності підприємства, зокрема його відносин з контрагентами, є обов’язковим і 
дуже важливим.  
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Анотація 
У статті досліджено деякі проблеми бухгалтерського обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, а також особливості підходу податкових органів до 
перевірки розрахунків із постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: дебіторська і кредиторська заборгованість, фіктивні підприємства, 
економічний аналіз, фінансовий аналіз, схеми ухиляння від сплати податків. 
 

Аннотация 
В статье исследовано некоторые проблемы бухгалтерского учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, а также особенности подхода налоговых органов к 
проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженность, фиктивные 
предприятия, экономический анализ, финансовый анализ, схемы уклонения, от уплаты 
налогов. 
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Інформаційне забезпечення грає важливу роль в будь-яких 

управлінських процесах підприємства. Економічна ефективність діяльності підприємств 
ґрунтується на наявності стратегії фінансової незалежності, формуванні і управлінні 
фінансовими потоками, максимально повному і ефективному використанні власного і 
позикового капіталу і управлінні його структурою, фінансовому регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності. Всі ці завдання і покликана вирішити система 
інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств, що базується на 
своєчасному отриманні і аналізі аналітичної інформації і ухваленні адекватних управлінських 
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рішень. 
Обґрунтованість ухвалених рішень багато в чому залежить від інформації, на якій вони 

базуються, а ціна помилок постійно росте, оскільки ситуація в якій знаходиться підприємство 
постійно змінюється. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організації систем фінансово-економічного 
управління та їх інформаційного забезпечення на підприємствах присвячено роботи 
В.А. Василенко [1], К.О. Дорошкевича [2], Н.І. Костіної [3], Р. Лепи [4], І.В. Минчинської [5], 
В.С. Пономаренко [6], М.Г. Твердохліба [7], П. Уэйла і Д.У. Роса [8] та ін. Процеси 
інформаційного забезпечення набувають активного розвитку, проте не всі завдання 
вирішено. Це стосується деяких суттєвих питань інформаційного забезпечення фінансової 
незалежності підприємств України.  

Виникає необхідність формування системи інформаційного забезпечення фінансовій 
незалежності підприємств, оцінки рівня її забезпечення. Це забезпечить прийняття 
своєчасних обґрунтованих управлінських рішень, дозволить підвищити ефективність 
управління підприємствами, їх фінансовий розвиток.  

Постановка завдання. Метою статті є формування системи інформаційного 
забезпечення фінансової незалежності підприємств та механізм її оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Промислові підприємства унаслідок 
специфіки своєї діяльності мають великі можливості по накопиченню значних об'ємів 
інформації, що стосується діяльності не тільки підприємств, але і банків, фінансових 
структур, державних органів, що функціонують багатьох інших об'єктів і суб'єктів 
економічного і соціального напряму. В той же час потреби підприємства в інформації 
постійно ростуть, але задоволені вони не повною мірою. 

Досягнення фінансової незалежності обумовлюється наявністю і можливістю 
використання того об'єму інформації, яка дозволяла б підприємству своєчасно реагувати на 
негативні зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. В умовах залежності підприємства 
від політичної кон'юнктури своєчасний рух інформації є можливим тільки за умови збігу 
інтересів підприємства і політичної кон'юнктури.  

Сукупність всіх даних, їх аналіз, структуризацію і оцінку доцільно представити як 
систему інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств (рис. 1). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Формування системи інформаційного забезпечення фінансовій 
незалежності підприємств 
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Зв’язок (1) зумовлює пріоритетне визначення цілі і завдань системи інформаційного 
забезпечення фінансовій незалежності підприємств для того, щоб практичні дії виходили з 
усвідомлених цілей.  

Зв’язок (2) засвідчує, що для оптимального функціонування системи інформаційного 
забезпечення фінансовій незалежності підприємств визначенні задачі визначають вимоги, 
що пред'являються к інформації. 

Зв’язки (3, 4) свідчать, що між вимогами до системи інформаційного забезпечення та 
технологією управління системою інформаційного забезпечення повинні бути взаємна 
відповідність та взаємозв’язки. 

Зв’язок (5) показує вплив на технологію управління системою інформаційного 
забезпечення задач, які ставляться перед неї.  

Зв’язки (6, 7) демонструють вплив вимог та технології управління системою 
інформаційного забезпечення на потоки інформації, порядок документообігу, на обсяг 
інформації. Зв’язки (8, 9) підкреслюють, що вибір методів проведення аналізу інформації 
залежить від масиву інформації та технології управління системою інформаційного 
забезпечення, і навпаки, методи проведення аналізу інформації впливають на технологію 
управління, на форми та порядок документообігу. 

Зв’язок (10) свідчить про вплив методів проведення аналізу інформації  на вимоги до 
системи інформаційного забезпечення. 

Зв’язок (11) показує обсяг знань, необхідних керівництву, необхідність створення 
координаційного центру з питань управління системою інформаційного забезпечення. 

Аналіз зв’язку (12) дає підстави для висновку, що в окремих випадках доводиться 
пристосовувати структуру під наявні кадри.  

Весь спектр інформації, що поступила, повинен бути проаналізований і дана оцінка. 
На основі узагальнення літературних джерел, практики функціонування промислових 

підприємств, пропозицій автора К. О. Дорошкевича [2] для оцінювання рівня інформаційного 
забезпечення фінансової незалежності підприємств рекомендовано застосовувати 
інтегральний показник, етапи розрахунку якого представлено на рисунку 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Етапи визначення інтегрального показника рівня інформаційного 

забезпечення фінансовій незалежності підприємств 

Визначення цілей і постановка завдань оцінювання рівня інформаційного забезпечення 
фінансовій незалежності підприємств 

Аналіз і оцінка інформації, необхідної для розрахунку інтегрального показника 
інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств 

Розрахунок підсумкових показників рівня інформаційного забезпечення системи 
фінансової незалежності підприємств: рівня збирання інформації; рівня організування 
комунікаційного процесу; рівня інформаційного обміну підприємства; рівня надання 
інформації на підприємстві. 

Визначення коефіцієнтів вагомості підсумкових показників рівня інформаційного 
забезпечення системи фінансової незалежності підприємств 

Розрахунок інтегрального показника рівня інформаційного забезпечення фінансовій 
незалежності підприємств  

Узагальнення інформації для ухвалення управлінських рішень 
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Інтегральна економічна оцінка інформаційного забезпечення підприємств здійснюється 

за чотирма групами підсумкових показників: рівня збирання інформації; рівня організування 
комунікаційного процесу; рівня інформаційного обміну підприємства; рівня надання 
інформації на підприємстві. 

Підсумковий показник рівня збирання інформації – показник, що характеризується 
показниками оперативності, зворотному зв'язку, швидкості збору інформації по оцінки 
фінансової незалежності підприємства та прямого доступу керівників до зібраної інформації. 
Коефіцієнт оперативності (своєчасності) інформації визначається як відношення числа 
документів з оцінкою «відоме з інших джерел» до загального числа оцінених документів.  

Коефіцієнт зворотному зв'язку, визначається відношенням числа вхідної інформації до 
загального числа оцінених документів. 

Коефіцієнт швидкості збору інформації по оцінки фінансової незалежності підприємства 
визначається як відношення суми витрат часу на обробку інформації по кожному з чотирьох 
механізмів фінансової незалежності до витрат часу на загальну оцінку документів. 

Коефіцієнт прямого доступу керівників до зібраної інформації, визначається 
відношенням числа закритої інформації до загального кількості представленої інформації: 

Підсумковий показник рівня організування комунікаційного процесу – показник, що 
оцінюють показниками надійності програмного забезпечення, рівня комп’ютеризації 
комунікаційного процесу, наявності електронного банку даних та наявності локальної мережі 
підприємства. 

Коефіцієнт надійності програмного забезпечення визначається як відношення числа 
наборів вхідних даних, при яких відбулися збої, відмови програмного забезпечення до 
загального числа наборів вхідних даних. 

Коефіцієнт рівня комп’ютеризації комунікаційного процесу визначається як відношення 
числа документів, які розробляються за допомогою комп’ютерних технологій до загального 
числа оцінених документів. 

Коефіцієнт наявності електронного банку даних визначається як відношення числа 
документів, які є в електронному банку даних до загального числа оцінених документів.  

Коефіцієнт наявності локальної мережі на підприємстві визначається як відношення 
числа підрозділів об'єднаних в локальну мережу до загального числа підрозділів 
підприємства. 

Підсумковий показник рівня інформаційного обміну підприємства – показник, що 
враховує показники прямої швидкості передачі інформації від найвищого рівня управління до 
найнижчого, зворотної швидкості передачі інформації від найнижчого рівня управління до 
найвищого, швидкості відповідей на запити, відповідності кадрового забезпечення 
координаційного центру вимогам інформаційного обміну. 

Коефіцієнт прямої швидкості передачі інформації від найвищого рівня управління до 
найнижчого визначається як відношення витрат часу на передачу інформації від найвищого 
рівня управління до найнижчого до встановленого строку (витрат часу) на передачу 
інформації. 

Коефіцієнт зворотної швидкості передачі інформації від найнижчого рівня управління 
до найвищого визначається як відношення витрат часу на передачу інформації від 
найнижчого рівня управління до найвищого до встановленого строку (витрат часу) на 
передачу інформації. 

Коефіцієнт швидкості відповідей на запити визначається як відношення числа 
документів по яким строк відповіді не порушено до загального числа оцінених документів.  

Коефіцієнт відповідності кадрового забезпечення координаційного центру вимогам 
інформаційного обміну, визначається як відношення кількості працівників, що мають 
профільну освіту, пройшли підготовку, перепідготовку до загальної кількості працівників 
координаційного центра. 

Підсумковий показник рівня надання інформації на підприємстві – показник, що 
враховує показники помилковості, повноти, точності та «інформаційного шуму». 

Коефіцієнт помилковості інформації визначається як відношення числа документів з 
«не зовсім точною інформацією» до загального числа наданих документів.  

Коефіцієнт повноти інформації розраховувався на основі даних зворотного зв'язку з 
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оцінкою «необхідне першоджерело», що дозволяє судити про можливості практичного 
застосування інформації. Він визначався відношенням числа документів з вказаною оцінкою 
до загального числа оцінених документів. 

Коефіцієнт точності інформації характеризує релевантність отримуваної інформації і 
визначається відношенням релевантної інформації до загального числа оцінених документів. 

Коефіцієнт «інформаційного шуму» визначається відношенням кількості документів з 
оцінками «не представляє інтересу», «не відповідає темі запиту» до загального числа 
оцінених документів. 

Розрахунок підсумкових показників, за рекомендованими напрямками оцінювання 
системи інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств, здійснюються 
за формулами середньої зваженої арифметичної: 

Інтегральний показник рівня інформаційного забезпечення фінансовій незалежності 
підприємств визначається за формулою середньої зваженої арифметичної і нормується за 
допомогою коефіцієнта нормування, який дорівнюється максимальному значенню 
інтегрального показника. 

Встановлено, що рівень інформаційного забезпечення фінансовій незалежності 
підприємств збільшується, якщо значення інтегрального показник наближенням до одиниці.  

При значенні показника у межах від 0 до 0,34 – підприємство має низький рівень 
інформаційного забезпечення; від 0,35 до 0,64 – середній; від 0,65 до 1 – високий рівень 
інформаційного забезпечення.  

Висновки з проведеного дослідження. Основна мета функціонування системи 
інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств полягає в забезпеченні 
всіх ланок і рівнів управління необхідною інформацією для регулювання їх економічного 
розвитку. Вона повинна бути спрямоване на формування ефективних господарських рішень, 
коригування показників, подання інформації на всі рівні й до всіх ланок економічної системи 
підприємства. Створення системи інформаційного забезпечення фінансової незалежності 
підприємств є реально можливим, оскільки в даний час є дієве методичне і організаційно-
технічне забезпечення. 

Подальших досліджень потребує механізм оцінки ефективності функціонування 
системи інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств.  
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Анотація 
Сформована система інформаційного забезпечення фінансової незалежності 

підприємств, що базується на своєчасному отриманні і аналізі аналітичної інформації і 
ухваленні адекватних управлінських рішень. Для оцінки рівня інформаційного забезпечення 
фінансової незалежності підприємств рекомендовано застосовувати інтегральний 
показник  

Ключові слова: фінансова незалежність, інформаційне забезпечення, рівень 
забезпечення, інтегральний показник  

 
Аннотация 

Сформирована система информационного обеспечения финансовой независимости 
предприятий, которая базируется на своевременном получении и анализе аналитической 
информации и принятии адекватных управленческих решений. Для оценки уровня 
информационного обеспечения финансовой независимости предприятий рекомендовано 
применять интегральный показатель.  

Ключевые слова: финансовая независимость, информационное обеспечение, 
уровень обеспечения, интегральный показатель. 

 
Annotation 

The system of the informative providing of financial independence of enterprises, which is 
based on a timely receipt and analysis of analytical information and acceptance of adequate 
administrative decisions, is formed. For the estimation of level of the informative providing of 
financial independence of enterprises it is recommended to apply an integral index.  

Key words: financial independence, informative providing, level of providing, integral index. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Процес формування податкової системи в усі часи був 
суперечливим і вимагав пошуків шляхів розв’язання проблем, які виникали в оподаткуванні. 
В умовах кризового стану економіки України проблеми існуючої податкової системи 
загострилися і потребують знаходження напрямів їх рішення. Поглиблення пізнання 
об’єктивних основ і взаємозв’язків податкової системи з розвитком економіки, осмислення 
особливостей, які відбуваються в ході кардинальних перетворень в соціально – економічній 
та політичній сферах України потребує як дослідження процесу розвитку податкової системи 
України, так і усвідомлення й урахування об’єктивної логіки оподаткування в розвинутих 
країнах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процеси створення сучасних 
податкових систем досліджувалось українськими та російськими вченими В.Суторміною, 
В.Федосовим, К.Астаповим, В.Пушкарьовою, Д.Черніком, Т.Юткіною. Проблеми 
функціонування податкової системи України знайшли відображення в працях О.Василька., 
В.Вишневського, С.Льовочкіна, І.Луніної, В.Опаріна, А.Соколовської, Л.Шаблистої, у 
публікаціях практичних працівників державної податкової служби М.Азарова, Н.Фліссак, 
Т.Фомовської, А.Фурмана, О.Шитрі та ін.  
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Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її недосконалість, а 
саме: неузгодженість та суперечливість окремих податкових законів, нестабільність 
законодавства, надмірне податкове навантаження на платників, безсистемне й 
невиправдане надання пільг, перекручування економічної сутності окремих податків та 
непристосованість її до переходу від адміністративно - командних методів управління 
господарством до господарювання в умовах демократичної правової системи. За таких умов 
зростає необхідність здійснення реформування податкової системи з урахуванням досвіду 
європейських країн. 

Постановка завдання. Нагальна потреба реформування податкової системи вимагає 
поглиблення теоретичних досліджень. Тому проблема пошуку раціональних підходів до 
створення податкової системи, якаб відповідала сучасним вимогам і сприяла стійкому 
розвитку економіки України, є досить актуальною. Адже від того, наскільки чітко буде 
встановлений механізм стягнення податків, залежить формування доходної частини 
бюджету, забезпечиться постійне, стабільне і повноцінне надходження коштів до бюджету.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення податкової системи нашої 
держави відбувалось шляхом природної еволюції оподаткування, яке є результатом 
розвитку економічного, політичного, духовного життя, передусім усуспільнення виробництва, 
його концентрації і централізації, змін у товарно – грошовому обороті та у відносинах 
власності. 

Характерним елементом податкової системи є сукупність фінансових інститутів, що 
здійснюють адміністрування податків і тим самим приводять податкову систему в рух, 
забезпечують її функціонування. Охарактеризувати складну систему з багаторівневою 
структурою можна як фінансово – правове явище, що проявляється в конкретних формах 
оподаткування. Податкова система на рівні господарської діяльності представляється як 
побудована відповідно до наукових принципів оподаткування система взаємозв’язаних і 
взаємо узгоджених податків [2, с. 207]. 

 Система податкових відносин опосередковується органами адміністрування податків, 
які є представниками держави в її відносинах з платниками, а також включає відносини між 
органами державної влади і місцевого самоврядування. Останні можна охарактеризувати як 
такі, що складаються з приводу розмежування прав їх законодавчої компетенції в податковій 
сфері, а також розподілу і закріплення тих чи інших форм податків за державним і місцевими 
бюджетами. Становлення податкової системи держави є достатньо тривалий процес від її 
виникнення до самовизначення, як особливого утворення і подальшого розвитку [3, с. 45]. 

Слід зазначити, що одразу визначити такі параметри елементів оподаткування, які були 
б адекватними соціально – економічним і політичним умовам країни та потребам її розвитку 
неможливо. Визначення основних напрямків податкової реформи в Україні відбувалось без 
відповідно до свідомого вибору моделі. В результаті вносились численні зміни, спрямовані 
на вдосконалення податкової системи, було прийнято велику кількість законів і підзаконних 
актів, які на жаль, не створили належної податкової системи [1, с. 30]. 

Зараз в Україні йде широке обговорення питань реформування податкової системи 
вченими, політиками, громадкістю, що  обумовило прагматичну спрямованість більшості 
наукових розробок і їх орієнтацію на визначення доцільності справляння окремих податків, 
внесення міркувань відносно величини прийнятних ставок, напрямків удосконалення 
механізму обрахування і адміністрування податків, можливостей розширення податкової 
бази, а також прогнозування наслідків реформування податкової системи [7, с. 64]. 

Слід зазначити, що ефективність податкової системи визначається тим, наскільки 
цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних  з керованістю економіки, як 
системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення. Податкова 
система є найвагомим і ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у 
державі [5, с. 24]. До цього часу в ній існує багато дестабілізуючих факторів, які негативно 
впливають на розвиток підприємництва та економіки в цілому. З одного боку, є значний 
податковий тягар, велика кількість податків, які не всі підприємства можуть сплатити, а з 
іншого боку, спостерігається безсистемне надання пільг, часті зміни податкового 
законодавства, ухилення від податків. Так, рівень податкового навантаження з урахуванням 
платежів до Пенсійного та інших фондів соціального призначення становить в нашій державі 
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в цілому 37,9%  ВВП, зокрема у 2008-му році - 39,1%, у 2009-му – 37,3%, а в середньому по 
країнах ЄС – 34,4%. Ставка податку на прибуток в Україні становить 25%, а в країнах ЄС - в 
середньому 18,9% [13, с. 5]. 

Відомо, що сплата податків має носити обов’язковий характер. Система штрафів і 
санкцій має бути такою, щоб громадські думки в країні були сформовані на обов’язковість 
сплати, оскільки несвоєчасна сплата податків буде менш вигідною платникові, ніж вчасне і 
чесне виконання зобов’язань перед бюджетом. В умовах економічної нестабільності 
необхідно побороти існування різного роду механізмів приховування прибутків та ухилення 
від сплати податків. Вони повинні бути ліквідовані шляхом знаходження найбільш надійних 
та стабільних джерел сплати податків [6, с. 23]. 

На жаль, діюча система оподаткування сьогодні не задовольняє ні державу, ні 
платників податків. Багато прорахунків та перекосів, які були допущені при її створенні, 
призвели до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої 
функції. Сфера матеріального виробництва практично задушена податками, що привело до 
скорочення оподатковуваних оборотів, а значить, і до зменшення бюджетних надходжень. У 
результаті функціонуюча податкова система замість стимулювання виробництва спричиняє 
його скорочення. Суть проблеми полягає в тому, що при створені цієї системи не були 
повною мірою враховані теоретичні принципи оподаткування, які виведені на підставі 
багатовікового досвіду. Аналіз відповідності функціонуючої в Україні системи оподаткування 
існуючим теоретичним принципам допоможе визначити її більш обґрунтовано. Так, податки 
мають рівномірно розподілятися між джерелами доходів, а кожен окремий податок повинен 
однаково припадати на те джерело, на яке він спрямований; час сплати, спосіб сплати і 
розмір податку визначається чітко; податок повинен стягуватись в такій формі і в такий 
спосіб, які є найбільш зручні для платника; податок має стягуватись таким чином, щоб на 
його вилучення витрачалось якомога менше грошей зверх того, що надходить до 
Державного казначейства. Зібрані кошти повинні залишатись якнайменше в руках збирачів 
[10, с. 16]. 

Застосування першого принципу можна проаналізувати на прикладі податків на 
споживання (ПДВ, акцизний збір, мито). Ці податки мають впливати на всі джерела доходів. 
Але тут слід врахувати той факт, що найбільший тягар цих податків лягає на кінцевого 
споживача. Цими податками найбільше скорочується платоспроможний попит населення, а 
значить, і обсяги виробництва товарів народного споживання. Очевидно, при розробці 
ставок оподаткування необхідно брати до уваги рівень реальних доходів населення. Не 
можна забувати аксіому: з падінням попиту з боку населення згасає й виробництво. 

Слід також зазначити, що незважаючи на свої слабкі сторони, податкова система 
України не з'явилася з повітря. Вона будувалася і будується на основі небагатого власного 
та здебільшого із зарубіжного досвіду. Прорахунок полягає лише в тому, що запозичувався 
досвід країн з розвинутою ринковою економікою, в яких, як відомо, питання "сколочування" 
початкового капіталу для підйому виробництва не стоїть. В нашій державі зараз доцільно 
дати "зелене світло" процесу правового та легального накопичення капіталу, 
використовуючи податкові важелі та стимули. Інакше не можливо буде досягти якогось 
значного економічного підйому[12]. 

Другий принцип, потребує незначного уточнення. Протягом всього періоду 
незалежності час від часу вводились у дію ставки податків заднім числом. Аналогічно 
відбувалось із введенням чи скасуванням деяких пільг. Мали місце випадки, коли 
законодавчі акти вже застосовувались на практиці, а інструкції щодо їх використання не 
були підготовлені й надходили до виконавців через тижні, а то й через місяці. Все це 
породжувало плутанину, необхідність перерахунків, що призводило до великих труднощів в 
роботі фінансового апарату підприємств. Не можна назвати простими і доступними для 
розуміння законодавчі акти щодо цих податків у тому вигляді, в якому вони існують 
сьогодні. Розрахунки цих податків стали заплутаними і незручними як для платників, так і 
для контролюючих органів [9, с. 14]. 

Негативно впливають на якість роботи платників податків, а також працівників 
податкових служб, які контролюють правильність нарахування і сплати податків, наявні 
розбіжності, сумнівні тлумачення окремих термінів, положень, визначених у законах і 
підзаконних актах [4, с. 39]. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 298 

Виходячи з викладеного, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу 
базу, яка регламентує справляння податків і створено адміністративні органи, які 
контролюють виконання законодавства суб'єктами господарювання, але стверджувати, що 
податкова система є ефективною і досягає свого функціонального призначення, не можна. 

Як свідчить практика, неможливо побудувати ефективну податкову систему не 
сформувавши платника податку, як елемент податкової системи, як суспільний інститут. Для 
цього потрібно проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками 
податків, урегулювати і вдосконалити інформаційні потоки між платниками податків та 
органами контролю за їх сплатою, а також урахувати соціально-культурні й психологічні 
особливості громадян України, встановлені традиції при прийнятті рішень у галузі 
оподаткування [11, с. 50]. 

Рівень податкової ставки повинен опиратися на можливості платника податку, тобто 
рівень його доходів. Оскільки можливості різних фізичних і юридичних осіб неоднакові для 
них мають бути встановлені диференційовані податкові ставки. Порушення цього принципу 
призведе до того, що додаткове податкове навантаження ляже на законослухняних 
платників податків. 

Одним з пріоритетних напрямів оподаткування має стати реальне полегшення 
податкового тиску на економіку за допомогою розширення переліку об’єктів і забезпечення 
справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків. Це надасть змогу 
отримати значно більший обсяг надходжень до бюджету [8]. 

На нинішньому вирішальному етапі реформ, коли основним мотивом економічної 
політики стає безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту народу, на 
пожвавлення підприємництва та посилення ринкових регуляторів у стимулюванні 
відродження національної економіки, назріла гостра необхідність створення цілісного, 
узгодженого, стабільного та раціонального податкового законодавства і прийняття єдиного 
всеохоплюючого податкового закону - Податкового кодексу України. 

Положення проекту Податкового кодексу України спрямовані на : 
- створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечувала чітке 

визначення порядку стягнення податків, його простоту; 
- забезпечення справедливого розподілу податкового навантаження , чіткого 

визначення об'єктів оподаткування з метою запобігання випадкам подвійного оподаткування; 
- упорядкування механізму стягнення податків, посилення відповідальності за 

ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату; 
- стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів і підтримки технологічного 

оновлення суспільства; 
- стимулювання малого підприємництва; 
- дотримання міжнародних угод з питань оподаткування; 
- реальне забезпечення прав платників податків; 
- створення дійового механізму контролю [13, с. 19]. 
Реформування системи оподаткування має сприяти стабілізації матеріального 

виробництва, підвищенню його ефективності і покращенню задоволення державних та 
соціальних потреб. Саме створення досконалої системи оподаткування, з високим рівнем 
збирання податків та регулюванням відносин оподаткування, може забезпечити підйом 
економіки та розвиток малого і середнього бізнесу.  

Висновки з проведеного дослідження. Реформування податкової системи є 
важливим завданням держави на сучасному етапі формування її конкурентного середовища і 
створення сприятливих умов для  розвитку виробництва і підприємництва шляхом зниження 
податкового навантаження. Однак, зниження податкового навантаження слід провести 
поступово з метою стабільного виконання доходів бюджету. 

На наш погляд, удосконалення  податкової системи України можливо здійснювати 
шляхом реалізації двох груп заходів.  

До першої групи слід віднести заходи, що пов’язані з удосконаленням інституційних 
умов оподаткування, передусім зі створенням ефективної системи правових обмежень 
фіскальної політики уряду. Вони включають:  
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- забезпечення чіткого дотримання правового механізму, визначеного  Бюджетним 
кодексом;  

- доповнення цього механізму правовим обмеженням, згідно з яким пропозиції щодо 
джерел покриття додаткових видатків не повинні передбачати внесення змін до чинного 
податкового законодавства;  

- внесення змін до Конституції України, якими пропонується або надати Бюджетному і 
Податковому кодексам статусу органічних (конституційних) законів, зміни до яких можуть 
запроваджуватися кваліфікованою більшістю голосів, або закріпити на конституційному рівні 
основні параметри податкової системи (її склад і головні принципи оподаткування - принципи 
ефективності та справедливості). Вищезазначене необхідне задля забезпечення стабілізації 
податкового і бюджетного права. 

До другої групи заходів пропонується віднести такі, що спрямовані на удосконалення 
власне податкової системи України - її складу, структури, основних форм податків, 
податкової служби. Вони мають передбачити: 

- виділення у складі податкової системи спільних податків, окрім 
загальнодержавних і місцевих, (податку на прибуток підприємств і податку на доходи 
фізичних осіб), які у визначених на довготривалій основі пропорціях, розподіляються між 
державним і місцевими бюджетами; 

- закріплення  на законодавчому рівні  вимоги  незмінності  складу податків, що 
утворюють "ядро" податкової системи України; 

- відмову від одночасного перегляду ставок основних прямих податків і ПДВ як 
такого, що може дестабілізувати бюджетну систему України. 

Реалізація  даних  пропозицій  сприятиме  ефективному реформуванню 
податкової системи України, приближенню її до європейської, що є важливим як для 
зміцнення позицій держави, так і для досягнення стратегічної мети – інтеграції в ЄС. 
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Анотація 
У статі розглянуті підходи до створення сучасної податкової системи та механізми 

стягнення податкових та інших обов’язкових платежів, показані недоліки в оподаткуванні 
і пропонуються шляхи удосконалення податкової системи України.  

Ключеві слова: податкова система, фінансові ресурси, платежі, податковий кодекс, 
оподаткування, фінансові інститути. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к созданию современной налоговой системы и 
механизмы взыскания налоговых и других обязательных платежей, показаны недостатки 
в налогообложении и предлагаются пути усовершенствования налоговой системы 
Украины. 

Ключевые слова: налоговая система, финансовые ресурсы, платежи, налоговый 
кодекс, налогообложение, финансовые институты. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Постановка проблеми. Сучасні економічні умови передбачають застосування 

методів стратегічного планування і управління промисловим підприємством з метою 
забезпечення його економічного розвитку в тривалій перспективі. Досягнення бажаних 
критеріїв економічної ефективності функціонування промислових підприємств можливе за 
умов формування відповідної фінансової стратегії яка виступає складовою системи 
менеджменту на підприємстві. Фінансова стратегія передбачає не тільки фінансове 
забезпечення роботи суб’єкта господарювання, а також і досягнення економічних інтересів 
учасників господарської операції, зростання добробуту власників підприємства, досягнення 
соціальних і бюджетних цілей. Проте фінансова стратегія знаходиться під впливом 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає цілеорієнтованого та поетапного її 
формування, а також  реалізації заходів фінансового характеру шляхом взаємодії з 
процедурно-технологічними елементами системи стратегічного управління та її ресурсними 
складовими. Цього можна досягти ув’язавши фінансову стратегію з фазами життєвого циклу 
підприємства та коливанням економічної кон’юнктури. Отже, метою дослідження є 
удосконалення процедури формування фінансової стратегії промислових підприємств з 
урахуванням впливу факторів макро- та мікро середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами формування і реалізації 
фінансової стратегії на підприємстві займалися такі зарубіжні вчені-економісти: Р. Акофф, 
І. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, В. Кінг, Г. Клейнер, Д. Клиланд, Дж. Ламбен, М. Портер, 
Д. Таргет, а також вітчизняні, зокрема, І.О. Бланк, В.О. Вінокуров, А.В. Вовчак, 
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В.Г. Герасимчук, А.П. Градов, Г.І. Кіндрацька, Л.С. Козак, В. Краснова, Б.Г. Литвак, 
О.Р. Омельянович, Л.Н. Павлова, А.О. Старостіна, Л.С. Чеснакова, З.Є. Шершньова та інші. 
Більшість науковців розглядають фінансову стратегію як складову стратегічного 
менеджменту або елемент фінансового менеджменту, при цьому недостатньо детально 
досліджуючи питання прикладні питання формування та реалізації розробленої фінансової 
стратегії підприємств, що зумовлює актуальність теми дослідження [4, 6, 8].  

Виклад основних результатів дослідження. На сьогоднішній день не існує єдиного 
підходу до визначення фінансової стратегії і, відповідно, різняться погляди щодо порядку її 
формування. У зв’язку з цим доцільно розглянути позиції вчених-економістів стосовно суті 
фінансової стратегії (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основних підходи до визначення суті фінансової стратегії 

 
Поняття фінансової стратегії Особливості формування фінансової стратегії 

Фінансова стратегія – це генеральний план дій щодо 
забезпечення підприємства коштами [9, 10]  

Визначаються основні завдання по 
формуванню фінансових ресурсів у розрізі 
виконавців та напрямів роботи 

Стратегія фінансування як напрям діяльності, 
функціональна складова корпоративної стратегії суб’єкта 
господарювання що забезпечує всі основні напрями 
розвитку його фінансової діяльності та фінансових 
відносин шляхом формування довгострокових фінансових 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, 
адекватного корегування напрямів формування й 
використання фінансових ресурсів при зміні умов 
зовнішнього середовища [1, 11]  

Визначаються цілі використання фінансових 
ресурсів і капіталу, методів фінансування, 
часових характеристик, важелів і прийомів 
управління рухом фінансових ресурсів та 
капіталу, визначення спеціального 
функціонального «стратегічного набору» (як 
структури специфічних фінансових стратегій), а 
також фінансове планування та розробку 
фінансових планів. 

Фінансова стратегія компанії є складною багатофакторною 
моделлю дій і заходів, необхідних для досягнення 
поставленої перспективної мети в загальній концепції 
розвитку у частині формування і використання фінансово-
ресурсного потенціалу компанії  [2, 5]. 

Застосування інструментарію економіко-
математичного аналізу для створення системи 
заходів по формуванню та використанню 
коштів в рамках розвитку потенціалу 
підприємства.  

 
В залежності від цілей підприємства фінансова стратегія може мати наступні форми:  
− стратегія фінансової підтримки економічного зростання – спрямована на 

забезпечення високих темпів операційної діяльності підприємства, зокрема обсягів 
виробництва та реалізації продукції, приріст оборотних та необоротних активів підприємства, 
шляхом підвищення потенціалу формування фінансових ресурсів; 

− стратегія фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства – спрямована на 
збалансування параметрів обмеженого зростання операційної діяльності і необхідного рівня 
фінансової безпеки підприємства шляхом ефективного розподілу та використання 
фінансових ресурсів; 

− антикризова фінансова стратегія підприємства – спрямована забезпечити фінансову 
стабілізацію підприємства у процесі виходу із кризи, передбачає скорочення обсягів 
виробництва і реалізації продукції шляхом формування достатнього рівня фінансової 
безпеки підприємства [7] . 

Формування і реалізація фінансової стратегії передбачає поетапне прийняття рішень 
стосовно формування і використання фінансових ресурсів (рис.1). 
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Рис. 1. Основні етапи формування і реалізації фінансової стратегії підприємств 

 
Значний вплив на функціонування підприємств має ринкове оточення, яке може 

представляти собою сприятливі умови для розвитку, проте може бути і джерелом небезпек 
для підприємства. В процесі взаємодії із зовнішнім середовищем підприємства 
використовують потенціал, що відображається у сильних та слабких сторонах. Тому 
можливості зовнішнього середовища повинні в повній мірі використовуватися з урахуванням 
сильних сторін підприємств, застосовуючи які, підприємства можуть протистояти загрозам 
або уникати їх. Розуміння слабких сторін необхідно для адаптації до агресивного 
зовнішнього середовища. Врахування сильних і слабких сторін повинно враховуватися при 
формуванні фінансової і реалізації стратегії наступним чином: 

- формування фінансової стратегії здійснюється на основі аналізу потенціалу 
підприємства; 

- передбачається оптимізація джерел і методів формування фінансових ресурсів з 
позицій їх достатності для операційної та інвестиційної діяльності, диверсифікації, 
забезпечення фінансової стійкості та за іншими критеріями; 

Реалізація фінансової стратегії ґрунтується на використанні інструментів: 
- фінансового управління (фінансовий аналіз, бюджетування і фінансовий контроль); 
- інструментів ринку фінансових послуг (страхування,  факторинг, лізинг тощо). 
Незважаючи на мінливість умов зовнішнього середовища фінансова стратегія повинна 

бути стійкою, що забезпечується пов’язуванням системи  цілей підприємства із стадіями 
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життєвого циклу підприємства. Впродовж всього життєвого циклу повинно забезпечуватися 
єдине управління досягненням стратегічних, тактичних і оперативних цілей з урахуванням 
того, що вони часто мають протилежний характер. З метою усунення цієї проблеми 
стратегічні центри господарювання, відповідні за прийняття стратегічних рішень і центри 
поточної комерційної діяльності, відповідальні за отримання проточного прибутку повинні 
узгоджувати свої плані і дії. На окремих етапах життєвого циклу підприємства його 
стратегічні цілі переглядаються у відповідності з результатами аналізу зовнішнього 
середовища та внутрішніх можливостей.  

Стратегічний аналіз зовнішнього ділового середовища, врахування позитивної і 
негативної динаміки її розвитку є н6еобхідним елементом формування і реалізації 
фінансової стратегії. На етапі спаду активності економічного середовища для підприємств 
головними цілями є виживання, стійка конкурентна позиція в галузі, підготовка фінансового 
потенціалу для активізації діяльності в умовах подальшої стабілізації зовнішнього 
середовища. Конкурентна перевага підприємств на етапі спаду ділової активності 
забезпечується використанням внутрішніх фінансових можливостей, скороченням витрат, 
застосуванням ціноутворення, орієнтованого на споживачів. 

В період закінчення спаду і початку стабілізації активності зовнішнього середовища 
підприємства застосовують стратегію розвитку, в межах якої відбувається мобілізація 
внутрішніх фінансових можливостей, економії по всіх напрямах діяльності, підвищення 
ефективності господарювання. Отже, на етапі закінчення спаду і підвищення економічної 
активності основною стратегічною метою є підвищення конкурентного статусу промислових 
підприємств, здатних вирішувати проблеми макроекономічної стабілізації. 

Під час тенденції пожвавлення економічного зростання фінансова стратегія повинна 
забезпечувати якісні зміни у функціонування підприємства, формування його нових 
конкурентних переваг. 

Для узгодження формування і реалізації фінансової стратегії та стадії життєвого циклу 
підприємства доцільно використовувати наступні методи реалізації фінансової стратегії:  

− метод «гнучкого бюджету» – передбачає визначення капітальних витрат по проектах 
програми розвитку не у вигляді фіксованих сум, а у вигляді нормативів витрат, що 
використовуються як база визначення показників діяльності підприємства.  

− метод відсотка від продажів – використовується для отримання по кожному 
елементу прогнозованого бюджету рівня прибутку із запланованих обсягів продажів. Базою 
розрахунку є показники поточної діяльності, отримані за ретроспективними або прогнозними 
даними; 

− метод беззбиткової – використовується для визначення обсягів виробництва і 
продажу, які задовольняють умовам беззбиткової, а також дозволяють отримати інформацію 
для визначення розміру прибутку, забезпечувати гнучкість довгострокових фінансових планів 
за рахунок можливостей варіації витрат, цін, об'ємів продажу; 

− метод управління витратами – використовується для постійної номенклатури 
підприємства і може використовуватися для управління витратами за значними контрактами 
[3] .  

Досягнення цілі фінансової стратегії дозволяє створювати потенціал саморозвитку та 
забезпечує конкурентоспроможність підприємств у довгостроковій перспективі. 

Висновки з проведеного дослідження. Шляхом узагальнення робіт вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів розкрито суть поняття «фінансова стратегія», а також 
запропоновано основні етапи формування і реалізації фінансової стратегії в сучасних умовах 
з врахуванням особливостей життєвого циклу суб’єктів господарювання та фаз коливання 
зовнішнього ділового середовища. Взаємозв’язок фінансової стратегії з іншими 
функціональними стратегіями підприємства, обумовлюється тенденціями зовнішнього 
середовища, а також ресурсним потенціалом підприємства. 
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Анотація 

В статті розглянуто суть фінансової стратегії підприємств. Досліджено основні 
етапи її формування і реалізації. Обґрунтовується необхідність врахування впливу 
зовнішнього середовища та фази життєвого циклу підприємства. Досліджено основні 
етапи формування і  
реалізації фінансової стратегії.  

Ключові слова. Фінансова стратегія, формування і реалізація, фінансові ресурси, 
стратегічні цілі. 

Аннотация 
В статье рассмотрена суть финансовой стратегии предприятий. Исследовано 

основные этапы ее формирования и реализации. Обосновывается необходимость учета 
влияния внешней среды и фазы жизненного цикла предприятия. Исследовано основные 
этапы формирования и реализации финансовой стратегии. 

Ключевые слова. Финансовая стратегия, формирование и реализация, финансовые 
ресурсы, стратегические цели. 

Annotation 
Essence of financial strategy of enterprises is considered in the article. Investigational the 

basic stages of its forming and realization. The necessity of account of influence of external 
environment and phase of life cycle of enterprise is grounded. Investigational the basic stages of 
forming and realization of financial strategy. 

Key words. Financial strategy, forming and realization, financial resources, strategic aims. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕГАЙНИХ ЗАХОДІВ З 

ПОПОВНЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Дефіцит Пенсійного фонду України на кінець першого 

кварталу 2010 року складе 29,8 мільярда гривень. Середній розмір державної пенсії в Україні 
у березні 2010 року складав 1033 гривні на місяць. Водночас потреби держави на її виплату 
сягають більше 14,2 мільярда гривень щомісяця [7].   

Видатки Пенсійного фонду України за 2009 рік - 165,7 мільярда гривень, тоді як власні 
доходи установи становили лише 103,1 мільярда гривень. Починаючи з 2007 року, коли Фонд 
забезпечував власними доходами 74,4% своїх видатків, частка цього покриття 
зменшувалася [8]. Тобто з кожної 1000 гривень, яку отримав пересічний пенсіонер 2009 року, 
378 гривень були не з внесків до Пенсійного фонду, а дотацією з держбюджету, і лише 622 
гривні можна назвати пенсією. Незважаючи на реальний стан справ у пенсійній системі, у 
2005 році і особливо у 2007 ─ 2009 роках, відбулося різке зростання видатків Пенсійного 
фонду України. Якщо у 2004 році вони становили 36,2 мільярда гривень, то у 2007 році ─ у 
2,8 рази більше. 

У бюджеті Пенсійного фонду України на 2009 рік було передбачено 164,1 мільярда 
гривень видатків, фактично ж було витрачено 165,7 мільярда гривень, що у 1,6 рази більше, 
ніж у 2007 році, і в 4,5 рази більше, ніж у 2004 році. 

Поступово обсяги видатків Пенсійного фонду України стали наближатися до рівня 
доходів державного бюджету. У 2007 році вони становили 72,3% його доходів, у 2008 році ─ 
78,9%. У 2009 році планувалося 84,5%, але фактична цифра склала 91,8% [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система пенсійного забезпечення в 
Україні потребує негайного реформування. 

О. Коваль пропонує: модернізацію солідарної системи; впровадження накопичувальної 
системи; стимулювання недержавного пенсійного забезпечення [4].  

Іванова Л. М. та інші звертають увагу на загальні принципи удосконалення та 
реформування податкової системи в Україні:  

─ створення умов для формування сприятливого інституційного середовища 
оподаткування. Іншими словами, необхідно створити таке законодавство про оподаткування, 
яке б забезпечило детальне регулювання податкових правовідносин, визначення прав та 
обов’язків як платників податків, так і контролюючих органів тощо; 

─ удосконалення структури системи оподаткування, яке полягає у скасуванні 
неефективних (затратних) податків і зборів; запровадженні податку на нерухоме майно; 
поширенні рентних платежів на видобуток нафти, газу та інших корисних копалин; 
спрямуванні податкового навантаження з прямих на непрямі податки та ресурсні платежі; 
поступовому зменшенні частки податку на прибуток підприємств і збільшенні частки податку 
з доходів фізичних осіб у структурі податкових надходжень; збільшенні частки місцевих 
податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів; 

─ проведення реформування системи податків і зборів (обов’язкових платежів), що 
полягає у реформуванні окремих видів податків, щоб забезпечити таким чином, врешті-решт, 
ефективну податкову систему [5], [6]. 

Всі вказані пропозиції несуть якщо не загальнотеоретичний аспект розв’язання 
проблем, то прикладний, але тривалий у часі аспект реформування.  

Із всіх вказаних пропозицій їх впровадження не дає відповідь на питання, ─ що робити 
сьогодні, коли реформи ще не почато, що робити в наступні роки, коли реформи вже буде 
розпочато, але результатів реформ ще не буде за фактом.  

Постановка завдання. Знайти джерела поповнення Пенсійного фонду України на 
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поточний момент, сьогодні, коли реформи ще не розпочато.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим на сьогодні є забезпечення 

виконання Пенсійним фондом України покладених на нього зобов’язань, спрямованих на 
підвищення рівня пенсійного забезпечення. Враховуючи постійно зростаючу потребу у 
фінансуванні пенсій, в умовах, що склалися, Пенсійному фонду необхідно залучати якомога 
більше надходжень. Частиною третьою ст. 19 Закону № 1058-IV [1] визначено, що 
нарахування страхових внесків здійснюється на суми, не зменшені відповідно до ст. 6 Закону 
№ 889-IV [2]. Отже, нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування здійснюється без урахування соціальних пільг, передбачених податковим 
законодавством. Іншими словами, при розрахунку внесків до Пенсійного фонду пільги ні для 
кого не передбачені. Але на практиці з’ясовується протилежне. 

З 01.05.2002 року постановою КМУ від 11.04.2002 року № 494 встановлено 
максимальну величину доходу працівника, з якої справляються страхові внески до 
Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування. Суть встановленої 
максимальної величини в тому, що при отриманні доходу, який вище за встановлену 
максимальну величину, розрахунок внесків проводиться з суми максимальної величини. 
Наприклад, в період з 01.05.2002 року по 31.05.2003 року розмір максимальної величини 
складав 2200 грн.. Це означало, що при одержанні заробітної плати (або загальної суми 
доходів) ─ 3000 грн., 4000 грн., 5000 грн. в місяць, або вищої, розрахунок сум нарахувань та 
утримань до Пенсійного фонду проводився  з суми  2200 грн.. В період з 01.06.2003 року по 
31.12.2004 рік постановою КМУ від 26.04.2003 року № 605 максимальний розмір встановлено 
в розмірі 2660 грн.. Законом України від 23.12.2004 року № 2285-IV на 2005 рік такий розмір 
вже складав 4100 грн.. У 2006 році максимальний розмір змінювався від суми 4830 грн. до 
суми 5050 грн. згідно закону України від 20.12.2006 року № 3235-IV. У 2007 році на підставі 
закону України № 489-V ВІД 19.12.2006 року максимальний розмір складав від 7875 грн. до 
8220 грн.. Починаючи з 2008 року уже не в окремих законах, а в законах України «Про 
державний бюджет України на (відповідний рік)» встановлено максимальну величину доходу 
працівника, з якої справляються страхові внески. В 2008 – 2009 роках така величина 
складала 10035 грн., у 2010 році цей показник варіює від 13035 грн. до 13830 грн.. 

На практиці, норма, що встановлює максимальну величину доходу працівника, з якої 
справляються страхові внески, зменшує базу розрахунку внесків до Пенсійного фонду для 
окремих працівників, а саме для таких, які отримують високі заробітні плати (доходи). А це 
вже є пільга, якої за законом № 1058-IV не передбачено. Внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування є загальнообов’язковим платежем і законодавством не 
можуть встановлюватися пільги, щодо нарахування та сплати страхових внесків або 
звільнення від їх сплати ─ так регламентує ст. 18 Закону № 1058-IV. 

Перша пропозиція. Відмінити показник максимальної величини доходу працівника, з 
якої справляються страхові внески до Пенсійного фонду та інших фондів соціального 
страхування. Такий крок, по-перше, збільшить базу оподаткування, і, як результат, 
збільшаться надходження до Пенсійного фонду, а з іншої сторони примусить, особливо на 
підприємствах, зменшити доходи окремим високооплачуваним працівникам в зв’язку з тим, 
що розмір внесків до Пенсійного фонду в частині нарахувань, який відноситься до 
собівартості продукції, буде занадто високим і може зменшити прибуток підприємства. 

Друга пропозиція. Пенсійний фонд України пропонується залишити працювати в межах 
солідарної системи пенсійного забезпечення і в межах цієї системи встановити мінімальний 
(це вже діє) і максимальний розмір пенсій для всіх без виключення пенсіонерів. Суть цієї 
пропозиції ─ встановлення максимального розміру пенсій для всіх без виключення 
пенсіонерів в межах солідарної системи пенсійного забезпечення. Все інше, наприклад, 
становлення залежності розмірів пенсій від страхового стажу й заробітку залишається 
незмінним за виключенням маленького але суттєвого додатку, який міг би бути 
сформульований так. Всі, хто одержував доходи, наприклад, три чи більше середніх рівнів 
заробітних плат  ─ одержують максимальний розмір пенсії. Наприклад, якщо середній рівень 
дорівнює 1000 грн., а пенсіонер 1 одержував доходи по 5000 грн. в місяць, а інший – 
пенсіонер 2, одержував доходи 50000 грн. в місяць, то обидва пенсіонери одержують 
максимальний розмір пенсії незалежно від того, які суми утримань та нарахувань до 
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Пенсійного фонду перераховували вони зі своїх доходів у минулому. 
Третя пропозиція. В рамках нового Податкового Кодексу обговорюється доцільність 

оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб одержаних від депозитних операцій. 
Доцільно податок на доходи від депозитних операцій ввести, як утримання (а не як 
нарахування) до Пенсійного фонду. Ставка може бути загальною чи іншою, це питання, яке 
ще потрібно розв’язувати.  

Висновки з проведеного дослідження. У статті проаналізований на сьогоднішній 
день стан поповнення Пенсійного фонду України. Запропоновані окремі кроки для вирішення 
проблеми наповнення Пенсійного фонду які дадуть результат відразу після їх впровадження, 
а саме:  

─   відмінити показник максимальної величини доходу працівника, з якої справляються 
страхові внески до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування; 

─ Пенсійний фонд України залишити працювати в межах солідарної системи пенсійного 
забезпечення як на противагу накопичувальній системі пенсійного забезпечення, яким 
будуть займатися, за нашою пропозицією, державні чи приватні накопичувальні фонди, які 
повинні бути відокремленими від Пенсійного фонду України; 

─ податок на доходи від депозитних операцій ввести, як утримання (а не нарахування) 
до Пенсійного фонду України.  
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Анотація 
У даній статті коротко проаналізовано та на цифровому матеріалі показано стан 

справ у пенсійній системі України, що склався на поточний момент. Наголошується на 
необхідності її негайного реформування. Запропоновано ряд пропозицій, застосування 
яких дозволять підвищити розмір надходжень до Пенсійного фонду України.  

Ключові слова: Пенсійний фонд України, дефіцит, доходи, видатки, реформи, 
податки, пільги, солідарна система, накопичувальна система, податок на депозити. 

 
Аннотация 

В данной статье проведен краткий анализ и на цифровом материале показано 
состояние дел в пенсионной системе Украины, которое сложилась в настоящее время. 
Обращается внимание на необходимость её немедленного реформирования. Дано ряд 
предложений, применение которых позволит повысить размер поступлений в 
Пенсионный фонд Украины. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд Украины, дефицит, поступления, расходы, 
реформы, налоги, льготы, солидарная система, накопительная система, налог на 
депозиты. 

 
Annotation 

This article briefly analyzes the digital material and shows the status of the pension system of 
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Ukraine, which was formed at the moment. The need of immediate reform. A number of proposals 
which will allow to increase the amount of revenues of the Pension Fund of Ukraine. 

Key words: Pension Fund of Ukraine, deficit, receipts, expenditure, reforms, taxis, 
privileges, solidarity system, accumulation system, taxation of deposit. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ВЕНЧУРНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СТАДІЇ 

МОБІЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ 
 

Постановка проблеми. Успішний розвиток економіки інноваційного типу потребує 
комплексного підходу з боку держави, в основі якого лежить побудова національної 
інноваційної системи. Через те, що досвід інноваційного фінансування досить обмежений і 
неоднорідний, державам окремих країн ЄС не так легко розробляти свої національні 
програми. Оскільки історія розвитку економіки й інновацій різних країн неоднакова, 
розрізняються також умови й організаційні системи підтримки циклу інноваційного 
фінансування, неоднакова природа і послідовність заходів, спрямованих на усунення 
недоліків цього циклу. Дуже важко на основі цього різноманіття методів і інструментів 
розробляти конкретні державні програми і сформувати конкретну європейську модель 
підтримки венчурного фінансування інноваційних підприємств особливо на ранніх стадіях їх 
розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць, в яких 
досліджуються ця проблематика необхідно виділити дослідження таких зарубіжних вчених, 
як: Д. Л. Барклі, Дж. Ейзмен, Дж. Кендл, Л. Грох, К. Ферленд, Д. Камінг, Г. Фенн, М. Кенні, 
Дж. Лернер, Дж. Відікус тощо.  

У вітчизняній науці дослідження венчурної діяльності знайшло теоретичне 
обґрунтування в працях лише декількох вчених: Л. Антонюк, П. Ковалишин, Д. Бердников, 
Т. Боголіб, А. Ширяєв, О. Бондаренко, М. Долішня, тощо. Проте, у вітчизняній економічній 
науці недостатньо розроблені й потребують подальшого дослідження питання саме 
державної підтримки і розвитку венчурної діяльності, тому варто проаналізувати практику 
державної політики щодо венчурного фінансування в Європі для можливого застосування 
висвітленого досвіду в країнах з економікою, яка розвивається або приближеною до неї.  

Постановка завдання. Особливої актуальності набуває всебічне вивчення механізму 
венчурного фінансування в країнах ЄС та вирішення ряду проблем, пов’язаних з 
фінансуванням інноваційних підприємств на стадії мобілізації капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними факторами, які впливають 
на процес мобілізації венчурного капіталу в ЄС можна вважати регуляторні постанови, 
податкові фактори, макроекономічна стабільність та ринок. 

Регуляторні постанови суттєво впливають на процес мобілізації капіталу, дозволяючи 
пенсійним фондам і страховим компаніям розміщувати свої засоби у венчурні інвестиції. 
Офіційне признання венчурного капіталу (прямих інвестицій) як класу активів допомогло 
залучити інституціональних інвесторів. У США 1980 рік вважається переломним роком у 
розвитку індустрії ВК. Йому передувало затвердження ряду законів, що сприяли 
надходженню засобів пенсійних фондів і інших інституціональних інвесторів у компанії 
венчурного капіталу, а також полегшивши регуляторний тягар, який тяготив фірми ВК.  
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Як загальноєвропейську тенденцію за останні сім років відзначається істотне 
поліпшення умов для мобілізації венчурного капіталу, коли скасовано багато з регуляторних 
перешкод для венчурного інвестування відповідно до Директиви Євросоюзу 2003/41/EC, що 
стосується діяльності установ, які займаються пенсійним забезпеченням, і контролю над 
нею. Як результат, європейські пенсійні фонди і страхові компанії стали усе більше 
відкриватися для розміщення своїх засобів у венчурні інвестиції. Проте в цьому питанні 
існують великі розходження між країнами. Ірландія і Великобританія, безсумнівно, мають 
найсприятливіше регуляторне середовище, за ними йдуть Франція, Бельгія, Іспанія і 
Люксембург. Третя група прогресивних послідовників включає Данію, Австрію і Фінляндію. 
Групи країн Центральної і Східної Європи є тими, які відстають в цій області, причому 
Угорщина є серед них самою передовою [1]. 

Усе ще існує кілька областей, у яких регуляторне середовище в окремих європейських 
країнах негативно впливає на мобілізацію венчурного капіталу [2]. По-перше, існують 
кількісні обмеження на розподіл пенсійних засобів у ВК у додаток до тих, що декларуються в 
директивах Євросоюзу (усі країни Центральної і Східної Європи, крім Угорщини і Латвії, 
мають такі обмеження). До того ж деякі з більш розвинених європейських країн (Австрія, 
Бельгія, Греція, Італія, Люксембург, Норвегія, Португалія і Швеція) теж мають ці обмеження. 
Страхові компанії рідше зіштовхуються з додатковими кількісними обмеженнями на свої 
інвестиції у ВК, у той час як найбільш суворі обмеження накладаються в деяких країнах 
Центральної і Східної Європи (Чеська республіка, Латвія, Румунія). У декількох країнах 
пенсійні фонди зустрічаються з обмеженнями географічного характеру на свої інвестиції 
(Угорщина, Польща, Румунія, Швейцарія), у той час як в інших країнах подібні обмеження 
накладаються на страхові компанії (Чеська республіка, Латвія, Румунія). 

Нарешті, усіма визнана висока значимість тієї проблеми, що сектор ВК у Європі не має 
єдиного ринку – значна фрагментація по державних кордонах робить міжнародні інвестиції 
венчурного капіталу невиправдано ускладненими. В останніх рекомендаціях ставиться 
наголос на важливості визнання фондів ВК, зареєстрованих під іншими юрисдикціями, що не 
бідують в окремій реєстрації, окремому регулюванню або особливих інвестиційних 
структурах [3]. 

Коли мова йде про системи оподаткування, то податки на доходи, зароблені фондами 
ВК, можуть сильно змінювати величину чистого прибутку постачальників венчурного 
капіталу. Звідси ясно, що податкова політика може впливати на процес мобілізації 
венчурного капіталу. Один важливий аспект таких державних заходів, що робить особливо 
сильним вплив на мобілізацію венчурного капіталу, – це податок на приріст капіталу [4]. 
Паралельно з іншими змінами регуляторного характеру в США наприкінці 1970-х років, 
максимальна ставка відсоткового податку на приріст капіталу була знижена з 49,5% до 28% у 
1978 році і потім до 20% у 1981 році. У країнах Європи регуляторні постанови відносно 
податку на приріст капіталу сильно варіюються по країнах, при цьому ставка звичайно 
коливається між значеннями 15% і 50% базуючись в багатьох випадках на граничних 
значеннях величини прибуткового податку. 

Інший аспект податкової політики стосується податкового статусу фондів венчурного 
капіталу. Тоді як структура LLP у США передбачає надходження доходів до індивідуальних 
інвесторів, ця картина в Європі більш складна. Через розходження в податкових режимах, 
регуляторних постановах і податкових ставках у різних країнах Європи, особливою турботою 
європейських фондів є постійне офіційне звільнення від податків, у рамках якого фонди, 
засновані в країні і отримують капітал від іноземних інвесторів, не піддаються в себе 
місцевому оподаткуванню. Такого звільнення в даний час не існує в Чеській республіці, 
Нідерландах, Норвегії і Швеції. У ряді країн – Австрії, Бельгії, Естонії, Франції, Італії, Польщі, 
Румунії, Словаччині й Іспанії – недостатньо задовільна податкова прозорість для вітчизняних 
і іноземних інвесторів. Нарешті, у деяких країнах – Чеській республіці, Данії, Естонії, 
Німеччині, Португалії, Румунії, Словаччині й Іспанії – венчурні капіталісти зіштовхуються з 
проблемою податку на додану вартість (VAT), що нараховується на їхню винагороду за 
керування або преміальні [5]. 

Одержавши можливість інвестувати у венчурний капітал, інституціональні інвестори 
зовсім не автоматично роблять такі розміщення. На рівні країни, правове оточення – 
особливий захист прав власності і макроекономічна стабільність – відіграють головну роль, 
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особливо якщо мова йде про ринки, що розвиваються [6]. Хоча цей аспект мобілізації 
капіталу звичайно враховується «за замовчуванням» при формуванні політичних ініціатив, 
націлених на сферу венчурного інвестування, він залишається винятково важливим у 
контексті економік, що розвиваються, регіону ЄЕК ООН. Входження до складу Євросоюзу 
стало могутнім фактором гармонізації і стабілізації для багатьох з цих держав, однак ці 
проблеми усе ще стоять на порядку денному для країн, які все ще не ввійшли в Євросоюз. 

Навіть якщо регуляторні, податкові і макроекономічні умови сприятливі для мобілізації 
венчурного капіталу, інституціональним інвесторам потрібні ринкові докази того, що фонди 
венчурного капіталу можуть досягти доходів, співставлених з властивими їм ризиками. Тому 
інституціональні інвестори звертають увагу на активність у сферах прямих інвестицій і 
виходів, а також на якість місцевих генеральних партнерів і очікуваних потоків інвестиційних 
можливостей. Зокрема, результати минулої діяльності фонду і його репутація є основними 
двигунами процесу мобілізації капіталу [7]. Цей факт ускладнює збір засобів фондам, що 
відносно нові або не мають задовільних записів про свою попередню діяльність. 

Нарешті, оскільки останні доходи від венчурного фінансування в США залишаються на 
відносно низькому рівні – що можна віднести на рахунок неефективності сполучення великих 
обсягів засобів з невеликим числом угод, що укладаються - очікується, що інституціональні 
інвестори можуть зменшити обсяги своїх розміщень у венчурний капітал [8]. Це підкріплює 
висновок про чуттєвий процес мобілізації капіталу до рівня доходів від венчурного 
інвестування. 

Оцінка або використання досвіду окремих країн вимагає глибокого розуміння контексту, 
у якому він був накопичений, зокрема, того, що передувало державним програмам підтримки 
і ступеня розвитку кожного з компонентів циклу прямого інвестування в тій або іншій країні 
ЄС. Крім того, оцінка розвитку формальної і неформальної індустрії ВК на кожнім відрізку 
часу вимагає правильного розуміння існуючого на даний момент історичного контексту з 
точки зору ступеня економічного розвитку і набору регуляторних умов.  

При стимулюванні стадії мобілізації капіталу циклу венчурного фінансування можна 
розглядати під різними кутами: повна приступність ризикового капіталу (за рахунок фондів 
венчурного капіталу або бізнес-ангелів), зв'язок постачальників приватного капіталу з 
фірмами ВК, створення стимулів для венчурних капіталістів, що заохочують їх до 
інвестування в інноваційні підприємства на ранніх стадіях розвитку, а також до пошуку і 
добору комерційно перспективних компаній з великим потенціалом росту. 

Надання капіталу для венчурного інвестування з приватних джерел є, можливо, 
найбільш розповсюдженою практикою в країнах ЄС. Тут існує два підходи, у залежності від 
того, керуються фонди державними або приватними організаціями [9]. 

(а) Фонди, що знаходяться під державним керуванням  
У деяких країнах (Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція) 

засоби передаються спеціальним закладам, як правило, аффілірованим з організаціями, які 
підтримують розвиток промисловості або бізнесу, із наданням ним мандата на здійснення 
прямих інвестицій у нові, малі або інноваційні підприємства. Багато з фондів, що знаходяться 
під державним керуванням, виникли в період, коли не існувало ніякої приватної 
інфраструктури інноваційного фінансування. Такі фонди можуть служити в якості важливого 
первинного джерела капіталу, що допомагає накопичувати інвестиційні знання і досвід, що 
можуть поступово передаватись в приватний сектор. Особливо важливу роль тут можуть 
виграти фонди, чітко орієнтовані на високо ризиковані проекти на ранніх стадіях їхнього 
здійснення. Такий підхід може бути визнаний придатним при відсутності ринкових механізмів 
для інвестицій в інноваційні компанії.  

І все-таки не слід забувати про негативні сторони фондів, що знаходяться під 
державним керуванням, – недолік заохочувальних стимулів, державне втручання, що може 
відвернути від розгляду питань комерційної доцільності при плануванні інвестиції, або 
обмежені можливості залучення і використання інвестиційних менеджерів високої 
кваліфікації. Варто відмітити, що оцінки таких суспільних програм у Фінляндії, Норвегії і 
Швеції зійшлися на тому, що інвестиції, здійснені в рамках цих програм, є менш 
ризикованими й орієнтуються на більш сформовані підприємства. 
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В міру становлення ринкових механізмів державні фонди найбільше оптимально 
використовуються для їхнього доповнення і підтримки. Через програми, у яких беруть участь 
фонди, що знаходяться під державним керуванням, переорієнтувались в напрямку до 
більшого залучення приватних інвестиційних менеджерів – або за допомогою зсуву акценту 
на розміщення фінансових засобів фондів фондів у приватні фонди (Канада, Данія, 
Фінляндія, Норвегія), або шляхом повної приватизації (Швеція). 

Слід зазначити, що в міру зростання значимості фондів, які знаходяться під приватним 
керуванням, і зниження активності участі держави у венчурну інвестуванні, скандинавські 
країни переорієнтували свою особисту участь у фінансуванні на підприємства, що 
зароджуються, на посівній стадії розвитку, організувавши програми інкубаторів або посівних 
фондів. Такі програми можна розглядати як доповнюючі вже існуючі ринкові механізми за 
допомогою збільшення кількості компаній, підготовлених для одержання венчурного 
інвестування. 

(б) Фонди, які знаходяться під приватним керуванням 
Іншим підходом до забезпечення суспільних засобів для венчурного інвестування є 

залучення приватних інвестиційних менеджерів і рівнобіжної мобілізації додаткових 
приватних засобів. За типовим сценарієм, держава (або його відомство) відіграють роль 
опорного інвестора, надаючи певну частку капіталу фонду. Такий підхід зараз широко 
застосовується в різних країнах: Канаді, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ірландії, Ізраїлю, 
Великобританії, США, а останнім часом також у Казахстані, Латвії і Росії; також його 
дотримується Європейський інвестиційний фонд (EIF). Державні інвестиції приймають форму 
як прямих інвестицій, так і субсидованих позик. Основна логічна посилка цього підходу 
полягає в тому, що професійні венчурні капіталісти виявляють явну зацікавленість у 
перебуванні і  підтримці комерційно успішних підприємств. Крім того, там, де має місце 
ретельний добір підлягаючій підтримці фондів (шляхом проведення конкурсів або детальної 
оцінки заявок), участь держави грає важливу легітимізуючи роль у встановленні взаємин між 
фірмами ВК і інституціональними інвесторами. 

(в) Структура заохочувальних стимулів у фонді 
Поряд з наданням приватним менеджерам доступу до фондів ВК для здійснення 

венчурних інвестицій у перспективні підприємства, у рамках державних програм усе більш 
пильну увагу приділяють забезпеченню відповідності рівня прибутковості високому рівневі 
ризику інвестицій ранніх стадій, з яким приходиться мати справа венчурним капіталістам. 
Також необхідні гарантії того, що інвестиції здійснювались в першу чергу з метою одержання 
прибутку (тобто, вони повинні бути перспективними). Слід зазначити, що спроби забезпечити 
захисту від збитків – за допомогою прямих гарантій або рефінансування інвестицій за 
допомогою субординованих позик – виявилися контрпродуктивними, як показав досвід 
Німеччини, Ізраїлю і Нідерландів. Проте досвід цих країн став цінним джерелом вироблення 
правильної моделі державного регулювання венчурного фінансування. 

Програма Yozma в Ізраїлю дає нам ще один приклад використання системи 
заохочувальних стимулів для фондів ВК: кожен фонд має опціон на придбання державних 
часток протягом п'яти років з моменту створення фонду. Подібним чином, останні програми, 
запущені в дію в Великобританії (Фонди капіталу для підприємств, ECFs), Латвії (через 
Латвійське гарантійне агентство) і Росії (Російська венчурна компанія), встановлюють 
верхню межу доходів, що приходиться на частку держави (4,5%, 6% і 5% відповідно), а всі ті, 
що перевищують даний ліміт доходи надходять інвестиційним менеджерам і партнерам з 
обмеженою відповідальністю (інвесторам). Така схема забезпечує асиметричний розподіл 
доходів від успішних інвестицій, збільшуючи в такий спосіб прибуток портфеля в цілому і 
роблячи ці доходи більш відповідними високому ризику, властивим інвестиціям ранніх стадій.  

(г) Податкові стимули 
Ряд країн пропонує податкові стимули особам, що інвестують засоби в приватні 

підприємства. Ось, у США в якості такого стимулу дозволяється приватним особам 
списувати збитки від інвестицій у компанії малого бізнесу (на суму внесеного капіталу не 
більш 1 млн. дол.). Наразі не включаються підприємства, чиї доходи більш ніж на 50% 
походять з пасивних джерел (роялті, рента, дивіденди, відсотки і т.д.). 

Схеми, що існують у Великобританії (Схема інвестування в підприємства, EIS) і Ірландії 
(Схема експансії бізнесу, Business Expansion Scheme), пропонують податкову знижку на 
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здійснені інвестиції. Схема EIS додатково пропонує звільнення від прибуткового податку у 
випадку невдалої інвестиції, а також звільнення (або відстрочку) від податку на приріст 
капіталу. Схема SUIR у Франції передбачає звільнення від прибуткового податку на термін 
до 10 років. 

Деякі схеми можуть бути також орієнтовані на джерела фінансування на етапі до появи 
бізнес-ангелів, перш за все на самих засновників або їхніх друзів або родичів. Схема 
посівного капіталу Ірландії передбачає визначене повернення із суми податку, сплаченої в 
попередні роки, особам, що починають новий бізнес на свої власні засоби. За схемою 
безпрограшних позик у Бельгії (Фландрія) були введені податкові пільги для друзів і родичів 
підприємців, що побажали інвестувати в їхній стартапи, у формі субсидованих позик. 
Інвестори одержували зменшення податкової ставки на 2,5% від суми позики. Якщо позика 
не виплачувалася за встановленими правилами, то інвестор одержував додаткове 
фіскальне зменшення на 30% від суми позики. 

Серед схем, націлених на великі зміцнілі компанії, Корпоративна венчурна схема 
(Corporate Venturing Scheme) у Великобританії пропонує зменшення прибуткового податку 
(до 20% від інвестованої суми), відстрочку оподатковування на приріст капіталу, а також 
звільнення від податку у випадку невдалої інвестиції в приватні компанії. 

І, нарешті, деякі схеми надання податкових стимулів розраховані на заохочення 
приватних осіб до інвестування засобів у фонди венчурного капіталу. Прикладами таких 
схем є: фонд ARKimedes (Бельгія), Корпорації трудового венчурного капіталу (LSVCCs, 
Канада), Взаємні фонди для інновацій (FCPI, Франція) і Трасти венчурного капіталу 
(Великобританія). Хоча в цілому оцінка довше всього пропрацьованої програми такого типу 
(LSVCC) виявилася негативною, це було віднесено на рахунок недостатньої уваги, що було 
приділено управлінню фондами ВК, і недостатнього контролю над ними. Що стосується 
інших подібних програм, то в них або фонди знаходяться під приватним керуванням 
(Франція, З'єднане Королівство), або працюють як фонди фондів (Бельгія). Схема CAPCO у 
декількох штатах США відома тим, що надавала страховим компаніям істотні податкові 
знижки (від 100% до 120%, розподілених протягом 10 років) у випадку інвестицій у визначені 
місцеві венчурні компанії (сертифіковані фінансові компанії). 

Висновки з проведеного дослідження.  Проведений аналіз дозволяє: 1) виділити 
основні фактори, які впливають на процес мобілізації капіталу в ЄС (регуляторні постанови, 
податкові фактори, макроекономічна стабільність та готовність ринку); 2) охарактеризувати 
цикл венчурного фінансування на стадії мобілізації капіталу з врахуванням повної 
приступності ризикового капіталу (за рахунок фондів венчурного капіталу або бізнес-ангелів), 
зв'язку постачальників приватного капіталу з фірмами ВК, створення стимулів для венчурних 
капіталістів; 3) виокремити фонди, які знаходяться під державним керуванням і фонди, які 
знаходяться під приватним керуванням; 4) розглянути структуру заохочувальних стимулів у 
фонді; 5) охарактеризувати деякі схеми надання податкових стимулів в країнах ЄС. 

Проведена оцінка виявила, що в країнах ЄС венчурна індустрія досягла високого рівня 
розвитку завдяки правильному стимулюванню з боку держави венчурного фінансування 
інноваційних підприємств на ранніх стадіях їх розвитку, саме тоді,  коли ця підтримка є 
найбільш необхідною.   
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Анотація 
У статті автором розглядаються проблеми венчурного фінансування інноваційних 

підприємств на ранніх стадіях їх розвитку. Основна увага зосереджена на підтримці 
венчурного бізнесу в Європі на стадії мобілізації капіталу. 

Ключові слова: держава, венчурний капітал, інноваційне підприємство, мобілізація 
капіталу. 

Аннотация 
В статье автором рассматриваются проблемы венчурного финансирования 

инновационных предприятий на ранних стадиях их развития. Основное внимание 
сосредоточено на поддержке венчурного бизнеса в Европе на стадии мобилизации 
капитала. 

Ключевые слова: страна, венчурный капитал, инновационное предприятие, 
мобилизация капиталу. 

Annotation 
Problems of venture financing of the innovative enterprises at early stages of their 

development are considered in the article by the author. The basic attention is concentrated on 
support of venture business in Europe at a stage of capital mobilization. 

Key words: state, venture capital, innovative enterprise, capital mobilization. 
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Л.Р. Прус 
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА : навч. пос. / Л.Р. Прус. –  
Хмельницький : Метод.-ред. центр ПВНЗ «УЕП», ПП «Ковальський В.В.», 2010. – 364 с.  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/1-4591 від 01.06.2010 р.) 

     У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни 
викладено теоретичні аспекти та методологічні засади технології управління 
потенціалом підприємства. Також розглянуто сучасний інструментарій підвищення 
результативності діяльності підприємства. Засвоєнню викладеного матеріалу 
сприятимуть запропоновані для розгляду і вирішення тестові завдання та практичні 
ситуації. 
     Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, слухачів 
магістерських програм, викладачів, аспірантів економічних спеціальностей. Може бути 
корисним також економістам широкого профілю, менеджерам і всім, хто цікавиться 
проблемами управління потенціалом підприємства та прийняттям ефективних рішень. 

Д.М. Хома 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: Курс лекцій / Д.М. Хома. – Хмельницький, 2010. – 173с. 

У курсі лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит»автор звернув особливу увагу на 
передумови виникнення внутрішнього аудиту за кордоном і в Україні, предмет, об’єкти, 
методичні прийоми, принципи, класифікацію внутрішнього аудиту, його організацію. Також 
детально висвітлено внутрішній аудит господарських процесів підприємства: постачання, 
виробництва, реалізації продукції, інвестування. Окремо досліджувався внутрішній аудит 
процесу управління.  
          Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів 
вищих навчальних закладів, аудиторів, бухгалтерів, ревізорів, менеджерів. 
  
 
 

 
С.Д. Джерелейко 
ОСНОВИ АУДИТУ: Підручник / С.Д. Джерелейко. – Хмельницький, 2009. – 144с. 
Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 - Г-408 від 19.02.2007 р.) 
  
 

 

      У навчальному посібнику викладені теоретичні та практичні аспекти аудиторської 
діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту.  
        Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що вивчають 
дисципліну „Аудит”, слухачів системи закладів післядипломної освіти, аспірантів, а також 
практичних працівників облікового, аудиторського, податкового та фінансового профілю. 
 

 
 
 

 
 

Л.В. Кирик 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: 
Методичний посібник / Л.В. Кирик. – Хмельницький, 2010. – 184с. 
 
 

       У методичному посібнику міститься матеріал про порядок виконання, оформлення та 
захист лабораторних робіт. Викладені вказівки спрямовані на застосування інформаційних 
технологій в менеджменті й економіці. Особливу увагу приділено методичним 
рекомендаціям щодо використання статистичних, економіко-математичних методів під час 
збирання, обробки, аналізу даних, необхідних для прийняття управлінських рішень та 
аналізу їх ефективності. 
     Запропоновані вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін 
«Інформаційні системи в менеджменті» і «Інформаційні системи і технології в економіці» 

для студентів напрямів підготовки «Менеджмент організації» та «Економіка підприємства» 
 
     Наші книги відповідають навчальним програмам, цікаві та змістовні за викладом матеріалу, зручні у користуванні, 
максимально адаптовані для вивчення навчальних дисциплін, доступні за ціною.  Переконайтесь у цьому самі. 

Для довідок: 
29016,  м. Хмельницький, Львівське шосе, 51/2, ПВНЗ «УЕП» 

тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84 (вн.127), E-mail: uniep@ukrpost.ua; Cайт: www.uniep.km.ua 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 « У Н І В Е РС И Т Е Т  Е КО НОМ І К И  І  П І Д П РИЄМ НИЦ ТВА »   

пропонує сучасні навчальні підручники та посібники, підготовлені науковцями університету  
 

mailto:uniep@ukrpost.ua
http://www.uniep.km.ua
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До відома авторів 
науково-виробничого журналу 
«Сталий розвиток економіки» 

(Засновники: Університет економіки і підприємництва,  
Інститут економіки, технологій і підприємництва  

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.) 

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. 
 № 1-05/8 як наукове фахове видання України 

 
НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 

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;  
• 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, то вони повинні бути компактними, мати назву. 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), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про 
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи 
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. Вартість однієї 
сторінки публікації – 20 грн. (включаючи пересилання журналу автору статті). Для одноосібних 
статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі (не більше 5 пільгових статей в одному 
номері). 
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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., ід.код 1729201934,  рахунок 26001000258126  
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк"  МФО 300023  
 
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги 

в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки»" з відміткою прізвища 
відправника).  

 
Взірець оформлення тексту статті  

УДК 338.1:332.14 

Петрова Г.В., 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Ященко В.О.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 
Національний технічний університет 
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