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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ:
ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. Враховуючи ситуацію, в якій перебуває Україна – слаборозвиненість
сільської місцевості, невідповідність освіти на суспільні запити, низьке фінансування з державного та
місцевих бюджетів, відсутність належного розвитку студентського самоврядування, пасивне
ставлення населення до глобальних проблем, все це зумовилоактивізацію і зорієнтування суспільства
задля вирішення нагальних соціальних проблем. Соціальне підприємництво – це бізнес із соціальною
місією. На відміну від традиційного (отримання максимального прибутку), створюється для вирішення
суспільних проблем. Держава не може задовольнити всі соціальні потреби, адже досить велике
фінансове навантаження припадає на державний бюджет в розрізі соціальних складових. Саме тому,
соціальне підприємництво підпорядковане розв’язувати частку соціальних проблем і повинно зайняти
певну нішу в економіці держави. Основною місією соціального підприємництва є допомога у подоланні
соціальної ізольованості, працевлаштування незахищених верств населення, представників груп
ризику, представників з обмеженими можливостями, пенсіонерів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні аспекти соціального підприємництва
набувають все більшого поширення і досліджуються як іноземними, так і вітчизнянними науковцями:
О. Винниковим, О. Загакайло,Н. С. Коваленком, М. С. Кошєлевою, Р. Краплич, В. Назаруком,
Ю. Л. Орел, А. А. Стельмахом, К. Форрестером та іншими. Проте питання розвитку і популяризації
соціального підприємництва набувають поширення і потребують більш грунтовного дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є проведення аналізу основних аспектів розвитку
соціального підприємництва як у світі, так і в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історія винекнення терміну «соціальне
підприємництво» починає свій відлік ще з 1970-х років у США. Неприбуткові організації створили свій
бізнес з метою підтримки соціально незахищених верств населення. Сьогодні основною місією
соціального підприємництва є отримання прибутку і досягнення соціального ефекту, тобто
раціональне поєднання бізнесових інтересів і суспільних потреб.
Соціальне підприємництво є одним із основних напрямів вирішення соціальних проблем у
державі, від того, як буде розвиватися бізнес, залежить поширення соціального підприємництва.
Соціальне підприємництво – це, насамперед, бізнес, він поєднує у собі комерційну діяльність,
соціальну мету (місію) та розподіл процентів від отримання прибутку на соціальні цілі.
Прикладом соціального підприємництва є відома на світовому ринку компанія «Ashoka», яка
вважається «хрещеним батьком» соціального підприємництва. Саме завдяки діяльності цієї компанії і
зокрема її засновника Біллі Дрейтона, соціальне підприємництво як практика бізнесу і як предмет
вивчення набуло свого широкого розповсюдження. «Ashoka» вважає, що будь-яка людина може
навчитися і застосувати співчуття, критичні навички, емпатію, роботу в команді, лідерство та робити
зміни, щоб бути успішним у сучасному світі. Саме тому необхідно створити можливості, в яких кожен,
хто має необхідні навички та ідеї, міг вирішувати складні соціальні проблеми. Робиться акцент на
тому, що в основі соціального підприємництва діє принцип «ідея плюс енергія того, хто здатний її
втілити». Саме тому асоціація підтримує не так ідею соціального проекту, скільки здатних втілити її
людей. На даний момент фонд здійснює свою діяльність в більш, ніж у 70 країнах і підтримує роботу
майже 3000 соціальних підприємців [1].
Щодо історичних аспектів розвитку і популяризації соціального підприємництва в Україні, то у
2006-му році впроваджено проект «Мережа громадської дії в Україні» (UCAN), фінансований США.
Американські експерти провели тренінги для представників громадських організацій. Пізніше
американський уряд надав гранти на створення соціальних підприємств на основі результатів
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конкурсу бізнес-планів. У 2010-2013 роках була ще одна ініціатива. У консорціум «Сприяння
соціальному підприємництву в Україні»ввійшли Британська рада, фонди «Східна Європа» та
«Відродження», аудиторська компанія Pricewaterhouse Coopers, «Ерсте банк». Долучилася і державна
неприбуткова організація - Український фонд підтримки підприємництва. У березні 2011 року між
Британською Радою в Україні, що виступає від імені партнерів проекту (Фонду Східна Європа,
Pricewaterhouse Coopers, Ерсте банку) та Українським фондом підтримки підприємництва підписано
Меморандум щодо співробітництва в рамках проекту «Сприяння соціальному підприємництву» в
Україні.
Основні задачі меморандума:
а) подолання бідності шляхом створення нових робочих місць та допомоги соціально
незахищеним верствам населення;
б) розбудова фінансового сталого розвитку в організаційних структурах та для диверсифікації їх
джерел фінансування;
в) заохочення організацій досягати високих результатів, орієнтуючись на стратегії приватного
сектору на досягнення прибутків та мети організації [6].
На думку Р. Краплича, експерта з питань корпоративної соціальної відповідальності,
благодійництва та розвитку громадької активності, соціальне підприємництво є дієвим механізмом
суспільних змін. Позитивним моментом, на його думку, є те, що в Українівідбулося збільшення
кількості благодійних фондів. Так, наприкінці жовтня 2014 року їх було майже 10 тис., на початок
лютого 2015-го - приблизно 15 тис. Волонтери зрозуміли, що благодійні фонди - це хороший
інструмент залучення коштів на потреби [4].
Особливе значення у формуванні та популяризаціїї соціального підприємництва в державі
відіграють нормативно-правові документи, які регламентують діяльність в даній сфері. В будь-якій
державі існують соціальні проблеми, які потрібно вирішувати, допомогою у цьому може стати
соціальне підприємництво.
Проаналізувавши соціальне підприємництво на рівні держави та відповідних нормативноправових документів у різних країнах світу (США, країни Європи), можемо відмітити, що активна роль
у популяризації соціального підприємництва належить країнам Європи. Наприклад, Закон про
соціальні кооперативи (Італія, 1991 р.), Закон 4019/30-9-2011 «Про соціальну економіку та соціальні
підприємства» (Греція), Закон про Соціальні кооперативи (Польща, 2006 р.), The Public Services (Social
Value) Act (Закон про державні послуги (соціальні цінності) (Великобританія, 2012 р) [7; 8].
У США державна підтримка розвитку соціального підприємництва зводиться до: «усунення
правових адміністративних бар’єрів, законодавчого забезпечення пільгових кредитів, розвитку
соціального партнерства між державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором»,
надання преференцій в сфері ліцензування та сертифікації соціальних підприємств в таких сферах, як
соціальне обслуговування, освіта, медицина. Також даним підприємствам гарантується можливість
отримання соціальних замовлень від державних агентств. У даній країні відсутня практика активного
залучення органів влади до підтримки соціальних підприємств, бо на сьогоднішній день питаннями у
даній сфері займається Адміністрація малого бізнесу, яка, окрім питань, пов’язаних з соціальними
підприємствами, керує питаннями щодо розвитку малого бізнесу. Окрім вище зазначеного, уряд США
здійснює фінансову підтримку соціальних підприємств – був створений Департамент соціальних
інновацій, який щорічно надає близько 2 млн дол. на підтримку найбільш перспективних інноваційних
проектів, до числа яких потрапляють і соціальні підприємства [2].
На сьогоднішній день, в Україні розроблено ряд нормативно-правових документів, які
регламентують діяльність щодо підприємництва. Середних можемо відмітити: Цивільний кодекс,
Господарський кодекс, Податковий кодекс, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців», Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про
споживчу кооперацію», Закон України «Про волонтерську діяльність» тощо. На жаль в Україні ще не
прийнято закон щодо соціального підприємництва, який би регламентував діяльність соціальних
підприємств [5].
Позитивним моментом розвитку соціального підприємництва в Україні варто відмітити
підвищення попиту на культуру споживання. Сьогодні, перш, ніж купувати товар, споживачі детально
вивчають не тільки цінову політику товару, а й країну-виробника, якісні характеристики та наявність
соціальної складової. А це стає вагоми аргументом щодо поширення соціального підприємництва в
Україні. Так як соціальних підприємств в Україні не так багато, то соціальні підприємці можуть легко
зайняти відповідну нішу ісвоїх безпосередніх клієнтів, вирішуючи при цьому фінансову складову
підприємства і налагоджуючи контакт із громадськістю (табл.1).
Також варто відмітити створену у 2011 році у м. Миколаєві кафе - кондитерську з виготовлення
бельгійських солодощів – Студію бельгійського шоколаду «Pan Shocolatier», засновником якої є
Микола Данцев. Соціальною складовою даного підприємства є створення 2-5 робочих місць для
батьків дітей з ДЦП. Прибуток, отриманий від продажу шоколадних виробів, направляється на
реалізацію проекту Благодійної організації «Ми поруч» з розвитку «Центру Іпотерапії і лікувальної
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верхової їзди для дітей з особливими потребами». Розподіл прибутку – 80/20, це єдине в Україні
підприємство, яке придбало франшизу.
Таблиця 1
Соціальні підприємства України, 2014 рік
Соціальні підприємства
1
2
1. Житомирський обласний Ресурсний центр розвитку соціального підприємництва:
Житомирський обласний Ресурсний центр розвитку соціального підприємництва» є
довгостроковим соціальним проектом, розробленим та реалізовуваним фахівцями НГО
Основне
«Житомирська обласна Асоціація науковців та бізнес-консультантів»у партнерстві
призначення
зЖОГО «Пулинський громадський та бізнес центр» і Житомирською філією
ПВНЗ «Європейський університет».
Створення дієвого механізму підтримки соціального підприємництва в м. Житомирі та
Місія
Житомирській області.
Інформаційно-аналітичний,
навчально-методичний,
проектнофінансовий,
Напрями
консалтингове обслуговування та бізнес-інкубування.
2. Соціальне підприємство «Вигода» (м. Житомир):
Підприємство з виготовлення нестандартних металевих конструкцій, яке працює на базі
Основне
реабілітаційного центру благодійної організації Житомирщини та МБФ «Місії Самарян в
призначення
Україні». Тут навчаються та працюють у минулому алко- та наркозалежні люди, колишні
ув’язнені.
Допомога в адаптації та працевлаштуванні соціально незахищених верств населення Місія
алко- та наркозалежних, колишніх ув’язнених.
Суть соціального
- Працевлаштування соціально незахищених верств населення;
бізнесу
- Допомога людям соціалізуватися та не втрачати трудові навички.
У планах – відкриття меблевого та садово-паркового цеху, оскільки не всім
Досягнення
реабілітантам до снаги робота з металом.
3. Соціальне підприємство «Злагода» (Краматорськ, Донецька область):
Основне
Соціальне підприємство «Злагода» (соціальне підприємство створено при громадській
призначення
організації інвалідів), функціонує в Україні майже 20 років.
Місія

Створення робочих місць для людей з обмеженими можливостями.

- Працевлаштування людей з обмеженими можливостями;
- Постійна фінансова підтримка людей з обмеженими можливостями, підтримка
соціального життя людей.
- Створено робочі місця для 80 людей з інвалідністю;
- За рахунок прибутку були побудовані спеціально обладнані стаціонарні торгові ряди,
склади зі зручним під’їздом для людей на візках;
Досягнення
- Засновано газету для людей з інвалідністю «Берег надії», яка є всеукраїнською;
- Фінансування та підтримка культурних та спортивних заходів 3-х організацій інвалідів у
Донецькій області: автопробігові змагання, конкурси краси, спортивні ігри тощо.
4. ГО «Народна допомога» та соціальна пекарня «Горіховий дім» (м. Львів):
Соціальне підприємство Пекарня «Горіховий дім» є бізнес-частиною львівської міської
громадської організації «Народна допомога». Пекарня виникла, коли організатори
Основне
«Народної допомоги» зрозуміли, що жінки, які потрапили у скруту в процесі реабілітації,
призначення
часто потребують базового навчання тому, як правильно і здорово харчуватися і
готувати. На базі пекарні проводиться навчання «вихованок» «Народної допомоги», а
також випікається печиво, яке реалізується в ресторанах та кав’ярнях Львова.
Підтримка некомерційних проектів організації «Народна допомога»: центру інтеграційної
Місія
опіки та «Соціального таксі», спрямованих на допомогу незахищеним мешканцям міста
Львова.
- Частково за рахунок прибутків пекарні фінансується гуртожиток для жінок, що
Суть соціального
потрапили у скруту чи не мають місця проживання, де вони реабілітуються та
бізнесу
повертаються до нормального життя;
- Допомога жінкам отримати нові трудові навички.
- «Горіховий дім» має перспективного інвестора, який згоден надати близько 10 тис.
євро на розвиток пекарні. Це дасть змогу налагодити виробництво пакетованої
Досягнення
продукції та суттєво розширити географію збуту;
- У планах пекарні – розширити базу клієнтів, окрім кав’ярень пропонувати свою
продукцію мережам магазинів.
5. Благодійний фонд «Дорога до дому» (м. Одеса):
Основне
Фонд «Дорога до дому».
призначення
Допомога в адаптації соціально незахищених верств населення – наркозалежних,
Місія
бездомних, безпритульних дітей, колишніх ув’язнених.
Суть соціального
бізнесу
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продовження табл. 1
1
Суть соціального
бізнесу

2
- Працевлаштування соціально незахищених верств населення;
- Працевлаштування бездомних підлітків – розповсюдження та продаж газет фонду.
- Прийняття закону про бездомних в Україні;
Досягнення
- Перші дослідження, перша література про проблеми бездомних в Україні.
6. Спільнота взаєжмодопомоги «Оселя» (село Винники, Львівська область):
Основне
Спільнота взаємодопомоги «Оселя».
призначення
Місія
Працевлаштування та соціальна адаптація бездомних та людей з алкогольною
залежністю, які втратили соціальні і сімейні зв’язки.
Суть соціального
- Трудова терапія під наглядом інструктора та психолога;
бізнесу
- Соціалізація і навчання практичним навичкам;
- Надання будинку і присадибної ділянки для ведення трудової діяльності;
- Надання гарячих обідів та банних послуг для 2000 бездомних.
Досягнення
- Привернення суспільної уваги до проблем соціально незахищених верств населення;
- Показ мод секонд хенду у Львові;
- Організація акції Helping Hands – надання медикаментів першої необхідності для
бездомних;
- Участь у чемпіонаті Росії «Футбол для бездомних»;
- Участь в екоакції в Карпатах.
7. Медичний реабілітаційний центр «Здоров’я» та ТОВ «Спект Плюс»
(Новоазовськ, Донецька область):
Основне
«Медичний реабілітаційний центр «Здоров’я» та ТОВ «Спектр Плюс»
призначення
Місія
Головне завдання центру – профілактичне оздоровлення та відновлювальне лікування
пацієнтів із захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату,
захворюваннями органів дихання, серцево-судинної та сечостатевої системи. Пізніше
була створена компанія, що почала надавати населенню ремонтно-будівельні роботи (у
тому числі соціально незахищених верствам населення).
Суть соціального
Надання центром широкого спектру послуг для реабілітації пацієнтів з обмеженими
бізнесу
можливостями та надання соціальної і психологічної допомоги дітям та дорослим.
Оплата за медичні та реабілітаційні послуги здійснюється диференційовано залежно від
матеріального стану пацієнтів, і хворим із соціально незахищених верств населення
пропонується система знижок. Крім цього, центр обслуговує замовлення громадських
організацій, які частково або повністю оплачують лікування дітей із неблагополучних чи
бідних сімей.
100% прибутку ТОВ «Спектр Плюс» спрямовується на розвиток громади та допомогу
людям з обмеженими можливостями.
Обидва проекти передбачають працевлаштування людей з обмеженими розумовими та
фізичними можливостями.
Досягнення
- Протягом року медичний центр приймає понад 1000 пацієнтів, з них 50% – діти;
- Для обслуговування малозабезпечених пацієнтів діє система суттєвих знижок;
- Центр продовжує розвиватися, в тому числі за рахунок кредиту від Ерсте Банку та
гранту від Фонду Східна Європа;
- В рамках програми «Підтримки соціального підприємництва» центр було визнано
кращим соціальним підприємством України;
- З 2012 року ТОВ «Спектр Плюс» виконує державні замовлення – наразі виконується
ремонт двох 5-поверхових будинків та клубу у сусідньому селищі;
- У планах – відкриття цеху для людей з обмеженими можливостями.

Джерело: побудовано на основі матеріалів [3]
У 2014 році у Івано-Франківську створено громадський ресторан «Urban Space100» – це
спільний проект «23 ресторани» та середовища «Тепле місто». Чистий прибуток від діяльності
ресторану направляється на розвиток проектів м. Івана-Франківська, розподіл прибутку -20/80.
У цьому ж році було засноване зелене соціальне підприємництво – «Zelenew» у м. Львові.
Основним видом діяльності є ресайклінг-майстерня, покликана трансформувати життєве середовище,
даючи нове життя одноразовому пластику. Соціальною складовою є фінансування важливих
соціальних ініціатив та еконтехнологій [3].
Висновки з проведеного дослідження.Отже, як бачимо, соціальне підприємництво набуває
поширення і в Україні, адже створення різних соціальних підприємств дає надію на їх популяризацію.
Створення соціальних підприємств спостерігається як на Заході, Сході, Півдні України. Саме головне,
що це не просто благодійність, а діяльність соціального підприємництва покликана на задоволення
потреб, потрібних суспільсту в різних куточках країни. Соціальне підприємництво потребує певного
часу у поширенні та популяризаціїї, адже це певним чином переосмислення суті підприємництва.На
нашу думку, соціальне підприємництво набуде популярності в Україні за допомогою самоорганізації та
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самовдосконалення соціальних підприємств, проведення тренінгів, конференцій, круглих столів з
метою обміну досвідом.
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Сіренко Н.М., Лункіна Т.І. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Мета- проведення аналізу основних аспектів розвитку соціального підприємництва як у світі, так і в Україні.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень були: теоретичні положення
економічної науки, законодавчі акти, нормативні матеріали органів законодавчої і виконавчої влади, статистичні
довідники, підручники, посібники. Методичний інструментарій дослідження становлять: метод діалектичного
пізнання, який використовувався при розгляді стану соціального підприємництва в Україні; індуктивний,
дедуктивний – при проведенні порівняльного аналізу; монографічний – при вивченні основних аспектів
соціального підприємництва тощо.
Результати. Вивчено досвід соціального підприємництва в окремих країнах світу. Проведено аналіз
соціального підприємництва в Україні. Встановлено, що соціальне підприємництво набуває поширення в Україні,
адже створення різних соціальних підприємств дає надію на їх популяризацію. Визначено, що найголовніше, це
не просто благодійність, а діяльність соціального підприємництва, яка покликана на задоволення потреб,
потрібних суспільству в різних куточках країни.
Наукова новизна полягає у комплексному підході до розгляду питань, пов’язаних з соціальним
підприємництвом, як одного із ключових напрямів підвищення соціальних потреб, а також його поширення в
Україні.
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Практична значущість полягає у розвитку та поширенні соціального підприємництва в Україні, яке значно
підвищить добробут населення і країни в цілому.Результати дослідження можуть бути використані у ВНЗ України,
при викладанні таких дисциплін, як: «Соціальна відповідальтність» та «Корпоративна соціальна
відповідальність». Адже на сучасному етапі існує нагальна потреба суттєвих змін у практиці соціальної
спрямованості членів суспільства і його інститутів.
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальний бізнес, корпоративна соціальна відповідальність,
культура споживання, соціальна місія, соціальний бізнес, соціальні проблеми, суспільство.
Sirenko N.M., Lunkina T.I. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: KEY ASPECTS
Purpose is devoted to the analysing of the main aspects of social entrepreneurship both in the world and in
Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of research were theoretical principles of
economics, legislation, regulatory materials of legislative and executive authorities, statistical reference books, textbooks,
manuals. Methodical research tools were knowledge of dialectical method that was used when considering the situation
with social entrepreneurship in Ukraine; inductive, deductive methods which were used during benchmarking;
monographic method in order to study of basic aspects of social entrepreneurship, etc.
Findings. The experience of social entrepreneurship in some countries had been studied. The analysis of social
entrepreneurship in Ukraine had been done. It was established that social enterprise becomes rather widespread in
Ukraine because the creation of various social enterprises gives some new opportunities for their future promotion. It is
certain that it is charity not simply, but activity of social enterprise, which is called to satisfy necessities necessary a
company in the different corners of the country.
Originality novelty consists in the complex going near consideration of questions related to social
entrepreneurship as one of the key ways of increasing social needs, as well as its distribution in Ukraine.
Practical value lies in the development and dissemination of social entrepreneurship in Ukraine, which will
significantly increase the welfare of the population and the country as a whole.The results of the study can be used in the
HEIs of Ukraine when teaching such branches of science, as "Social responsibility" and "Corporate Social
Responsibility".That is why at this stage there is an urgent need for significant changes in the practice of social
orientation of society and its institutions.
Key words: social entrepreneurship, social business, corporate social responsibility, consumer culture, social
mission, social business, social issues, society.
Сиренко Н.Н., Лункина Т.И. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ
АСПЕКТЫ
Цель – проведение анализа основных аспектов развития социального предпринимательства как в мире,
так и в Украине.
Методика исследования. Теоретическая и методологическая основа исследования: теоретические
положения экономической науки, законодательные акты, нормативные материалы органов законодательной и
исполнительной власти, статистические справочники, учебники, пособия. Методический инструментарий
исследования составляют: метод диалектического познания, который использовался при рассмотрении
состояния социального предпринимательства в Украине; индуктивный, дедуктивный – при проведении
сравнительного
анализа;
монографический
–
при
изучении
основных
аспектов
социального
предпринимательства и т. д.
Результаты. Изучен опыт социального предпринимательства в отдельных странах мира. Проведен
анализ социального предпринимательства в Украине. Установлено, что социальное предпринимательство
приобретает распространение в Украине, ведь создание разных социальных предприятий дает надежду на их
популяризацию. Определено, что это не просто благотворительность, а деятельность социального
предпринимательства, которая призвана удовлетворять потребности, нужные обществу в разных уголках
страны.
Научная новизна заключается в комплексном подходе к рассмотрению вопросов, связанных с
социальным предпринимательством как одного из ключевых направлений повышения социальных потребностей,
а также его распространение в Украине.
Практическая
значимость
заключается
в
развитии
и
распространении
социального
предпринимательства в Украине, которое значительно повысит благосостояние населения и страны в
целом.Результаты исследования могут быть использованы в вузах Украины, при преподавании таких дисциплин,
как: «Социальная ответственность» и «Корпоративная социальная ответственность». Ведь на современном
этапе существует необходимость существенных изменений в практике социальной направленности членов
общества и его институтов.
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АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Ринкова трансформація економіки України обумовлює приділення
уваги налагодженню дієвих механізмів економічного розвитку. Основною рушійною силою розвитку є
конкуренція або змагальність господарюючих суб’єктів за кращі умови доступу до обмежених ресурсів
суспільства та кращі умови реалізації продукції або послуг. Практикою ринкових країн доведено, що в
результаті конкуренції може сформуватись викривлена структура ринку, наприклад, з монопольною
владою одного або декількох господарських одиниць. Це негативно відображається на суспільному
розвитку, оскільки порушує конкурентні основи функціонування ринку та дає можливість таким
суб’єктам диктувати свої умови як суб’єктам сил попиту, так і суб’єктам сил пропозиції. Відповідно до
зазначеного, важливістю відзначаються дослідження, спрямовані на обґрунтування суті та напрямів
здійснення антимонопольно-конкурентної політики в економіці та її спрямування на забезпечення
розвитку суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідженню закономірностей прояву
конкуренції в економіці, регулюванню економічного розвитку, налагодженню дієвої антимонопольноконкурентної політики присвятили свою увагу багато учених, серед яких можна зазначити таких, як:
Шумпетер Й. [1], Маркхем Д. [2], Вальрас Л. [3], Кларк Дж.Б. [4], Маршалл А. [5], Капелюшников Р.І. [6],
Норт Д. [7], Уильямсон О. [8], Шастітко А.Є. [9], Арментано Д. Т. [10], Баудре Д. [11], Ди Лоренцо Т.
[12] та багато інших. Проте формування дієвої антимонопольно-конкурентної політики в економіці
України потребує врахування позицій різних наукових шкіл, що й обумовлює актуальність дослідження
в теоретичному та практичному відношенні.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні більш дієвих напрямів
антимонопольно-конкурентної політики для забезпечення економічного розвитку.
Відповідно визначеної мети її завданнями є:
− узагальнення позицій різних наукових шкіл щодо формування антимонопольно-конкурентної
політики в економіці;
− визначення напрямів спрямування антимонопольно-конкурентної політики на забезпечення
економічного розвитку держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з цілей будь-якої держави є
забезпечення економічного розвитку. В науковій літературі зустрічається багато підходів щодо
трактування суті „економічний розвиток” та напрямів його забезпечення в економіці.
Одним з перших на необхідності встановлення змістовної суті поняття „економічний розвиток”
наголосив Й. Шумпетер в роботі "Теорія економічного розвитку" [1] та його обов’язкового
розмежування з поняттям „економічне зростання”. Й. Шумпетер наводить 5 характерних прикладів
розвитку, що проявляються у: створенні нового блага або нової властивості блага, опануванні новим
для певної галузі методом виробництва, освоєнні нових ринків збуту, находженні або отриманні
нового джерела сировини та проведенні реорганізації [1, c.159].
За Й. Шумпетером властивостями розвитку є відсутність детермінованості та стрибкоподібний
характер. Обидві зазначені властивості підтверджуються багатьма прикладами, одним з яких є
неможливість простеження поступових перетворень із вдосконалення транспортних засобів при
переході від переміщення на каретах до переміщення на паровозі по залізничних коліях. В свою чергу
властивостями зростання є його повна детермінованість та проста кількісна зміна явища. На
сучасному етапі розвиток значною мірою можна ототожнювати з інноваційним розвитком. Розвиток
характеризується рівнем впровадження інновацій − як технологічного, так і організаційного характеру.
Відповідно до зазначеного, формування належного конкурентного середовища через налагодження
дієвої антимонопольно-конкурентної політики є вагомим фактором забезпечення розвитку суспільства
та рівня добробуту людей.
На пов’язаність між економічним розвитком, рівнем впровадження інновацій та масштабами
виробництва вказували багато авторів, серед яких можна зазначити Маркхема Д. Ним зазначалась
важливість забезпечення належного масштабу виробництва для забезпечення можливості
впровадження інновацій [2, c. 181-182]. При цьому ним вказується на два основних фактори підтримки
розповсюдження інновацій, що пов’язані із розвитком ринкової інфраструктури − це розвиток
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транспорту та засобів зв’язку. Проблема монополії на початкових етапах, особливо у так званих
стрибках економічного розвитку, більшою мірою була пов’язана не з прагненням досягнення
безконтрольної ринкової влади, а з можливістю забезпечити впровадження інновацій через різні
організаційні форми укрупнень. Періоди перших прикладів масових злиттів зазначаються
Маркхемом Д. на час розвитку залізничного транспорту, наступні із розвитком автомобілів та
вантажного транспорту. В свою чергу, якщо на початку ХХ століття розповсюдженню інновацій сприяв
розвиток радіо, то вже в кінці століття − засоби Інтернет-зв’язку.
Змагання за отримання та використання інновацій є традиційною конкуренцією. В процесі
конкуренції продавці намагаються перевершити один одного через пропозицію кращих за якістю та
ціною товарів, а покупці запропонувати більш високу ціну за товар. В зв’язку з цим важливим є
змістовне розкриття суті конкуренції різними науковими школами та налагодження системи із
забезпечення дієвості конкурентного середовища. Розкриття суті конкуренції є предметом
дослідження переважної більшості наукових економічних шкіл. Необхідність їх вивчення зумовлює
потреба уникнення розриву між економічною теорією (економічними концепціями) та зокрема
антимонопольно-конкурентною політикою.
Розглянемо відправні позиції характеристики конкуренції та антимонопольно-конкурентної
політики в межах неокласичного, інституційного та неоавстрійського підходів. При трактуванні
конкуренції в неокласичному підході [3; 4; 5] особливий акцент робиться на її результатах з
виділенням двох форм конкуренції – сингулярної та дескриптивної. Сингулярна форма для виробників
представлена у вигляді оптимального плану виробництва наявного набору продуктів. В той час як
споживачів сингулярною формою результату конкуренції буде оптимальний споживчий кошик товарів.
Характеристика дескриптивної форми результатів конкуренції є ідентичною умовам, обмеженням та
цільовій функції (умовам та обмеженням) оптимізаційної задачі на максимізацію прибутку (мінімізацію
витрат) або максимізацію корисності.
За інституційним підходом [6; 7; 8; 9] відсутність специфікованості на певний ресурс може бути
умовою конкуренції. В той же час, за певних умов специфікація прав власності може мати наслідком
викривлення конкурентного середовища. Наявність зовнішніх ефектів означає наявність
неспецифікованих прав власності, тобто таку ймовірну ситуацію, за якої суб’єкти господарювання не
мають можливості впливати на ціну. Конкуренція обумовлює дії господарюючих суб’єктів в процесі
досягнення ними своїх приватних цілей. При цьому обґрунтування рішень в умовах конкуренції
повинно враховувати дії конкурентів та контрагентів по економічних обмінах. Відсутність конкуренції
означає відсутність ринкового процесу. Тобто прояв конкуренції означає наявність ринкового процесу.
Умовами протікання ринкового процесу є вільний попит та вільна пропозиція (відповідно свобода
покупки та продажу товарів) та специфікація й захист прав власності.
Основна критика неокласичного підходу щодо опису конкуренції полягає в сприйнятті
статичності основних характеризуючих її показників (умов та результатів). На відміну від цього за
неоавстрійською концепцією [10; 11; 12] конкуренція розглядається з позиції процесного підходу. Так,
конкуренція в ринковій економіці приймає форму каталітичної конкуренції і виражається в прагненні
господарюючих суб’єктів зайняти більш сприятливе положення в системі суспільного поділу праці.
В межах неоавстрійської традиції конкуренція ототожнюється з конкурентним порядком і тісною
мірою пов’язана з процесом пошуку конкурентних переваг в змаганні за доступ до обмежених
ресурсів. За такої інтерпретації поняття «конкуренція» суміщає в собі два поняття: конкуренцію та
підприємництво. Конкуренція є природнім явищем економіки. Вона є змагальністю в процесі
здійснення підприємництва. В свою чергу, підприємництво є особливим видом діяльності, здійснення
якої ґрунтується саме на конкурентних засадах. При певному абстрагуванні є підстави дійти висновку,
що конкуренція і підприємництво є двома сторонами взаємопов’язаного явища. В контексті
зазначеного в неоавстрійській концепції акцентується увага на важливості «пильності» підприємців за
можливості більш швидкого за конкурентів прийняття рішення з реалізації конкурентних переваг.
Конкуренція становить собою суперництво між ринковими суб’єктами за кращі умови своєї
господарської діяльності на ринку щодо умов виробництва, купівлі та продажу товарів. Неминучість
зіткнення ринкових суб’єктів в процесі свого функціонування обумовлена об’єктивними умовами:
повною господарською відособленістю кожного ринкового суб’єкта, залежністю умов та результатів
його роботи від впливу складових ринкової кон’юнктури, важливістю обійти своїх економічних
суперників у боротьбі за обмежені ресурси або за попит споживача на вироблений продукт. Ринкова
боротьба за економічне виживання є економічним законом товарного виробництва.
Краще розуміння конкуренції дає її порівняння з монополією, що характеризується різними
параметрами ринкового стану. Зазначені обидва стани ринку є несиметричним способом взаємодії
учасників ринку. Якщо конкуренція є нормальним станом ринку, то монопольний стан ринку є його
викривленням, оскільки підриває основи ринкової взаємодії між суб’єктами господарювання, порядок
вільного ціноутворення та рівень задоволення споживачів у товарах.
Антимонопольно-конкурентна політика передбачає встановлення правил та механізмів по їх
дотриманню щодо обмеження дій з викривлення ринкового середовища. В цілому Л. Вальрас вказує
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на такі способи організації економіки: вільна конкуренція, регламентація, тарифи, привілеї, монополії
[2, c. 367]. Організація різних ринків потребує свого порядку організації, тому слід знати особливості
порядку організації будь-якої галузі та відповідно виробництва в ній товарної продукції.
Л. Вальрасом здійснюється розмежування розгляду обмежень щодо вільної конкуренції у
сферах виробництва багатства та розподілу багатства [3, c. 367-368]. Серед таких обмежень щодо
сфери виробництва багатства ним зазначаються наявність монополій, випуск паперових грошей,
введення максимальних та мінімальних тарифів, заборонні і охоронні мита. Серед обмежувальних
вільну конкуренцію заходів відзначаються податки та фіскальні збори.
Діаметрально протилежною є позиція між неоавстрійським та неокласичним підходами щодо
питання «провали ринку», одним серед яких є викривлення конкурентного середовища та існування
монополій. Для неокласичного підходу усвідомлення наявності даної проблеми було аргументом на
користь необхідності втручання держави в ринок. В той же час для неоавстрійського підходу
неприйнятною є сама постановка такого питання.
Серед різних наукових шкіл відзначається також різне відношення до формування монополізму
в економіці. Відмінність полягає у визначенні джерела монополії в контексті розгляду співвідношення
між конкуренцією та монополією. Монополізм є обмеженням альтернатив з боку приватних структур
або держави. Так, Д. Арментано [10, c.100] в ролі основного суб’єкту формування монополізму
відзначає державу і акцентує увагу на тому, що підприємницька монополія не є проблемою вільного
ринку, а формується внаслідок регулюючих заходів держави. В межах неоавстрійського підходу
причини формування монополії знаходяться поза межами ринку і безпосередньо пов’язані із
державним втручанням у ринкові процеси. Це особливо проявляється у володінні монопольними
правами на природні ресурси.
За неоавстрійським підходом сучасна антимонопольна політика ґрунтується на невірному
розумінні природи конкуренції або на діях держави, що призводять до викривлення умов конкуренції.
В межах зазначеного підходу сучасні методи антимонопольно-конкурентної політики вважаються
шкідливими щодо їх впливу на конкурентне середовище. Характерним прикладом в цьому відношенні
є приклад сприйняття такого механізму антимонопольного регулювання як попередній контроль
процесів злиття. Неоавстрійцями схожий захід інтерпретується як антимонопольна дія з обмеження
підприємницької діяльності. При цьому ними не враховується як характеристики конкретного злиття,
так і його можливий вплив на цільові ринки.
В межах неоавстрійського підходу часто вводиться розмежування понять «захист конкуренції»
та «захист конкурентів». Неоавстрійська позиція полягає у негативному відношенні щодо
антимонопольної політики. Представники даного підходу оцінюють цю політику як непотрібну для
виправлення ринкових вад і впевнені у тому, що наслідком впровадження механізмів захисту
конкуренції з боку держави стає саме обмеження конкуренції.
Проблема конкуренції та свободи вибору представниками інституціоналізму розглядається крізь
теорію прав власності, що є центральною її концепцією. За цією концепцією зовнішні ефекти
виникають внаслідок неспецифікованості прав власності та обмеженнями щодо обміну зазначеними
правами. Відносно теорії інституціоналізму зовнішні ефекти розглядаються в системі координації дій
економічних агентів та означають витрати та вигоди, що не відображені в умовах контрактів та угод.
Виправданим є змістовне тлумачення концепції конкуренції та обґрунтування заходів
антимонопольно-конкурентної політики в контексті її розгляду за трирівневою схемою О. Уильямсона
„індивід − інституціональні угоди − інституційне середовище” [8].
Висновки з проведеного дослідження. Налагодження ефективної антимонопольної політики
в різних країнах та різних галузях економіки потребує від держави та її антимонопольних органів
відпрацювання гнучких механізмів антимонопольно-конкурентного регулювання. Одним з таких
механізмів є «правило зваженого підходу» та заборона як така.
Суть заборони як такої в антимонопольному законодавстві полягає в достатності визнання
відповідності укладених угод або діяльності тим позиціям, на які накладається заборона у
законодавстві. За умови встановлення такої відповідності суб’єкти, які уклали такі угоди або здійснили
вказані дії, визнаються винними в порушенні антимонопольного законодавства. При запровадженні
правила зваженого підходу допускається обмеження конкуренції за умови виграшу споживачів та
отримання позитивного сумарного ефекту від гнучкого застосування обмежень. У зв’язку з цим
важливим при формуванні механізмів антимонопольно-конкурентної політики є узгодження між рівнем
обмеження конкуренції та отримання суспільного ефекту з пріоритетом останнього. Таким чином
збалансування заходів антимонопольно-конкурентної політики сприятиме підвищенню суспільного
добробуту та рівня розвитку держави.
Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні інструментарію антимонопольноконкурентної політики щодо виконання функцій забезпечення розвитку.
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Ксенофонтов М.М. АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Мета статті полягає у визначенні більш дієвих напрямів антимонопольно-конкурентної політики для
забезпечення економічного розвитку.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Методика дослідження. В процесі дослідження використані метод аналізу і синтезу та метод аналогій
при: обґрунтуванні сутності поняття „економічний розвиток”; здійсненні характеристики конкуренції та
антимонопольно-конкурентної політики в межах неокласичного, інституційного та неоавстрійського підходів;
доведенні необхідності використання гнучкого підходу при обґрунтуванні заходів антимонопольно-конкурентної
політики та збалансуванні заходів антимонопольно-конкурентної політики.
Результати дослідження. Розкрито змістовну суть поняття „економічний розвиток” на основі
використання підходу Й. Шумпетера, який серед властивостей розвитку виділяв “відсутність детермінованості” та
“стрибкоподібну природу”. Виявлено, що на сучасному етапі поняття “розвиток” ототожнюється з інноваційним
розвитком, факторами досягнення якого є конкуренція та антимонопольно-конкурентна політика.
В статті розглянуто відправні позиції характеристики конкуренції та антимонопольно-конкурентної політики
в межах неокласичного, інституційного та неоавстрійського підходів. Встановлено, що при трактуванні конкуренції
в неокласичному підході [Вальрас Л., 2000; Кларк Д., 1907; Маршалл А., 1993] особливий акцент робиться на її
умовах та результатах з виділенням двох форм конкуренції – сингулярної та дескриптивної. За інституційним
підходом [Капелюшніков Р. І.; Норт Д., 2000; Уильямсон О.; Шастітко А. Є.] проблема конкуренції розглядається у
взаємозв’язку з проблемами зовнішніх ефектів та специфікованості прав власності. За неоавстрійською
концепцією [Арментано Д. Т., 2005; Баудре Д., 1993; Ди Лоренцо Т., 1990] конкуренція розглядається з позиції
процесного підходу, характеризується як каталітична конкуренція і виражається в прагненні господарюючих
суб’єктів зайняти більш сприятливе положення в системі суспільного поділу праці.
Визначено, що за неокласичним підходом наявність провалів ринку, одним з яких є формування
монополій, є однією з основних підстав здійснення антимонопольно-конкурентної політики. В інституційній теорії
здійснення даної політики аргументується через правове регулювання проблем зовнішніх ефектів та
специфікацію прав власності. Встановлено, що відповідно до зазначеного, корисним є використання трирівневої
схеми О. Уильямсона „індивід − інституціональні угоди − інституційне середовище”. За неоавстрійським підходом
сучасна антимонопольна політика ґрунтується на невірному розумінні природи конкуренції або на діях держави,
що призводять до викривлення умов конкуренції. Представники даного підходу оцінюють цю політику як
непотрібну для виправлення ринкових вад і упевнені у тому, що впровадження механізмів захисту конкуренції
державою призводить до обмеження конкуренції.
Наукова новизна. Доведена необхідність використання гнучкого підходу при обґрунтуванні заходів
антимонопольно-конкурентної політики. Серед таких заходів відзначаються: «правило зваженого підходу» та
“заборона як така”.
Суть “заборони як такої” в антимонопольному законодавстві полягає в достатності визнання відповідності
укладених угод або діяльності тим позиціям, на які накладається заборона у законодавстві. В свою чергу, при
запровадженні “правила зваженого підходу” допускається обмеження конкуренції за умови виграшу споживачів та
отримання позитивного сумарного ефекту від гнучкого застосування обмежень. Зроблено висновок, що
збалансування заходів антимонопольно-конкурентної політики сприятиме підвищенню рівня суспільного
добробуту та розвитку держави.
Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні інструментарію антимонопольно-конкурентної
політики щодо виконання функцій забезпечення розвитку.
Практична значущість статті полягає у можливості використання пропозицій при формуванні заходів
антимонопольно-конкурентної політики в галузях економіки України.
Ключові слова: конкуренція, монополія, регулювання, антимонопольно-конкурентна політика, розвиток,
ефективність
Ksenofontov M.М. ANTITRUST AND COMPETITION POLICY AS MEANS OF ENSURING OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
Purpose. The aim of the article lay in determination more active directions of antitrust and competition policy for
ensuring of economic development.
Methods of research. The method of analysis and synthesis and method of analogies were used in the research
process: in substantiating essence of the concept of “economic development”; characteristics of competition and
antimonopoly and competition policy within the non-classical, institutional and the Neo-Austrian approaches have been
implemented; the need for a flexible approach use in substantiating measures of antimonopoly and competition policy
and balancing measures of antimonopoly and competition policy have been proved.
Findings. At opening of essence of consept “economic development” as the basic of the approach is taken by
J. Schumpeter. He pointed out the properties of “absence of determination” and “intermittent nature” among the
properties of development. On the modern stage consept “development” identifies with innovation development. The
factors of attainment of development are rivalry and antitrust and competition policy.
In the article are considered the starting positions of characteristics of rivalry and antitrust and competition policy
within neoclassical, institutional and neoaustrian approaches. At treating of rivalry in neoclassical approach [Walras L.,
2000; Clark J.B., 1907; Marshall A., 1993] peculiar accent is make on its conditions and results with dedication of two
forms of rivalry − singular and descriptive. At institutional approach [Kapeljushnikov R. I.; North D., 2000; Williamson O.;
Shastitko A.E.] the problem of competition is considered in interrelation with issues of externalities and specification of
properties rights. At neoaustrian conception [Armentano D. T., 2005; Boudreaux D., 1993; DiLorenzo T., 1990] the
competition is considered with point of view of the process approach, is characterized as catalytic rivalry and is
expressed in striving of economic agents to take a favourable position in the system of social division of labour.
At neoclassical approach, the market failures, one of which is the formation of monopolies, is a major reason to
accomplishment of antitrust and competition policy.
In institutional theory the fulfillment of the policy is argued by means of legal regulation of issues of externalities
and specification of property rights. Under the given helpful to use a three-level scheme of O. E. Williamson “individ −
institutional agreement − institutional environment”. At neoaustrian approach, the modern antitrust policy is based on
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erroneous understanding of competition nature and on state actions, leading to distortions of competititon conditions. The
representatives of the approach evaluate the policy as needless to correct market flaws. They convinced, that the
introduction of mechanizms to protect of rivalry by the state leads to restriction of competition.
Originality. Is emphasized the necessity of use of flexible approach at substantiation of measures of antitrust and
competition policy. Among the measures are marked “rule of balanced approach” and “the prohibition as such”.
The essence “the prohibion as such” in antitrust legislation conclude in sufficient recognition of relevance of the
concluded agreements or the activity to those positions, which are imposed the ban in the law. In turn, at introduction
“the rule of balanced approach” is admitted the restrictions of rivalry at winning of consumers and is obtained the positive
total effect from flexible use of the restrictions. Thus balancing the measures of antitrust and competition policy will
concur to increase the level of public welfare and development of the state.
The perspective of the further research conclude in adjustment of means of antitrust and competition policy for
fulfillment of function of ensuring of development.
Practical value. The practical significance of the article lay in possibility of using the propositions in the process
of formation of measures of antitrust and competitiveness politics in branches of economics Ukraine.
Key words: competition, monopoly, regulation, antitrust and competition policy, development, effectiveness
Ксенофонтов М.М. АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Цель статьи заключается в определении наиболее эффективных направлений антимонопольноконкурентной политики для обеспечения экономического развития.
Методика исследования: В процессе исследования использованы метод анализа и синтеза и метод
аналогий при: обосновании сущности понятия "экономическое развитие"; осуществлении характеристики
конкуренции и антимонопольно-конкурентной политики в рамках неоклассического, институционального и
неоавстрийского подходов; доведении необходимости использования гибкого подхода при обосновании мер
антимонопольно-конкурентной политики и сбалансировании мероприятий антимонопольно-конкурентной
политики.
Результаты. Раскрыто содержательную суть понятия "экономическое развитие" на основе использования
подхода Й. Шумпетера, который среди свойств развития выделял "отсутствие детерминированности" и
"скачкообразную природу". Выявлено, что на современном этапе понятие "развитие" отождествляется с
инновационным развитием, факторами достижения которого является конкуренция и антимонопольноеконкурентная политика.
В статье рассмотрены отправные позиции характеристики конкуренции и антимонопольного-конкурентной
политики в рамках неоклассического, институционального и неоавстрийской подходов. Установлено, что при
трактовке конкуренции в неоклассическом подходе [Вальрас Л., 2000; Кларк Д., 1907; Маршалл А., 1993] особый
акцент делается на ее условиях и результатах с выделением двух форм конкуренции − сингулярной и
дескриптивной. В рамках институционального подхода [Капелюшников Р. И., 1990; Норт Д., 2000; Уильямсон В.;
Шаститко А. Е.] проблема конкуренции рассматривается во взаимосвязи с проблемами внешних эффектов и
специфицированости прав собственности. По неоавстрийской концепции [Арментано Д.Т., 2005; Баудре Д., 1993;
Ди Лоренцо Т., 1990] конкуренция рассматривается с позиции процессного подхода, характеризуется как
каталитическая конкуренция и выражается в стремлении хозяйствующих субъектов занять более благоприятное
положение в системе общественного разделения труда.
Определено, что по неоклассическому подходу наличие провалов рынка, одним из которых является
формирование монополий, является одной из основных причин осуществления антимонопольно-конкурентной
политики. В институциональной теории осуществление данной политики аргументируется через правовое
регулирование проблем внешних эффектов и спецификацию прав собственности. Установлено, что согласно
указанного, полезным является использование трехуровневой схемы О. Уильямсона "индивид −
институциональные
соглашения − институциональная среда". По неоавстрийскому подходу современная
антимонопольная политика основывается на неверном понимании природы конкуренции или на действиях
государства, что приводят к искажению условий конкуренции. Представители данного подхода оценивают эту
политику как ненужную для исправления рыночных недостатков и уверены в том, что внедрение механизмов
защиты конкуренции государством приводит к ограничению конкуренции.
Научная новизна. Доказана необходимость использования гибкого подхода при обосновании мер
антимонопольно-конкурентной политики. Среди таких мероприятий отмечаются «правило взвешенного подхода»
и «запрет как таковой".
Суть "запрета как такового" в антимонопольном законодательстве заключается в достаточности
признании соответствия заключенных договоров или деятельности тем позициям, на которые накладывается
запрет в законодательстве. В свою очередь, при введении «правила взвешенного подхода" допускается
ограничение конкуренции при наличии выигрыша потребителей и получения положительного суммарного
эффекта от гибкого применения ограничений. Таким образом, сбалансирование мероприятий антимонопольноконкурентной политики будет способствовать повышению уровня общественного благосостояния и развития
государства.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в уточнении инструментария антимонопольноконкурентной политики по выполнению функций обеспечения развития.
Практическая значимость статьи заключается в возможности использования предложений при
формировании мероприятий антимонопольно-конкурентной политики в отраслях экономики Украины.
Ключевые слова: конкуренция, монополия, регулирование, антимонопольной-конкурентная политика,
развитие, эффективность
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РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняного сільського
господарства хоч і свідчать про наростання позитивних явищ та загального обсягу виробництва, проте
нині діючий в аграрному секторі господарський механізм ще не створив належних економічних умов,
які б орієнтували сільгосптоваровиробників на підвищення рівня використання земельних,
матеріально-технічних і трудових ресурсів, впровадження науково-технічних досягнень. Зокрема, нині
дуже низькою є питома вага коштів сільськогосподарських підприємств, витрачених на фінансування
досліджень і розробок – 0,5 %, придбання нових технологій – 2,5 %) [1]. Останнім часом
спостерігається посилення інтеграційних тенденцій, що провокують зростання загроз продовольчій
безпеці в Україні, оскільки недостатніми є середньодушові норми споживання продовольства, висока
частка продовольчих витрат у доходах населення, зберігається імпортозалежність внутрішнього ринку
від продовольчих товарів, які раніше в достатньому обсязі вироблялися в Україні. У зв'язку з цим
виникає необхідність у проведенні глибоких соціально-економічних перетворень для забезпечення
збалансованого, ресурсоефективного економічного зростання сільськогосподарського виробництва.
Причому саме по собі економічне зростання не гарантує успіху [2], необхідна активна державна
політика, яка б забезпечила доступність його результатів для всіх без винятку в ланцюзі аграрного
виробництва, а доходи, отримані в результаті швидкого економічного зростання, мають бути
спрямовані для соціального, екологічного та економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що питанням ресурсного забезпечення
економічного зростання та сталого розвитку в аграрній сфері приділяється велика увага вітчизняними
та зарубіжними вченими, серед яких: О.В. Шубравська, О.Л. Попова, О.М. Бородіна, І.В. Прокопа,
В.В. Юрчишин та ін. Разом із тим невирішеними залишаються проблеми забезпечення
ресурсоефективного економічного зростання сільськогосподарського виробництва.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у вивченні можливостей збалансованого
ресурсного забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ринкових умовах господарювання питання
ефективності виробництва, зокрема сільського господарства, є надзвичайно актуальними, оскільки
тісно пов'язані із забезпеченням фінансової результативності діяльності суб'єктів господарювання.
Досягнення цієї мети передбачає необхідність здійснення цілісної системи організаційно-економічних
заходів, серед яких важливу роль відіграє забезпечення ресурсної збалансованості, під котрою ми
розуміємо:
1) забезпечення процесу відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
на основі оптимального співвідношення між матеріально-технічними, трудовими, земельними та
іншими ресурсами в процесі організації агровиробництва;
2) підбір ресурсів з урахуванням особливостей діючих технологій з обов’язковим урахуванням
природно-кліматичних умов;
3) збалансованість у використанні наявних ресурсів, що передбачає таке їх поєднання в єдиний
виробничий процес, яка забезпечить високу ресурсовіддачу.
Нашими дослідженнями виявлено, що економіка України уже впродовж багатьох десятиліть
характеризується недостатньою віддачею природного ресурсного потенціалу, а в останні роки навіть
його руйнуванням. В умовах деградації природних систем життєзабезпечення, незавершеності
ринкових реформ, нестабільності політичної і соціально-економічної ситуації в державі проблема
відтворення аграрного ресурсного потенціалу України щодалі загострюється через недосконалість
національного законодавства, що регулює економічні процеси, відсутність комплексного підходу до
здійснення ринкових реформ і непослідовність економічної політики.
Причому ця проблема замовчується на фоні щорічного нарощування загального обсягу
виробництва валової продукції (у постійних цінах 2010 р.) та індексу валової продукції сільського
господарства по відношенню до 1990 року (рис. 1).
За офіційними даними Державного комітету статистики України, у 2014 р. загальний обсяг
виробництва становив 251438,6 млн грн, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 139058,4 млн
грн, господарствах населення– 112380,2 млн грн [3].
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Рис. 1. Динаміка індексів валової продукції сільського господарства,%
Джерело: складено за Даними державної служби статистики [3]
Якщо розглядати індекси валової продукції сільського господарства по відношенню до 2000 та
2005 років, які у 2014 році дорівнювали відповідно 172,1 та 144,2 %, то можна відзначити збереження
тенденції стабільного нарощення обсягів її випуску. Однак, таке економічне зростання позначилося на
погіршення якості та ефективності використання земельних ресурсів.
Нині в Україні, яку давно вважають «житницею Європи», встановилася стійка тенденція до
недбалого використання земельних ресурсів, що спричиняє деградації земель, втрати родючого шару,
ерозії і забруднення. До ерозії ґрунту схильні більше половини всіх родючих земель України.
Упродовж останніх двох десятків років спостерігається зниження родючості ґрунтів, передусім
зменшення вмісту гумусу.
За даними Держземагентства України, приблизно 1,7 млн га (4,1 % загальної площі
сільськогосподарських угідь) піддані вітровій ерозії (дефляції) і 13,3 млн га (32 %) – водній ерозії, а
понад 2 млн га угідь (4,8 %) піддані сумісній дії і водної, і вітрової ерозії. У складі еродованих земель
обліковується 4,6 млн га середньо- і сильнозмитих, у т.ч. 68 тис. га таких, що повністю втратили
гумусовий горизонт. Крім того, 10,7 млн га (25,8 % сільськогосподарських угідь) становлять кислі
ґрунти; 2,3 млн га (5,4 %) – солонцюваті й 1,7 млн га (4,1 %) – засолені; 1,9 млн га – перезволожені;
1,8 млн га – заболочені і 0,6 млн га – кам’янисті. Понад 20 % території України забруднено різними
токсичними сполуками, у т.ч. значні площі забруднені радіоактивними ізотопами. Негативні геологічні
явища поширені більш як на 50 % території України.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, коефіцієнт екологічної
стабільності землекористування в Україні становить 0,41, тобто землекористування на території
України оцінюється як «стабільно нестійке» [4], а в окремих областях повністю ігнорується допустима
екологічна норма розораності земель. Так в Запорізькій області рівень розораності земель становить
69,4 %, у Кіровоградській – сягає 70,3 % (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка рівня землезабезпечення вітчизняної агросфери

Область

1
Україна

Частка
Наявність
сільськогоспосільськогосподарРозораність земель,
дарських угідь у
ських угідь на 1
%
загальній земельній
особу сільського
площі, %
населення, га
1990 р.
2013 р.
1990 р.
2013 р.
1990 р.
2013 р.
2
3
4
5
6
7
68,6
60,4
55,4
51,4
2,433
2,560
Області з розораністю земель більше 60,0%

18

Вартість на 1 особу
сільського населення у
2013 р. за нормативною
грошовою оцінкою, грн
с.-г. угіддя
8
48659,3

рілля
9
44942,9
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продовження табл. 1
2

3

4

5

6

7

8

9

Кіровоградська

1

83,1

72,6

73,1

70,3

4,154

4,769

99762,5

98808,9

Запорізька

82,5

78,5

70,6

69,4

4,474

5,167

107106,3

103149,8

Миколаївська

81,2

72,6

69,1

66,9

4,391

4,705

79727,1

76171,8

Дніпропетровська

78,6

68,8

66,7

65,1

3,893

4,010

84522,3

82443,7

Вінницька

76,9

69,0

66,9

62,7

1,919

2,250

49127,3

45069,7

Полтавська

75,7

64,8

63,7

59,9

2,841

3,268

71209,3

69020,9

Тернопільська

76,3

69,4

64,7

59,6

1,540

1,591

28759,0

27349,2

Черкаська

68,0

62,7

61,1

59,2

1,984

2,362

61370,5

59166,9

Донецька

76,6

67,1

63,0

58,9

3,925

4,297

95182,4

87704,6

Одеська

76,9

66,2

62,0

58,8

2,867

2,758

50959,5

45919,5

Харківська

76,8

69,7

62,7

58,5

3,547

4,027

78925,4

73368,0

Хмельницька

76,0

71,3

63,6

58,6

1,987

2,502

51522,3

46918,0

Херсонська

68,8

62,0

61,6

57,9

4,065

4,196

93456,5

90710,9

Сумська

72,0

60,8

56,4

48,6

3,181

3,920

66440,0

61438,2

Луганська
Автономна Республіка
Крим
Київська

70,5

63,9

53,0

46,1

4,834

5,702

84504,0

72819,5

65,8

55,6

45,1

44,5

2,322

1,967

46803,1

38857,9

58,8

52,3

49,4

44,2

1,908

2,284

47466,4

41210,5

Чернігівська

65,1

54,1

47,1

40,5і

3,186

4,373

61158,0

53313,7

Чернівецька

58,4

55,6

41,7

40,0

0,867

0,860

17572,0

14051,2

Житомирська

54,2

43,3

42,7|

35,1

2,280

2,429

32501,0

27049,6

Львівська

57,8

47,0

39,6

33,0

1,141

1,026

14247,4

12809,8

Рівненська

44,7

41,0

32,9

31,1

1,422

1,352

24170,3

21471,0

Волинська

52,1

41,3

33,9

30,2

1,961

1,656

28217,7

24200,0

Івано-Франківська

35,8

35,4

28,7

27,0

0,606

0,628

9946,8

9115,4

Закарпатська

32,5

31,5

14,8

15,1

0,562

0,508

6189,8

4295,7

Області з розораністю земель від 50,0 до 59,9%

Області з розораністю земель від 30,0 до 49,9%

Області з розораністю земель до 29,9%

Джерело: [5]
Внаслідок розбалансованості та неефективності в землекористуванні, порушення екологічної
відповідності застосованих нині агротехнологій, нехтування вимог законів природи, можливості
вітчизняного біокліматичного потенціалу використовуються на 30-50 %. Рівень урожайності
сільськогосподарських культур значно нижчий порівняно із провідними економічно розвиненими
країнами світу (рис. 2).
При цьому коливання рівня урожайність зернових культур за останні три роки становить 15,7 %,
(допустимі норми у розвинених країнах – 10 %). В гонитві за прибутком вітчизняні сільськогосподарські
виробники не дотримуються оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природносільськогосподарських регіонах, щораз збільшуючи площі під комерційними культурами (табл. 2).
З даних таблиці 2 видно, що у 2014 році частка зернових та зернобобових культур у загальному
обсязі дорівнювала 54,3 %, технічних – 30,9 %, картоплі та овочів, баштанних культур 6,9 % кормових
культур 7,7 %.
Отже, нераціональна структура сільськогосподарських посівних площ, розміщення культур без
достатньо повного врахування ґрунтово-кліматичних умов порушує умови сталого економічного
розвитку сільськогосподарського виробництва та призведе до катастрофічних наслідків у
майбутньому.
З одного боку, у 2014 році АПК став галуззю із найбільшим валютним виторгом ($16,7 млрд
експорту продукції сільського господарства, Український клуб аграрного бізнесу), а з іншого – валова
додана вартість (основні ціни) у відсотках до зального підсумку становила лише 11,8 %.
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урожайність зернових та зернобобових, ц/га
урожайність картоплі, ц/га
урожайність овочів і баштанних, ц/га

571,5
436,5

434,0

398,3
314,0

159,7

222,6

185,2
85,8

39,9

Україна

72,7

Нідерланди

70,0

Німеччина

Франція

Рис. 2. Урожайність продукції рослинництва в Україні та інших зарубіжних країнах, 2013 р.
Джерело: складено за Даними державної служби статистики [3]
Таблиця 2
Динаміка посівних площ сільськогосподарських культур, тис га
у тому числі
Рік

Уся посівна
площа, га

зернові та
технічні
зернобобові
культури
культури
Господарства усіх категорій

картопля та овочі,
баштанні культури

кормові
культури

1990

32406,0

14583,4

3751,3

2072,5

11998,8

1995

30963,2

14152,1

3748,2

21653

10897,6

2000

27173,3

13646,5

4186,8

2276,9

7063,1

2005

26043,6

15004,8

5260,1

2040,9

3737,8

2010

26951,5

15090

7295,8

1966,6

2599,1

2011

27670,5

15723,8

7441,1

20283

2477,3

2012

27801,3

15449

7854,1

20233

2474,9

2013

28329,3

16209,9

7869,4

1961,3

2288,7

2013

27573,1

15681,6

7723

1920,9

2247,6

2014

27239,1

14800,8

8437,4

1899,7

2101,2

Джерело: [6]
Тому ми вважаємо, що сьогодні політика держави має бути спрямована на оптимізацію
структури сільськогосподарського виробництва шляхом розвитку тваринництва як трудомісткої галузі,
яка сприятиме забезпеченню інклюзивного росту та зростанню доданої вартості через оптимізацію
взаємозв’язків між сільськогосподарськими виробниками та переробними підприємствами, а не
експортувати лише сировину.
За даними державного комітету статистики України, на 1 січня 2015 року кількість поголів’я ВРХ
становила 3384,0 тис голів, а для досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунт необхідно
вносити від 8 до 13 т гною на 1 га ріллі. В Україні значення цього показника в 2014 р. становило 0,1,
тоді як у світі нормальне значення такого індикатора – 1. Окрім того, спеціалізація на виробництві
обмеженого обсягу сільгосппродукції може суперечити необхідності комплексного використання
наявних ресурсів й забезпечення імпортозаміщення, а в умовах нестабільності світових ринків –
продукувати додаткові ризики для аграріїв [5].
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Надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного зростання відіграють людські ресурси.
Нині ефективність виробництва безпосередньо залежать від якості, мотивації і характеру
використання робочої сили в цілому й кожного працівника, зокрема.
По мірі стрімкого освоєння в сільському господарстві складних технологій і розвитку масової
комп'ютеризації важлива роль відводиться зростанню компетентності працівників, які посідають
провідне місце у товаровиробництві, оскільки до них щоденно пред'являються зовсім нові вимоги, за
котрими творчий потенціал працюючих має визначати вектор економічного розвитку як окремих
територій, так і галузі в цілому.
Разом з тим, аналіз стану трудових ресурсів у вітчизняному сільському господарстві свідчить
про поступову їх деградацію внаслідок несприятливих соціально-демографічних та економічних умов
на селі. За даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у сільському
господарстві у 2014 році становила 3091,4 тис осіб, або 17,1 %, кількість зареєстрованих безробітних
– 112,6 тис. осіб (22 % до загального підсумку по галузях України); середньомісячна номінальна
заробітна плата працівників, задіяних у сільському господарстві у 2014 році дорівнювала 2556 грн
(середня по Україні – 3480 грн). Тому вважаємо, що вітчизняний аграрний сектор економіки вкрай
потребує переходу до ефективного зростання, досягнення і сталість якого мають бути засновані на
знаннях та інноваціях (smart growth), інклюзивному рості та green growth [7].
Нашими дослідженнями також встановлено, що в Україні за досить високого рівня
забезпеченості сільського господарства земельними і трудовими ресурсами залишається
невирішеною проблема його техніко-технологічного оснащення, що зумовлено недостатнім
фінансовим забезпеченням галузі.
Машинно-тракторний парк морально та технічно зношений і забезпечений лише на 60–65 % до
технологічної потреби [8].
Через технічні несправності та фізичне спрацювання в Україні щорічно не використовується 25–
35 % тракторів, комбайнів та інших машин, що призводить до порушень технологій виробництва
продукції та втрат майже третини врожаю.
За 2010–2013 рр. сільськогосподарські підприємства України придбали всього 11720 тракторів
(2930 одиниць в середньому на рік) та 2636 зернозбиральних комбайнів (659 одиниць в середньому
на рік), що, відповідно, становить 7,3 % та 9,4 % від потреби. За 2013 р. по сільськогосподарських
підприємствах України було оновлено 1,9 % тракторів та 1,7 % зернозбиральних комбайнів.
Окрім недостатності власних джерел фінансування техніко-технічного переоснащення, однією з
причин гальмування цього процесу є нерозвиненість вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування, продукція якого не відповідає сучасним вимогам аграрного виробництва. Парк
техніки оновлюється за рахунок імпортних поставок ‒ до 1,5 млрд дол. США на рік. І це не тільки нова
техніка, це ще й б/в техніка (вторинний парк за деякими видами техніки перевищує 50 %).
Висновки з проведеного дослідження. Оцінюючи рівень використання ресурсного потенціалу
вітчизняного аграрного сектору, можна твердити про часткове використання його можливостей. Це
пояснюється незадовільним рівнем матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського
виробництва, відсутністю економічної мотивації у працівників та довгострокової перспективи
виробництва сільськогосподарської продукції у потенційних інвесторів.
Нині очевидним є факт, що просте нарощування обсягів виробництва, орієнтоване на
високомаржинальні культури (кукурудза, соняшник, ріпак та ін.), призводить лише до руйнування
природного потенціалу, посилення деструктивного впливу на навколишнє середовище, погіршення
екологічної складової якості життя, що в цілому загрожує здоров’ю суспільства, тобто до структурної
розбалансованості. Тому в пріоритеті мають бути визначені складові сталого економічного зростання
сільськогосподарського виробництва: стабільне зростання його обсягів відповідно до структурної
збалансованості (зміни структури аграрної діяльності в бік збільшення частки більш трудомістких
виробництв – тваринницької, овочевої, органічної продукції), екологічність, економічна та соціальна
ефективність, включаючи розвиток несільськогосподарської зайнятості.
Ми погоджуємося з думкою провідних вітчизняних науковців про те, що аграрний сектор
потребує дієвої державної підтримки та залучення фінансування в сільськогосподарське виробництво.
Вважаємо, що вирішення саме фінансових проблем дозволить відновити матеріально-технічну та
соціальну базу в аграрній сфері і забезпечити зростання екологічно збалансованого аграрного
виробництва.
Слід підкреслити, що на шляху до модернізації сільськогосподарського виробництва визначна
роль має відводитися освіті і науці. Враховуючи досить обмежені фінансові можливості, в результаті
чого державна підтримка сільгосптоваровиробників буде залишатись незначною, акцент має бути
зроблено на місцеві бюджети, доходи яких, починаючи з 2015 року, значно зросли. А це саме ті кошти,
які можуть спрямовуватися на підтримку галузей місцевої економіки і вже сьогодні демонструють
точки економічного зростання.
Також має відбутися підвищення соціальної відповідальності аграрного бізнесу шляхом
запровадження прозорих механізмів і застосування існуючих європейських практик державно-
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приватного партнерства між державою, агробізнесом та сільськими громадами з метою посилення
позитивного впливу на подолання сільської бідності та створення робочих місць на селі.
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Сокольська Т.В. РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Мета дослідження полягає у вивченні можливостей збалансованого ресурсного забезпечення
економічного зростання сільськогосподарського виробництва.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети, в процесі дослідження були використані
наступні методи наукового пізнання: діалектичний і системний підходи – для вивчення зв’язків між явищами і
процесами сталого економічного зростання сільськогосподарського виробництва, завдяки чому визначено їх
причино-наслідковий зв’язок; системно-структурний та статистичного аналізу – для визначення рівня ресурсного
забезпечення сільськогосподарського виробництва; функціональний – для дослідження ролі сталого економічного
зростання в аграрній сфері та посилення позитивного впливу на подолання бідності сільського населення і
створення робочих місць на селі.
Результати. Здійснено аналіз сучасного стану і тенденцій формування ресурсного потенціалу вітчизняного
сільського господарства, зокрема природних, трудових та матеріально-технічних ресурсів.
Доведено, що досягнення сталого економічного зростання сільськогосподарського виробництва
передбачає необхідність здійснення цілісної системи організаційно-економічних заходів, серед яких важливу роль
відіграє забезпечення ресурсної збалансованості.
Наукова новизна. На основі зарубіжного досвіду доведено, що економічне зростання аграрного сектора
має бути засноване на знаннях, інноваціях та інклюзивному зростанні.
Практична значущість. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, пропонується змістити акцент
підтримки аграріїв до місцевих бюджетів, доходи яких, починаючи з 2015 року, значно збільшились, тому
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запропоновано започаткувати соціальну відповідальність аграрного бізнесу за недотримання сівозмін та недбале
використання земельних ресурсів.
Отримані результати дослідження можна використовувати в діяльності управлінських органів сільського
господарства і місцевого самоврядування.
Ключові слова: ресурси, економічне зростання, сільськогосподарське виробництво, ефективність,
збалансованість.
Sokolska T.V. AGRICULTURE RESOURCES AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH OF
AGRICULTURAL PRODUCTION
The purpose of the research is to study the possibilities of sustainable resource support of economic growth in
agricultural production.
Methodology of research. The following methods were used to achieve the aim of the research: scientific
knowledge: dialectical and systemic approaches - to study the relation between the phenomena and processes of
sustainable economic growth in agricultural production, and determining their results and effect; systemic structural and
statistical analysis methods - to determine the level of agricultural production resource support; functional method - to
study the role of sustainable growth in agriculture and to strengthen the positive impact on poverty reduction of the rural
population and to ensure employment in rural areas.
Findings. The research result is the analysis of the current status and trends of domestic agriculture resource
potential forming, particularly labor and natural inputs.
It has been proved that achieving sustainable growth in agricultural production implies the need for an integrated
system of organizational and economic measures, including the important role of resource balance providing.
Originality. On the base of international experience it has been proved that economic growth in the agricultural
sector must be based on knowledge, innovation and inclusive growth.
The practical value. Having considered the limited financial resources, we suggest to shift the focus of farmers
support to local budgets, the revenues of which since 2015 have increased significantly and to establish the social
responsibility of business for non-agricultural crop rotation and careless land use.
Obtained results of research is possible to use in the activities of the management of bodies of agriculture and
local government.
Key words: resources, economic growth, agricultural production, efficiency, balance.
Сокольская Т.В. РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Цель исследования заключается в изучении возможностей сбалансированного ресурсного обеспечения
экономического роста сельскохозяйственного производства.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели, в процессе исследования были
использованы следующие методы научного познания: диалектический и системный подходы – для изучения
связей между явлениями и процессами устойчивого экономического роста сельскохозяйственного производства,
благодаря чему определено их причинно-следственную связь; системно-структурный и статистического анализа
– для определения уровня ресурсного обеспечения сельскохозяйственного производства; функциональный – для
исследования роли устойчивого экономического роста в аграрной сфере и усиления положительного влияния на
преодоление бедности сельского населения и создания рабочих мест на селе.
Результаты. Осуществлен анализ современного состояния и тенденций формирования ресурсного
потенциала отечественного сельского хозяйства, в частности природных трудовых и материально-технических
ресурсов.
Доказано, что достижение устойчивого экономического роста сельскохозяйственного производства
предусматривает необходимость осуществления целостной системы организационно-экономических
мероприятий, среди которых важную роль играет обеспечение ресурсной сбалансированности.
Научная новизна. На основе зарубежного опыта доказано, что экономический рост аграрного сектора
должно быть основано на знаниях, инновациях и инклюзивном росте.
Практическая значимость. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, предлагается сместить
акцент поддержки аграриев в местные бюджеты, доходы которых, начиная с 2015 года, значительно
увеличились, и предложено ввести социальную ответственность аграрного бизнеса за несоблюдение
севооборотов и небрежное использование земельных ресурсов.
Полученные результаты исследования можно использовать в деятельности управленческих органов
сельского хозяйства и местного самоуправления.
Ключевые слова: ресурсы, экономический рост, сельскохозяйственное производство, эффективность,
сбалансированность.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ:
СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів, загострення
міжнародної конкуренції та поширення євроінтеграційних орієнтирів перед Україною постали значні
виклики відносно реформування економіки й активізації інноваційної діяльності. Просування
поставлених завдань стикається з рядом протиріч у діях уряду, Президента України, політичних партій
та громадськості протягом не лише останніх років. Ускладнюється виконання зазначеного глибиною
конфлікту з Росією, коли в умовах розриву складних торговельно-виробничих зв’язків і науковотехнологічного співробітництва переорієнтація на європейський ринок здійснюється дуже повільно та з
суттєвими складнощами. Особливою гостротою характеризується ситуація пов’язана ще й з
фінансовими обмеженнями, відсутністю консолідованих заходів, стратегічних орієнтирів тощо. Тому в
сучасних умовах винайдені конкурентні переваги в різних галузях економіки та їх подальший
інноваційний розвиток здатні вивести Україну на міжнародний ринок конкурентним гравцем та
забезпечити соціально-економічний розвиток вітчизняної економіки.
Досягнення зазначених пріоритетів за рахунок технологічного розвитку країни сьогодні
неможливе без ефективного функціонування механізмів трансферу технологій, які виступають
основою взаємодії інфраструктурних елементів кожної національної інноваційної системи. Тобто
інноваційне зростання в світовій практиці сьогодні забезпечується саме за рахунок розвитку системи
трансферу технологій як основи інноваційної економіки, що підтверджується не лише у
високорозвинутих країнах.
Трансфер технологій є однією з найважливіших складових інноваційного процесу і
перспективним механізмом економічної стабілізації держави, оскільки саме технологічні інновації на
75-80 % визначають приріст ВВП розвинутих країн [1, с. 69-70], а сформовані дієві механізми
комерціалізації наукових розробок створюють нові можливості для розвитку науки і виробничого
сектору. Особливої актуальності набувають процеси трансферу технологій в умовах зацікавленості
держави, громадськості, а також самих лабораторій і науково-дослідних структур відносно визначення
прикладного технологічного використання результатів своїх досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних положень і практичних
аспектів трансферу технологій розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних ученихекономістів, таких як: О. Ф. Андросова, М. А. Йохна, О. В. Козачок, О. М. Ляшенко, Д. М. Стеченко,
В. Ф. Столяров, Л. І. Федулова, В. К. Хаустов, А. В. Череп та ін. Саме ними представлено сутність,
види, особливості організації та управління процесами трансферу технологій і обґрунтовані напрями
розвитку тощо. Проте ,незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, пов’язаних з
організацією трансферу технологій, до тепер не всі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми
з’ясовано та належно обґрунтовано. Зокрема, методичні підходи до оцінки та визначення стану
трансферу технологій в Україні потребують подальшого вивчення та здійснення пошуку шляхів їх
удосконалення.
Постановка завдання. Мета статті полягає в узагальненні теоретико-методичних положень
сутності та показників оцінки трансферу технологій, в дослідженні стану, основних проблем та
напрямів розвитку даних процесів в умовах трансформаційних змін економіки України у відповідності
до вимог євроінтеграційних пріоритетів, що забезпечить більш якісну взаємодію всіх елементів
інноваційної інфраструктури та сприятиме генерації, виробництву та комерціалізації науково-технічної
продукції, визначатиме можливість становлення інноваційної моделі розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «трансфер» походить від латинського
поняття «transferre», англійського «transfer» і французького «transfert» (переносити, переміщувати,
переводити) [2, с. 683] та порівняно недавно увійшов у вітчизняний обіг в зв’язку з переходом до
ринкової системи господарювання та поширенням теорії і практики інноваційної діяльності. Поняття
«технологія» походить від грецького «techne» (мистецтво, ремесло) та «logos» (поняття, вчення) і
представляє собою сукупність знань, інформації й виробничих способів переробки матеріалів і
виготовлення продукції (послуг) [2, c. 672]. Трансфер технологій характеризується наданням (через
ліцензії), передачею або відчуженням об’єктів інтелектуальної власності, а також лізингу обладнання
(машин) з метою переважно отримання прибутку, або досягнення соціального ефекту.
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Відповідно вживання категорії «трансфер технологій» відображає переважно не тільки передачу
інформації про інновацію, але і її освоєння за безпосередньої участі як джерела цієї інформації, так і
продавця та кінцевого користувача продукту, створеного за новітньою технологією [3, с. 62]. Тобто,
більшість думок науковців сходиться в тому, що трансфер технологій є ширшим, ніж лише процес
передачі технологій. Вважається, що трансфер технологій є процесом поєднання всіх учасників
процесу генерування знань, виробництва та споживання інновацій. Тобто це форма просування
інновацій з метою їх впровадження та комерціалізації.
У законодавчому полі України трансфер технології визначається не достатньо повно – як
«передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та / або юридичними
особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або
припиняються майнові права та обов’язки щодо технології та / або її складових» [4]. Тобто
законодавчо не враховується можливість у процесі трансферу технологій використання в інноваційних
процесах ноу-хау, навичок і знань, а також науково-технічної інформації, або в «матеріалізованому
вигляді» − в матеріалах, машинах, обладнанні [3, с. 62].
Процес трансферу технологій відіграє визначальну роль у поширенні об’єктів права
інтелектуальної власності та означає взаємодію між партнерами, з передачі технології від одного
(власника) через ноу-хау, патенти і технічне сприяння іншому, який бажає впровадити й
використовувати цю технологію для конкретної мети [5, с. 30]. Трансфер технологій дозволяє
отримувати користь й характеризується як процес передачі технологій зі сфери їхнього розроблення
до сфери практичного використання [6, с. 25]. Тобто поширення процесів трансферу технологій є
відображенням готовності до продукування та споживання інновацій.
Трансфер технологій виступає як поетапний процес формування технологічних інновацій, що
вимагає одночасного сполучення групи чинників: наявності мотивації та відповідних лідерів, реального
потокового запиту ринку, технічної спроможності тощо, а його організаційно-економічний механізм
виявляється на різних рівнях (внутрішньогалузевому, міжгалузевому, міждержавному, міжгруповому
та ринковому) [7, с. 320].
Система трансферу технологій в Україні була організована на початку 2009 р. та вже наприкінці
року розгорнута за ініціативою Держінвестицій, що була інтегрована до Української мережі трансферу
технологій UTTN (сьогодні це Українська інтегрована мережа трансферу технологій) та поєднала 13
регіональних центрів інноваційного розвитку (РЦІР) [8, с. 381]: Дніпровський; Західний; Карпатський;
Київський;
Одеський;
Південно-західний;
Північний;
Північно-західний;
Північно-східний;
Чорноморський; Східний; Таврійський; Кримський. Крім того, важливим було створення
територіальних представництв Національної академії наук України, одним з основних напрямків
діяльності яких визначалося стимулювання системи освіти в регіонах. Однак, їх діяльність мала б
здійснюватися не лише в напрямі підготовки фахівців, а й у сприянні започаткуванню інноваційних
проектів та забезпеченню взаємодії окремих елементів інноваційної інфраструктури, наданні
консультаційних послуг з передачі технологій.
Національна мережа трансферу технологій (NNTN) в Україні почала функціонувати з середини
2010 р., за основу методики роботи якої було взято досвід Європейської мережі «релей-центрів»
(Innovation Relay Centers – IRC network, з 2008 р. – EEN), Російської мережі трансферу технологій
(RTTN) та Української мережі трансферу технологій UTTN [8, с. 381] за напрямами: трансфер
технологій, ноу-хау між науковими секторами та промисловістю; пошук партнерів та інвесторів для
кооперації при розробці і впровадженні наукового продукту; організація взаємодії NNTN з
міжнародними мережами.
На основі підписаного 19.01.2010 р. Меморандуму «Про створення та розвиток Національної
мережі трансферу технологій NTTN державними та недержавними суб’єктами трансферу технологій»
між МОН України, Академією технологічних наук України та ДП «Український Центр трансферу
технологій» на базі останнього було зроблено спробу в Україні об’єднати зусилля державних органів
управління всіх рівнів, організацій та установ науково-технічної сфери й підприємницького сектору
економіки України для вирішення найважливіших завдань у сфері трансферу технологій [9]. Однак
забезпечити фактично цього не вдається й донині, оскільки в Україні залишається дуже низький попит
на інноваційну продукцію, майже відсутня зацікавленість у фінансуванні інноваційних проектів, низька
частка підприємств, що бажають і здатні до інноваційної діяльності.
Дослідження рівня здійснення трансферу технологій можна виконати на основі використання
показників, що запропоновані у праці [8, с. 365]: зовнішнє фінансування науково-технічних робіт;
мобільність кадрів; інноваційна активність промислових підприємств у напрямі здійснення трансферу
технологій; залучення зовнішнього інвестора для здійснення інноваційної діяльності; частка витрат
промислових підприємств на здійснення трансферу технологій; пріоритетні зовнішні джерела
інформації для здійснення інноваційної діяльності. Крім того, оскільки трансфер технологій
представляє багатовимірний потік (включає процес генерування технологій і нової продукції), його
доцільно характеризувати такими коефіцієнтами [10]: генерування нових технологій і нової продукції,
ширина і глибина трансферу технологій. Однак, важливо зазначити, що наведені показники хоча й
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відображають процеси передачі технологій, згідно широкого тлумачення мова має йти й про інші
науково-технічні результати (види техніки, матеріали, методи, теорії, інше).
Оскільки інноваційний розвиток передбачає високу інноваційну активність, що має
супроводжуватись споживанням інноваційної продукції, то важливим є не лише сама безпосередня
передача технології, а «…сукупність економічних відносин у сфері використання нових системних
знань про виробництво продукції, про застосування процесу чи надання послуги між її власником
(розробником) і споживачем…» [11, с. 43]. Тобто процес трансферу технологій розкривається через
ланцюг взаємовідносин між різними учасниками діяльності зі створення інновацій, який має
закінчитись споживанням науко-технічної продукції. Відповідно оцінку рівня трансферу технологій
важливо розширити характеристиками обсягів освоєння та передачі фундаментальних і прикладних
знань, обсягом «…передачі інформації про новітні інноваційні технології не тільки у вигляді знань,
досвіду, але і в матеріалізованому вигляді» [3, с. 65].
Погоджуючись з думкою О. Ляшенка [12, с. 10] і висновками у праці В. Столярова та
Т. Воронкової, між трансфером технологій і трансфером знань є тісні зв’язки, проте останній є
набагато ширшим, оскільки «…він супроводжує всі стадії життєвого циклу трансферу технологій і
сприяє їх розробці, подальшому впровадженню та поширенню» [3, с. 65]. Однак, враховуючи, що
законодавчі норми та організаційні заходи щодо створення UTTN і NTTN основною метою
передбачали саме більш широку роль трансферу технологій, тобто були зорієнтовані на пошук
партнерів та інвесторів для кооперації при розробці і впровадженні високотехнологічного наукового
продукту, не можна звужувати дане визначення лише до передачі технологій і інформації за ними. Про
суть трансферу технологій у такому широкому розумінні зазначається і в праці [1, с. 72]: «…це
складний процес організації взаємодії представників науки і промисловості з урахуванням впливу
таких факторів, як внутрішній менеджмент організації і культура… дає можливість підприємству і
всьому суспільству розвивати і комерціалізувати результати досліджень, він створює приплив доходів,
породжує нові інвестиції, нові технології, робочі місця, а також податкові надходження до бюджету, що
прямо пов’язано зі зростанням добробуту країни». Тому оцінка рівня трансферу технологій має
здійснюватись саме за більш широким розумінням даної категорії й використовувати інформаційне
дослідження результатів інноваційної діяльності не лише промисловості, а й інших галузей економіки.
Сучасна структура економіки України, незважаючи на всі публічні заяви та дії влади,
залишається майже незмінною за весь час незалежності економіки України, а обсяг інноваційних
процесів не має чіткої тенденції нарощення. Значним стримуючим чинником розвитку інноваційності
економіки України залишається низька зацікавленість приватного сектору та індивідуальних інвесторів
у фінансуванні ризикованих проектів, що пов’язано з низькою визначеністю умов підприємництва у
вітчизняній економіці та надмірним тиском (податковим, адміністративним тощо).
За 2005-2014 рр. частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю і впроваджували
інновації в Україні зросла відповідно з 11,9 до 16,1 % та з 8,2 до 12,1 %, проте частка підприємств, які
реалізовували інноваційну продукцію нову для ринку скоротилася майже в 2 рази [13]. Тобто у
вітчизняній промисловості впроваджується переважно інноваційна продукція, яка є новою лише для
підприємства. За відповідний період негативні тенденції характерні і для самих обсягів інноваційної
продукції. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової
скоротилася більше ніж в 2 рази, а продаж її за межі України майже не скорочується у відсотковому
вимірі. Це підтверджує більш привабливі умови для її фінансування, масового виробництва та
споживання не у вітчизняній економіці [14, c. 71]. Отже, показники інноваційної активності в Україні є
низькими порівняно з сучасними світовими тенденціями, а низький рівень їх споживання і віддачі
пояснює замалі обсяги впровадження інновацій. Загальна кількість підприємств та організацій України,
які займалися створенням і використанням передових технологій та об’єктів права інтелектуальної
власності (ОІВ) за 2010-2014 рр. збільшилась з 1618 до 1657, проте обсяг створених передових
технологій зменшився з 376 до 309 од. (в т.ч. нових для України – на 51 і принципово нових – на 16).
Максимальна кількість підприємств і створюваних передових технологій припала за останні роки на
2012 р. (відповідно 2170 підприємств і 516 технологій) та зменшилась у 2014 р. на 513 підприємств і
207 технологій [13]. Тобто зменшення кількості підприємств, які створили передові технології
торкнулося саме тих, які створювали та використовували нові та принципово нові технології, що
спричинило зменшення кількості охоронних документів у створених технологіях. У 2013-2014 рр.
відбулося різке зменшення винаходів у використовуваних технологіях. Загалом при певних позитивних
кількісних змінах у вітчизняній економіці відбулось якісне погіршення створення і використання
передових технологій і ОІВ [14, с. 71-72].
Показник патентної активності в Україні, що характеризує кількість поданих патентних заявок та
отриманих охоронних документів, відображає рівень активізації винахідницької діяльності (створення
корисних моделей) та розробок промислових зразків (художнє конструювання). За 2010-2014 рр.
кількість поданих заявок на винаходи зменшилась з 5310 до 4813 од. або на 9,4 %, на корисні моделі –
з 10679 до 9384 од. (або на 12,1 %), а промислові зразки зросла з 1686 до 2664 од. або на 58,0 %.
Така кількість заявок переважно (близько 90%) забезпечується підприємствами і організаціями, що
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працюють у сфері освіти і науки. Однак, кількість зареєстрованих патентів від обсягу поданих є
нижчою. Зокрема, за 2010-2014 рр. зменшилась кількість зареєстрованих патентів на винаходи з 3874
до 3319 од. (на 14,3 %) та на корисні моделі – з 9405 до 9196 од. (на 2,2 %) і зросла на промислові
зразки з 1431 до 2464 од. (на 72,2 %) [13]. Такі значні обсяги патентування відображають активність,
що передбачена за національною процедурою, а за процедурою РСТ – це одиничні патенти. Тобто
патентується близько 90% ОІВ лише для вітчизняного ринку, що не дозволяє повноцінно
використовувати винаходи та корисні моделі у світовій практиці.
Україна сьогодні слабо залучена до процесу міжнародного трансферту технологій. Про це
свідчать дані щодо кількості придбаних та переданих нових технологій (технічних досягнень) в Україні
та за її межами (табл. 1)
Таблиця 1
Динаміка кількості підприємств і придбаних та переданих ними нових технологій
(технічних досягнень) в Україні та за її межами

Роки
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Кількість нових технологій, од.
придбано
передано
в Укра- за межами
в Украза межами
їні
України
їні
України
1170
337
9
1
507
258
36
1
721
239
14
3
237
146
16
0
382
315
59
10
1141
297
29
4
603
232
13
4
631
534
3
4
565
142
3
2
672
200
40
3
571
168
22
7
512
139
25
8
426
117
28
8

Кількість підприємств, од.
придбало технологій
передало технологій
за межами
за межами
в Україні
в Україні
України
України
99
57
8
135
63
6
1
172
96
3
3
173
84
4
4
129
62
1
3
126
52
2
2
121
74
9
2
129
80
7
3
120
73
3
2
100
54
2
4

Джерело: [13]
Упродовж 2002-2014 рр. більшість нових технологій була придбана в Україні, що свідчить про
орієнтацію виробників на вітчизняні розробки та відсутність коштів для придбання нових іноземних
технологій. Низький показник кількості переданих технологій свідчить про недостатню присутність та
низьку конкурентоспроможність вітчизняних технологій на світових ринках. З 2010 р. характерним є
зменшення загальної кількості придбаних технологій, що свідчить про зниження зацікавленості
вітчизняних підприємств до нових технологій (переважно за відсутності фінансових можливостей)
через глобальні кризові явища та поглиблення негараздів в економіці країни. Кількість підприємств
залучених до придбання і передачі нових технологій зменшилась, що підтверджує несприятливість
вітчизняного ринкового середовища до інноваційної діяльності.
Із всіх розроблених в Україні у 2013 р. технологій було продано 1020, 935 з яких – у сільське
господарство, а в промисловість спрямовано лише 19 технологій (переважно в ІТ-технології й
енергетику). Реалізація нових технологій дозволила відповідним науковим установам нарощувати
науково-технічний потенціал за рахунок наявного постійного попиту і можливості реінвестування у нові
розробки. В той же час в металургію не було спрямовано жодної технології, що й знижує темпи
зростання та рівень конкурентоспроможності даної галузі [15, c. 137-138].
Отже, в сучасних умовах вітчизняної економіки з метою підвищення ефективності використання
наукового потенціалу для розвитку інноваційних напрямів у всіх галузях економіки необхідна
ефективна державна політики у сфері трансферу технологій. Важливо створити дієвий
інфраструктурний прошарок, фахівці якого будуть аналізувати підприємства-реципієнти технологій, їх
потреби в технологіях, самі технології, що сприятиме пришвидшенню процесів передачі технологій.
Об’єднання зусиль розрізнених дослідницьких центрів, консолідація їх діяльності із роботою провідних
світових центрів досліджень і розробок, організація процесів створення технологій, а потім
транслювання їх у регіональні утворення повинно бути не формальним членством у національній
мережі трансферу технологій, а ефективною системою центрів трансферу технологій. Розбудова
інститутів трансферу технологій і мережевих структур, сприяння їх ефективній взаємодії визначатиме
стимулювання інноваційної активності в Україні. Розвиток і підтримка (на законодавчому та
організаційному рівнях) таких інститутів (центри і мережі трансферу технологій, технопарки і
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технополіси, бізнес-інкубатори, кластери тощо) сприятиме врегулюванню взаємовідносин між наукою
та промисловістю, забезпечуватиме комерціалізацію технологій і випуск оновленої продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Вивчено та узагальнено теоретичні положення
сутності трансферу технологій і обґрунтовано підходи до його оцінки з використанням групи
показників, що дозволить на практиці виконати дослідження рівня взаємодії елементів інноваційної
інфраструктури та визначити місце процесу трансферу технологій в ньому. Проаналізовано стан
трансферу технологій в Україні та визначено основні проблеми що його стримують, обґрунтовано
заходи регулюючого впливу для їх вирішення.
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Карпенко А.В. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета полягає в узагальненні теоретико-методичних положень сутності та підходів до оцінки трансферу
технологій, в дослідженні стану, основних проблем та напрямів розвитку даних процесів в умовах
трансформаційних змін економіки України у відповідності до вимог євроінтеграційних пріоритетів, що забезпечить
основу для більш якісної взаємодії всіх елементів інноваційної інфраструктури та сприятиме генерації,
виробництву та комерціалізації науково-технічної продукції, визначатиме можливість становлення інноваційної
моделі розвитку економіки.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних
вчених. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи під час аналізу теоретико-методичних
аспектів розвитку процесів трансферу технологій, узагальнення поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених щодо
визначення поняття трансфер технологій і обґрунтування групи показників оцінки процесу трансферу технологій
на національному рівні. Логічний метод, методи індукції та дедукції використано для доведення ролі трансферу
технологій як основи взаємозв’язку елементів інноваційної інфраструктури.
Результати. Вивчено та узагальнено теоретичні підходи щодо визначення поняття трансфер технологій.
Обґрунтовано визначення та підходи до оцінки процесу трансферу технологій. Проаналізовано стан трансферу
технологій в Україні. Визначено основні проблеми та напрями розвитку процесів трансферу технологій.
Наукова новизна. Удосконалено сутність трансферу технологій та розроблено підходи до оцінки процесу
трансферу технологій, що забезпечить своєчасне виявлення проблем взаємозв’язку елементів інноваційної
інфраструктури та можливості регулюючого впливу для їх вирішення.
Практична значущість. Отримане трактування й визначені показники оцінки процесу трансферу
технологій дозволять на практиці виконати дослідження рівня взаємодії елементів інноваційної інфраструктури та
визначити місце процесу трансферу технологій в ній і створити основу для подальшого його методичного
удосконалення та практичного впровадження.
Ключові слова: трансфер технологій, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інтелектуальна
власність, комерціалізація.
Karpenko A.V. TECHNOLOGY TRANSFER: ESSENCE AND TRENDS IN UKRAINE
Purpose. The goal is a generalization of theoretical and methodical principles on the essence and approaches to
assessment of technology transfer, research status, major issues and trends of development of these processes in terms
of transformational changes in the economy of Ukraine in accordance with European integration priorities that will
provide basis for more quality interaction of all elements of the innovation infrastructure and will promote the generation,
production and commercialization of scientific and technical products, will determine the possibility of becoming an
innovative model of economic development.
Methodology of research. The theoretical basis of the research is scientific work of foreign and domestic
scientists. In the process of research was used general scientific methods in the analysis of theoretical and
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methodological aspects of technology transfer processes, was made the summarizing of the views of foreign and
domestic scientists on the definition of technology transfer and was made the foundation of groups of indicators of
assessment the process of technology transfer at the national level. The logical method, methods of induction and
deduction are used to bring the role of technology transfer as the basis of the relationship of elements of innovative
infrastructure.
Findings. Studied and generalized theoretical approaches to the definition of technology transfer. Definitions and
approaches to assess the technology transfer were substantiated. The state of technology transfer in Ukraine was
analyzed. The main problems and ways of development of processes of technology transfer were determined.
Originality of the results of the research is in improving the essence of technology transfer and in development
approaches to assessment of the technology transfer that will provide early detection of problems of interrelation
elements of innovation infrastructure and will provide opportunities for regulating effect for solving them.
Practical value. The research results is that the resulting interpretation and determining performance evaluation
of the technology transfer will allow in practice to perform research of level of the interrelation of elements of innovative
infrastructure and a place of process of technology transfer in it, and to create a basis for further methodological
improvements and implementation.
Key words: technology transfer, innovation, innovative development, intellectual property, commercialization.
Карпенко А.В. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ: СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНЕ
Цель заключается в обобщении теоретико-методических положений сущности и подходов к оценке
трансфера технологий, в исследовании состояния, основных проблем и направлений развития данных
процессов в условиях трансформационных изменений экономики Украины в соответствии с требованиями
евроинтеграционных приоритетов, которое обеспечит основу для более качественного взаимодействия всех
элементов инновационной инфраструктуры и содействовать генерации, производству и коммерциализации
научно-технической продукции, будет определять возможность становления инновационной модели развития
экономики.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные работы зарубежных и
отечественных ученых. В процессе исследования применялись общенаучные методы во время анализа
теоретико-методических аспектов развития процессов трансфера технологий, обобщения взглядов зарубежных и
отечественных ученых относительно определения понятия трансфер технологий и обоснования группы
показателей оценки процесса трансфера технологий на национальном уровне. Логический метод, методы
индукции и дедукции использованы для доведения роли трансфера технологий как основы взаимосвязи
элементов инновационной инфраструктуры.
Результаты. Изучены и обобщены теоретические подходы относительно определения понятия трансфер
технологий. Обосновано определение и подходы к оценке процесса трансфера технологий. Проанализировано
состояние трансфера технологий в Украине. Определены основные проблемы и направления развития
процессов трансфера технологий.
Научная новизна. Усовершенствовано сущность трансфера технологий и разработаны подходы к оценке
процесса трансфера технологий, применение которых обеспечит своевременное выявление проблем
взаимосвязи элементов инновационной инфраструктуры и возможности регулирующего влияния для их
решения.
Практическая значимость. Полученное трактование и определенные показатели оценки процесса
трансфера технологий разрешат на практике выполнить исследование уровня взаимодействия элементов
инновационной инфраструктуры и определить место процесса трансфера технологий в ней, создать основу для
дальнейшего его методического усовершенствования и практического внедрения.
Ключевые слова: трансфер технологий, инновационная деятельность, инновационное развитие,
интеллектуальная собственность, коммерциализация.

30

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.45:339.138:005.21(477)
Сейсебаєва Н.Г.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,
Топчанюк О.В.,
Запорізький національний університет

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Практика господарської діяльності в умовах ринку свідчить, що однією
з головних складових конкурентного успіху підприємств є ефективна робота їх маркетингових
підрозділів, які орієнтують виробничо-збутову діяльність на задоволення потреб і запитів споживачів
більш ефективно, ніж конкуренти. Сьогодні теорія і практика маркетингу набули більшого поширення в
діяльності підприємств.
Однак дослідження показують, що переважна більшість суб'єктів господарювання застосовують
лише ази маркетингу, або практично його не приймають до уваги. Зарубіжний та вітчизняний досвід
підтверджує необхідність формування стратегічного розвитку підприємства: розроблення місії,
визначення довгострокових стратегічних цілей, основних напрямків його розвитку, дослідження
ринкових позицій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз діяльності вітчизняних промислових
підприємств показав, що стратегічне управління у промисловому комплексі України на сьогоднішній
день переживає стадію зародження. Дослідженням ефективних маркетингових стратегій промислових
підприємств України активно займалися такі вчені: Белопольський М. Г. [1], Бутенко Н. В. [2],
Василенко В. А. [3], Ткаченко Т. І. [3], Куденко Н. В. [6] та інші. Проте за сучасних умов не існує єдиного
підходу до визначення ефективної маркетингової стратегії промислових підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних напрямів побудови маркетингової
стратегії підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз великої кількості різноманітних наукових
джерел щодо маркетингових стратегій, дозволяє виділити декілька основних напрямків та підходів до
реалізації поставленого перед нами завдання. Так, можна з упевненістю стверджувати, що
маркетингова стратегія – це елемент стратегічної діяльності підприємства, який є спрямованим на
розробку, виробництво і доведення до покупця товарів і послуг, які найкраще задовольняють його
потреби. Стратегія підприємства розробляється на основі досліджень і прогнозування кон'юнктури
ринку, вивченні потреб покупців, вивченні наявних на ринку товарів, конкурентів та інших елементів
ринкового господарства.
У роботах маркетологів минулого та сучасності ми знаходимо багато цікавих підходів, які з
успіхом можна перенести в сучасні економічні реалії та застосовувати для просування
інтелектуальних продуктів українських промислових підприємств, як на внутрішні, такі на зовнішні
ринки.
Так, Дж. Траут і Е. Райс в своїй книзі «Маркетингові війни» [8] описують так званий стратегічний
квадрат, який може бути побудований для будь-якої галузі. Квадрат складається з 4-х типів
конкурентних стратегій: оборонна війна – для лідера ринку, наступальна війна – для найближчого
переслідувача лідера, флангова війна – для середнячків галузі, партизанська війна – для невеликих
нішевих гравців.
Кенічі Омае [7], відомий японський фахівець в області корпоративних стратегій, розробив
модель стратегічного планування, основним базисом якої є три ключових фактори успіху
підприємства: компанія, клієнт, конкуренти. Тільки об’єднавши ці три чинники, у так званий
«стратегічний трикутник», можна досягти стійкої стратегічної конкурентної переваги. Філіп Котлер [5]
класифікує стратегії маркетингу в залежності від розташування компанії на ринку – чи є вона лідером,
претендентом, послідовником або займає якусь нішу.
Тобто, складність процесу управління маркетинговою стратегією полягає в поєднанні та
підпорядкуванні різноманітних видів діяльності, що представляють широкий комплекс заходів
стратегічного й тактичного характеру, які спрямовані на максимізацію результатів від здійснення
господарської діяльності. Управління маркетинговою стратегією може здійснюватися з позицій п’яти
підходів: проактивна реалізація маркетингової діяльності, реактивне вдосконалення виробничих
процесів із забезпечення реалізації маркетингової стратегії (проактивних рішень), інтенсифікації
комерційних зв’язків із покупцями (партнерство), застосування соціально-відповідального маркетингу
(рис. 1).
Головною метою контролю комплексу маркетингу є підвищення ефективності діяльності
господарюючого суб’єкта в цілому. За допомогою контролю можливе своєчасне виявлення
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можливостей, загроз та сильних і слабких сторін підприємства, що дозволить внести зміни до
стратегічних планів та маркетингових програм.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ
СТРАТЕГІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
орієнтація на споживача

партнерство споживача і виробника

адаптивність і гнучкість

комплексність і системність

задоволення базових потреб

соціальна відповідальність

синергізм

інтегративність

проактивність

інноваційність
економічна ефективність

Рис. 1. Основні принципи управління маркетинговою стратегією на підприємстві
Джерело : [1]

Підрозділ
просування
Підрозділ
збуту та
сервісу
Підрозділ
маркетингу та
стратегічного
планування
Підрозділ
внутрішнього
підрозділу
(оперативного
підрозділу)

Маркетинговий департамент (служба,
дивізіон)

PR-групи (визначення об’єктів
реклами,
розробка рекламних компаній)

Впровадження комплексу маркетингових заходів на промисловому підприємстві не може бути
розглянуто без урахування людського фактору (персоналу) та мотивації. Виходячи з цього, можуть
бути запропоновані рекомендації з метою підвищення ефективності управління та стимулювання
персоналу. За допомогою аналізу існуючих структур управління, можна запропонувати схему
організаційної структури промислових підприємств. Запропонована схема передбачає достатнього
жорсткий відбір та контроль (рис. 2).
Бренд-група

Розробка стилю підприємства: формування позитивного
іміджу підприємства

Технічна група

Виявлення основних тенденцій розвитку виробництва, збір
інформації та вивчення діяльності конкурентів

Креативна група

Розробка нових видів продукції та вдосконалення існуючих

Група по роботі зі
споживачами

Пошук нових споживачів, організація роботи зі споживачами

Дослідницька група

Пошук нових ринків збуту та вивчення ринкової кон’юнктури

Група досліджень

Визначення конкурентоспроможності продукції
підприємства, формування стратегії збуту підприємства

Група аналізу
діяльності

Контроль співвідношення та відповідності цін, облік та
контроль поставок

Групи підтримки
рішень

Вибір каналів розподілу, підготовка та укладання договорів,
складання планів поставок

Група з моніторингу
показників головного
процесу

Контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту,
стратегічний контроль та ревізія маркетингу

Група по роботі з
персоналом

Стимулювання, підтримка та контроль діяльності персоналу

Рис. 2. Організаційна структура маркетингового департаменту на промислових
підприємствах
Джерело : [1]
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Процедура контролю притаманна більшості господарюючим суб’єктам промисловості, але не
завжди є достатньою. В наведеній схемі організації маркетингового дивізіону є підрозділ внутрішнього
маркетингу або оперативного контролю, до обов’язків якого входить аналіз та контроль основних
поточних показників діяльності та постійна взаємодія з персоналом. Контроль комплекс маркетингової
діяльності може бути розділений на декілька типів за метою та завданням контролю, що відображено
в табл. 1.
Таблиця 1
Контроль комплекс маркетингу за типами
Тип
Тактичний
контроль
Контроль
(прибутків)

(поточний)
надходжень

Контроль ефективності

Стратегічний контроль

Мета

Завдання

Виявлення відхилень від
затверджених планів
Аналіз витрат грошових та
матеріальних надходжень
Оцінка та оптимізація витрат на
комплекс маркетингу
Оцінка виконання стратегічних
планів та стратегій, маркетингової
діяльності, виявлення перспектив
подальшої діяльності

Аналіз збуту та ринкової частки, аналіз
витрат та прибутків
Оцінка прибутковості продукції, яка
виробляється, та діяльності в цілому
Оцінка діяльності маркетингових
складових
Аналіз та оцінка комплекс маркетингу,
моніторинг маркетингової діяльності та
соціального і етичного іміджу
підприємства

Джерело : [1]
Завершальним етапом процесу прийняття та виконання рішень в циклі управління комплекс
маркетингом є контроль. Не зважаючи на це, контроль повинен бути присутнім на усіх етапах процесу
управління комплекс маркетингом. За допомогою функції контролю можливо не лише виявити
відхилення, але й швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, знаходити та реалізовувати
нові можливості. Функції управління комплекс маркетингом є найбільш мобільними в порівнянні з усіма
іншими. Вони схильні до постійної модифікації та модернізації, їх розвиток відбувається завдяки тісній
взаємодії як з внутрішнім, там ї з зовнішнім середовищем.
Тобто розвиток кожної з функцій управління обумовлюється впливом об’єктивних вимог. Будучи
частиною загальної системи управління, кожна з функцій повинна удосконалюватися в напрямі, що
зумовлюється глобальними цілями і завданнями функціонування і розвитку підприємства в
змінюваних умовах. Розвиток маркетингу на промислових підприємствах передбачає наявність
інформації не лише про зовнішнє середовище, а й про внутрішнє середовище підприємства, тобто про
його фактичний стан і потенційні можливості. Кожне підприємство, організовуючи та розвиваючи
виробничо-збутову чи іншу діяльність, обов'язково має враховувати фактори, пов'язані зі змінами
внутрішнього та зовнішнього щодо підприємства середовища (табл. 2).
Таблиця 2
Фактори впливу маркетингового середовища промислового підприємства
Фактори впливу маркетингового середовища на промислове підприємство
зовнішнього
прямої дії
Споживачі
Конкурентні
Постачальники
Кредитори
Державні установи
Законодавчі акти

непрямої дії
Стан економіки
Особливості економічних відносин
Науково-технічний прогрес
Стан техніки та технології
Політичні обставини
Міжнародне оточення та ін.

внутрішнього
Цілі
Структура
Завдання
Асортимент
Технологія
Працівники

Джерело : [1]
При виробництві продукції промислових підприємств виробник орієнтується на конкретного
кінцевого споживача. Це викликає необхідність встановлення безпосередніх прямих взаємостосунків з
покупцем продукції, які здійснюються за допомогою попередніх замовлень або заздалегідь погоджених
поставок. Так, продукція промислових підприємств в середньому на 70% реалізується кінцевому
споживачеві. На промисловому ринку боротьба йде за кожного конкретного споживача, тому що
пропозиція в основному перевищує попит. Із зростанням обсягів продажів, кількості покупців і ринків у
продавців виникає необхідність у вивченні своїх покупців (потреб, поведінки при покупці, мотивації і т.д.).
Кожний продавець намагається, вивчивши споживача, створити стандартну модель (правила поведінки
продавця), що сприяє продажам. Але, основа маркетингу – аналіз ринку – реалізується сьогодні
переважно методами пасивного дослідження, тобто зібранням статистичної інформації про ринкові
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процеси. Такий підхід на очах стає простроченим –обсяг і якість одержуваної пасивними методами
інформації недостатні для прийняття ефективних рішень щодо вдосконалення бізнесу.
Для налагодження взаємовигідного довгострокового співробітництва з покупцями для виробників
промислової продукції необхідним є вироблення та реалізація відповідної маркетингової стратегії.
Основні етапи формування стратегії маркетингу промислового підприємства наведені на рис. 3.
1. Дослідження
ринку
продукції
промислових
підприємств, споживачів, постачальників, конкурентів:
Визначення критеріїв вибору постачальників сировини,
матеріалів, напівфабрикатів. Дослідження потреб
споживачів промислової продукції. Оцінка конкурентів.

2. Проведення
SWOT-аналізу:
Встановлення сильних та слабких сторін
промислового підприємства, загроз і
можливостей. Оцінка ринкової позиції
промислового підприємства.

3. Оцінка стратегічних альтернатив: Вибір базової стратегії розвитку промислового
підприємства. Оцінка стратегічного потенціалу. Розробка конкурентних програмних дій для
цільових споживачів.
4. Прогнозування розвитку промислового підприємства: Прогноз
ресурсного потенціалу: виробничих потужностей, фінансових
ресурсів, трудових ресурсів. Прогноз збуту промислової продукції.
Формування бюджету підприємства.

5. Розробка
маркетингової
політики
машинобудівного
підприємства.

6. Реалізація маркетингового потенціалу. Оцінка рівня розвитку та конкурентоспроможності
машинобудівного підприємства.

Рис. 3. Основні етапи формування стратегії маркетингу промислового підприємства
Джерело : [4]
Збутовою функцією маркетингу на підприємстві є сукупність цілей, завдань, форм і методів
реалізації поставок з урахуванням запитів споживачів за рахунок обґрунтування вигідних каналів
просування продукції в режимі оптимізації витрат. Успішна реалізація планів підприємства залежить як
від внутрішніх факторів, так і від факторів ділового середовища.
Перевагою пропонованої схеми формування маркетингової стратегії є те, що її основою, поряд з
орієнтацією на споживача, є й орієнтація на конкурента. Орієнтовані на ринок підприємства
характеризуються тим, що у своїй діяльності прагнуть принести клієнтові більше вигід у порівнянні із
пропозиціями конкурента, максимізуючи тим самим власний успіх, при цьому ринкова орієнтація
охоплює не тільки споживача, але й конкурента. Очікування позитивного впливу ринкової орієнтації на
успіх підприємства базується на безперервному надходженні інформації про потреби цільової групи й
можливості конкурентів, а також на використанні цієї інформації з метою забезпечення клієнта більш
вигідними в порівнянні з конкурентами послугами.
Крім цього, орієнтація на клієнтів і конкурентів дозволяє вчасно й адекватно реагувати на зміни в
запитах клієнтури або стратегії конкурента. Тому ринкова орієнтація є важливою складовою частиною
культури підприємства. Формування стратегії маркетингу збуту виробленої промислової продукції
дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення на перспективу розвитку і враховуватиме
вплив маркетингу на показники реалізації продукції.
Найважливішим напрямком маркетингових досліджень, що сприяють прийняттю обґрунтованих
стратегій розвитку підприємства на ринку, є оцінка конкурентоспроможності продукції й підприємства в
цілому. З метою проведення аналізу динамічних змін внутрішніх і зовнішніх факторів у часі, динаміки
змін важливості параметрів сильних сторін, слабостей, можливостей і погроз будується динамічна
модель SWOT-аналізу. На основі моделі SWOT-аналізу, що дозволяє зіставити потенціал
внутрішнього стану підприємства в розрізі різних факторів конкурентного середовища, проводиться
проектування маркетингових стратегій. Фундаментальною основою процесу формування стратегії
маркетингу є стратегічне планування. Завдяки цьому підтримуються всі необхідні пропорції,
забезпечується погоджена спрямованість функціонування всіх підрозділів підприємства. Особливе
значення набуває перспективне стратегічне планування – основа маркетингової діяльності
промислового підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, орієнтованість промислового
підприємства на маркетингову стратегію, дає можливість підприємству виходити не із внутрішніх
можливостей, де ціль господарської діяльності полягає в ув'язуванні загальних ресурсів з вимогами
виробництва, а із зовнішніх ринкових можливостей. У цьому випадку завдання господарської
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діяльності полягає в ув'язуванні загальних ресурсів з вимогами й можливостями ринку. Промислове
підприємство, що бажає одержувати в довгостроковому періоді прибуток і мати стійке положення,
повинно прагнути до повної інтеграції маркетингу в свою господарську діяльність. У цьому зв'язку
велике значення має маркетингова стратегія збуту продукції.
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Сейсебаєва Н.Г., Топчанюк О.В. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Мета – визначення основних напрямів побудови маркетингової стратегії підприємств.
Методика дослідження. У процесі написання даної роботи використовувались наступні методи:
абстрактно-логічний (обґрунтування принципів, теоретичних узагальнень визначення закономірностей розвитку
спеціалізації промислових підприємств; формування висновків); загальнонауковий (опрацювання наукових праць
з проблем функціонування промислових підприємств в сучасних ринкових умовах).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, результати наукових
розробок вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно проблеми дослідження.
Результати. Встановлено, що формування маркетингових стратегій – один з найсуттєвіших та
найскладніших етапів процесу маркетингу. Маркетингова стратегія – основа дій підприємства в конкретних
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ринкових умовах, що визначає способи застосування маркетингу для розширення цільових ринків та досягнення
ефективних результатів.
Виявлено, що основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємоузгодити
маркетингові цілі підприємства з його можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції
конкурентів та свої конкурентні переваги. Для кожного підприємства розробка маркетингової стратегії із
подальшим її запровадженням є важливою складовою для реалізації товарів, послуг та покращення швидкості,
ефективності виробництва.
Наукова новизна. Отримав подальший розвиток «комплекс маркетингу підприємства», зокрема різнобічна
і цілеспрямована робота в сфері узгодження виробництва до потреб ринку, можливостей підприємства і наявного
попиту, що забезпечує задоволення потреб як споживачів, так і виробника.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути корисними при розробці маркетингових
стратегій на промислових підприємствах.
Ключові слова: маркетинг, стратегічний розвиток, маркетингова стратегія, промислові підприємства,
цільові ринки, конкурентоспроможність.
Seisebaeva N.G., Topchaniuk O.V. MARKETING STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF
UKRAINE
Purpose – definition of the main directions of development of a marketing strategy of companies.
Methodology of research. The methodology of research. In the process of writing this work were used following
methods: abstract-logical (rationale, theoretical generalizations identify patterns of development of specialization of
industrial enterprises; drawing conclusions); scientific (study of scientific works on the problems of the industrial
enterprises functioning in modern market conditions).
Information base of research are legislative and regulatory acts of Ukraine, scientific developments of domestic
and foreign scientists on the research problem.
Findings. It is established that the formation of marketing strategies is one of the most important and the most
difficult stages of the marketing process. Marketing strategy – the basis of action of an enterprise in specific market
conditions, determining ways to use marketing to expand the target markets and achieving effective results.
It is exposed, that the basic setting of marketing strategy consists of that, to co-ordinate the marketing’s aims of
enterprise with his possibilities, requirements of users, to use weak positions of competitors and competitive edges. For
every company marketing strategy development, with subsequent introduction is an important component for the sale of
goods, services and improve the speed, efficiency of production.
Originality. Scientific novelty of results of research consists in the further development "of the marketing mix of
the enterprise". Means versatile and purposeful work in the area of harmonization of production to market needs,
opportunities and existing enterprise demand that will meet the needs of both consumers and the manufacturer.
Practical value. The results of the study can be useful in the development of marketing strategies in industrial
enterprises.
Key words: marketing, strategic development, marketing strategy, industrial enterprises, target markets,
competitiveness.
Сейсебаева Н.Г., Топчанюк Е.В. МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
УКРАИНЫ
Цель – определение основных направлений построения маркетинговой стратегии предприятий
Методика исследования. В процессе написания данной работы использовались следующие методы:
абстрактно-логический (обоснование принципов, теоретических обобщений определения закономерностей
развития специализации промышленных предприятий; формирование выводов); общенаучный (проработка
научных трудов по проблемам функционирования промышленных предприятий в современных рыночных
условиях).
Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты Украины,
результаты научных разработок отечественных и зарубежных ученых относительно проблемы исследования.
Результаты. Установлено, что формирование маркетинговых стратегий – один из важнейших и самых
сложных этапов процесса маркетинга. Маркетинговая стратегия – основа действий предприятия в конкретных
рыночных условиях, определяющая способы применения маркетинга для расширения целевых рынков и
достижения эффективных результатов.
Выявлено, что основное назначение маркетинговой стратегии состоит в том, чтобы взаимосогласовать
маркетинговые цели предприятия с его возможностями, требованиями потребителей, использовать слабые
позиции конкурентов и свои конкурентные преимущества. Для каждого предприятия разработка маркетинговой
стратегии с последующим ее введением является важной составляющей для реализации товаров, услуг и
улучшение скорости, эффективности производства.
Научная новизна. Получил дальнейшее развитие «комплекс маркетинга предприятия», в частности
разносторонняя и целенаправленная работа в области согласования производства к потребностям рынка,
возможностей предприятия и имеющегося спроса, обеспечивающая удовлетворение потребностей как
потребителей, так и производителя.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезными при разработке
маркетинговых стратегий на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: маркетинг, стратегическое развитие, маркетинговая стратегия, промышленные
предприятия, целевые рынки, конкурентоспособность.
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ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в
ній місцевого самоврядування, здатного забезпечити ефективне функціонування територіальних
громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку. Така здатність потребує відповідного
фінансового забезпечення та дотримання принципу децентралізації влади. На сьогоднішній день
пріоритетним напрямом розвитку демократичної держави є забезпечення зростання рівня
благополуччя кожного окремого громадянина. Згідно з досвідом розвинутих європейських країн,
досягнення даної мети можливе лише за умов якісного державного управління, котре посилює
демократичні інститути, ліквідує нерівність можливості доступу до суспільних благ, підвищує якість
суспільних послуг і рівень життя населення. Відповідно, вектором реформ в Україні, у даному напрямі,
стали процеси фінансової децентралізації як найбільш ефективної форми організації управління
суспільними коштами, що всебічно відповідає як новій системі економічних відносин, побудованій на
ринкових засадах, так і процесам демократизації всіх сфер життєдіяльності суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам реалізації політики фінансової
децентралізації та місцевого оподаткування свої праці присвятили такі провідні українські та зарубіжні
науковці і фахівці, як: Т. Бондарук, М. Деркач, М. Литвин, О. Кириленко, В. Кравченко, А. Коваленко,
М. Корнієнко, А. Крисоватий, Л. Лісовська, І. Луніна, Р. Масгрейв, В. Оутс, Л. Тарангул, Ч. Тібо,
В. Христенко та інші.
Проте нинішня модель бюджетних відносин в Україні характеризується надмірною
централізацією податкових надходжень, асиметрією між зобов’язаннями та доходами органів
місцевого самоврядування. Тому питання оптимального розмежування податкових надходжень між
бюджетами різних рівнів набувають особливої актуальності в умовах реформування бюджетного та
податкового законодавства, які спрямовані на фінансову децентралізацію.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні науково-методичних і прагматичних
засад фінансової децентралізації, визначенні ефективності її податкового забезпечення та
окреслення перспектив розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ідей фінансової децентралізації та їх
актуальність зумовлені потребою забезпечення ефективного надання послуг і максимального їх
наближення до населення, удосконаленням системи управління, підвищенням ефективності
розв’язання завдань на локальному рівні, а також назрілою необхідністю у фінансовій самостійності
органів місцевого самоврядування.
Фінансова децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і
відповідальності за їх використання між центральним і локальним рівнями управління.
Значний внесок у розвиток теорії фінансової децентралізації зробив англійський ученийекономіст В. Оутс. Він запропонував визначати децентралізацію як право незалежного прийняття
рішень децентралізованими одиницями [1, с. 115]. Виходячи з цього, регіональні й місцеві органи
влади мають можливість самостійно приймати рішення щодо фінансових питань і питань з управління
територією.
При обґрунтуванні питання забезпечення ефективності податково-бюджетної політики робиться
висновок про те, що субнаціональні бюджети повинні фінансуватися, наскільки це можливо, за
рахунок податків, якими оподатковуються лише жителі регіону і які збираються тільки для них. При
цьому необхідно, щоб витрати мали регіональний характер, а їх побічні ефекти для інших регіонів
були мінімальними.
Важливим показником фінансової автономії є коефіцієнт податкоспроможності адміністративнотериторіальної одиниці. Території з малою податкоспроможністю мають об’єктивно зумовлений
низький рівень фінансової автономії. І, навпаки, території з високою податкоспроможністю мають
вищий рівень фінансової автономії. Це ж стосується і територій, що мають податкоспроможність на
рівні середніх показників. Коефіцієнт податкоспроможності є показником автономії місцевого органу
влади від заходів фінансового вирівнювання його доходів і видатків, які здійснюються центральною
владою. Обов’язки щодо видатків передбачають зобов’язання органів місцевого самоврядування в
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межах своїх функцій самостійно визначати склад цих видатків і здійснювати їх із місцевих бюджетів [2,
с. 53-54].
Місцеві бюджети є засобом акумулювання та перерозподілу доходів, необхідних для
забезпечення впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток територій
та фінансування регіональних програм. Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими
джерелами, достатніми для вирішення соціально-економічних завдань регіону. В Україні сьогодні
процеси фінансової децентралізації хоча й набули незворотного характеру, але не мають системності
і все ще не сприяють стимулюванню місцевих органів до пошуку джерел активізації власних
економічних ресурсів.
З метою практичного аналізу ролі податкових надходжень до місцевих бюджетів, а також їх
структури доцільно проаналізувати дохідну частину місцевих бюджетів України за 2010-2014 роки та
оперативні дані щодо виконання місцевих бюджетів за ІІІ квартали 2015 року (табл. 1).
Таблиця 1
Структура дохідної частини місцевих бюджетів України за 2010-2015 рр.

Надходження
І. Податкові надходження
ПДФО
Акцизний податок
Плата за користування
надрами
Податок на прибуток
підприємств
Місцеві податки і збори
Інші податкові надходження
ІІ. Неподаткові
надходження
Надходження бюджетних
установ
Доходи державних
підприємств (окрім НБУ)
Адміністративні збори та
платежі
Інше
ІІІ. Інші надходження
РАЗОМ

2010
2011
2012
2013
2014
2015
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
%
%
%
%
%
%
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
66934 83,1 73087 84,3 85852 85,2 91191 86,7 87334 86,3 84662 79,7
51029 76,2 54065 73,9 61066 71,1 64586 70,8 62557 71,6 47811 56,5
695 1,36 908 1,04 1243 1,44 1359 1,41 159 0,18 6364
7,5
179

0,26 1445 1,66

1751

1,73

1205

1,32

1421

1,62

919

1,08

390

0,58

443

0,51

675

0,74

260

0,29

3 724

4,39

819 1,22 2 550 2,94 5457 5,41 7314 6,95 8056 9,22 22742
13821 20,6 13761 15,8 15892 18,5 16052 17,6 14881 17,1 3103

26,9
3,63

9434 11,7 10916 12,6 12636 12,5 12128 11,5 12258 12,2 19509

18,4

358

0,41

6653 8,26 8266 9,49

9494

9,42

8871

8,43

9588

9,48 15863 14,93

402

0,46

608

0,6

456

0,43

337

0,33

280

0,26

1641 2,04 1906

2,2

1738

1,72

1925

1,83

1583

1,57

2375

2,23

929

1,15

211 0,26 343 0,4
796 0,79 876 0,83 749 0,74 991
0,93
4171 5,2 2653 3,1 2326 2,3 1852 1,7 1510 1,49 2051 1,93
80539 100 86655 100 100814 100 105171 100 101101 100 106223 100

Джерело : складено на основі [3]
Основним джерелом, що забезпечує мобілізацію доходів місцевих бюджетів, є податкові
надходження, які в свою чергу включать загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та
місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
Протягом 2010-2014 рр. у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається збільшення
частки податкових надходжень з 83,1 % до 86,3% доходів місцевих бюджетів (без урахування
міжбюджетних трансфертів). З 2010 по 2014 роки спостерігається тенденція до зростання частки
податкових надходжень у структурі дохідної частини місцевих бюджетів. Деяке зниження відбулося в
2014 році у порівнянні з 2013 роком, а саме на 0,4%.
Хоча в період з 2010 по 2014 рік спостерігається тенденція до зниження надходжень від ПДФО,
що зумовлено тінізацією виплати заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб продовжує
зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів – 76,2% у
2010 році та 71,6% у 2014 році. Станом на 31.08.2015 року надходження від ПДФО частково знизились
(58.3%), що зумовлено прийняттям Закону України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». У даному законі
встановлено частку у розмірі 75% ПДФО, що закріплена за доходами місцевих бюджетів.
У структурі інших податкових надходжень вагому частку займає плата за землю, яка також є
традиційно другим за обсягом джерелом надходжень доходів д місцевих бюджетів. У 2013 р. з цього
джерела надійшло понад 12,8 млрд. грн., що на 1,8% більше за відповідний показник 2012 р.,
виконання становило 87,3%. На збільшення надходжень від плати за землю вплинуло введення
обмежень щодо надання пільг для певних категорій платників та збільшення ставки земельного
податку на окремі земельні ділянки.
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Проведений аналіз свідчить, що місцеві податки і збори не відіграють суттєвої ролі у доходах
місцевих бюджетів, хоча їх надходження у загальному обсязі збільшилися з 819,0 млн. грн. у 2010 р.
до 8056 млн. грн. у 2014 р., або на 7237 млн. грн., відповідно їх частка у структурі податкових
надходжень місцевих бюджетів зросла з 1,22% до 9,22% за рахунок Єдиного податку. Для порівняння,
у США за рахунок місцевих податків забезпечується 65% доходів місцевих бюджетів, у Франції – 60%,
ФРН – 45%, Великобританії – 36%, Японії – 33%, в ЄС їх частка сягає 30% (в основному завдяки
податку на нерухомість). Тому саме місцеві податки і збори мають забезпечувати фіскальні
передумови самостійності місцевих бюджетів у частині формування їхніх доходів.
Згідно зі змінами у податковому законодавстві, які були впроваджені з 2015 р., до місцевих
податків належить податок на майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиний податок, до місцевих
зборів – збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір. Також від 1 липня
2015р. 5% акцизного податку, що відноситься до загальнодержавних зборів, надходитиме у місцеві
бюджети. Прагматизм окреслених аспектів свідчить про те, що до 2014 р. показник питомої ваги
місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів коливався в межах 1%–9%, а станом на
31.08.2015 р. вже становить 26,9%, що підтверджує факт прогресування фіскального забезпечення в
цій сфері (рис. 1). Значне зростання показника спричинене направленням до місцевих бюджетів 10%
податку на прибуток та запровадженням акцизного податку з роздрібної торгівлі у розмірі 5%.

Рис. 1. Питома вага місцевих податків і зборів у податкових надходженнях місцевих бюджетів,
%
Джерело : побудовано авторами
Поряд з цим для стабілізації економічної ситуації в регіонах необхідно більш ефективно
використовувати систему місцевих податків і зборів, які здатні перетворити територіальні громади із
дотаційних на суб’єкти, які спроможні самостійно, за рахунок власних доходів вирішувати проблеми,
що виникають у процесі їхньої роботи. Роль власних джерел у наповненні місцевих бюджетів повинна
неодмінно зростати, адже місцеві податки і збори можуть бути потужним джерелом забезпечення
поточних потреб місцевого самоврядування.
З метою практичного аналізу ролі податкових надходжень у структурі дохідної частини бюджету
на місцевому рівні було проаналізовані звіти про виконання бюджету міста Тернополя за 2010-2015
роки (табл. 2).
Аналізуючи динаміку доходів бюджету міста Тернополя, слід відмітити, що за період 2010–2015
рр. вона характеризується тенденцією до поступового зростання обсягів з 574,4 млн. грн. до 1065,9
млн. грн. Серед дохідних джерел бюджету Тернополя найбільшу частку займають податкові
надходження та офіційні трансферти.
Співвідношення часток податкових надходжень та офіційних трансфертів у період 2010–2015 рр.
вказує на те, що у 2010 р. перевага серед даних джерел надходжень у наповненні міського бюджету
надавалася податковим надходженням. Їх частка у структурі доходів бюджету Тернополя становила
45,5%, а офіційних трансфертів – 42,5%. У наступні 2011–2012 рр. тенденція змінилася, переважали
трансферти – 48,6% проти 43,6% та 46,8% проти 46,3% відповідно. За підсумками виконання бюджету
в 2013 р. більша частка припала саме на податкові надходження: 47,9% проти 46,7%. Така ситуація
обумовлена невиконанням планових показників надходження офіційних трансфертів (рівень
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виконання плану склав 81%). Проте у 2014 році знову помінялись пропорції: 45,81% податкових
надходжень і 48,33% офіційних трансфертів.
Таблиця 2
Склад, структура та динаміка доходів бюджету м. Тернопіль у 2010-2015 рр.

Групи доходів
Всього доходів
бюджету, з них:
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Цільові фонди
Офіційні
трансферти

2013 р.
млн.
%
грн.

2014 р.
млн.
%
грн.

2015 р.
млн.
%
грн.

2010 р.
млн.
%
грн.

2011 р.
млн.
%
грн.

2012 р.
млн.
%
грн.

574,4

100

684,3

100

754,4

100

812,6

100

864,05

100

1065,9

100

261,4

45,5

298,5

43,6

349,5

46,3

389,5

47,9

395,8

45,81

397,9

37,3

40,0

6,9

38,6

5,6

34,9

4,6

34,1

4,2

41,0

4,75

48,7

4,56

25,9

4,5

11,3

1,6

8,7

1,1

5,5

0,7

5,8

0,67

7,0

0,65

2,7

0,6

3,4

0,6

7,8

1,2

4,2

0,5

3,8

0,44

3,6

0,34

244,3

42,5

332,5

48,6

353,5

46,8

379,2

46,7

417,7

48,33

608,7

57,1

Джерело : складено авторами на основі [4; 5; 6; 7; 8; 9]
Динаміка абсолютних показників податкових надходжень бюджету м. Тернополя вказує на
постійне зростання з 261,4 млн. грн. до 395,8 млн. грн., або на 134,4 млн. грн. Надходження офіційних
трансфертів зросли з 244,3 млн. грн. у 2010 р. до 417,7 млн. грн. у 2014 р., або на 173,4 млн. грн.
На сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняної фінансової децентралізації існує багато
проблемних аспектів, які стосуються безпосередньо місцевих бюджетів. Зокрема до них належать
наступні:
− слабка дохідна база: власні доходи становлять менше 50%. Крім того, цими доходами не
завжди можна розпоряджатися відповідно до потреб громади. Також місцеві ради позбавлені права
змінювати ставки для левової частики податків, що зараховуються до місцевих бюджетів. Таким
чином, громади не можуть інвестувати у свій розвиток;
− обсяги та механізми фінансування близько 80% видатків місцевих бюджетів визначаються на
центральному рівні. Перш за все, це стосується освіти, медицини, соціальних виплат;
− немає зв’язку між зусиллями місцевої влади та доходами бюджету, оскільки частка місцевих
податків, ставки яких можуть збільшувати чи зменшувати місцеві ради, мізерна;
− багато місцевих громад є незначними за чисельністю населення і не мають достатніх
фінансових та адміністративних можливостей для виконання своїх повноважень. Необхідні значні
територіально-адміністративні зміни, щоб зменшити нерівність.
Податки, ставки яких можуть змінювати місцеві ради, в Україні становлять 7%, для прикладу в
Польщі даний показник 17%. Тобто рівень фінансової децентралізації в Україні в даному аспекті
нижчий, ніж в Польщі на 58%. Тому досліджувана проблематика потребує ефективних підходів та
реформаторських дій.
У польській практиці одним із раціональних рішень було створення недержавного фонду
розвитку місцевої демократії. Фонд отримував кошти за кордоном і організовував навчання для
населення громад (місцевого самоврядування). Таким чином, зміни охопили практично весь
державний устрій і громади були створені за 1 рік. У Польщі було ухвалено та застосовано близько 90
законів. Далі були другий і третій рівні місцевого самоврядування – створення районів (повітів),
областей (воєводств). Цей процес тривав 9 років і його реалізація передбачала введення в дію 149
нових законів [10]. Зміни торкнулися галузі охорони здоров’я, освіти, армії, доріг і т.д. І тоді в країні на
основі децентралізації була створена нова система державного управління.
Одним із важливих завдань у просуванні реформи децентралізації є надання людям по всій
Україні точної інформації щодо того, як відбуватиметься реформа та як вона буде впливати на життя
конкретної людини. Часто саме нестача інформації щодо реформ є елементом, який гальмує ці
реформи. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO за
допомогою неурядової експертної організації «Товариство незалежних експертів» презентували в
Українському кризовому медіа-центрі результати серії фокус-групових досліджень на тему
«Децентралізація в Україні: як змінюється думка людей» [11]. Як виявилося, в 2015 році ставлення до
децентралізації вже не залежить від регіону проживання учасників. За півроку в свідомості громадян
відбулися значні зміни, які полягають в усвідомленні необхідності та незворотності реформи. Люди
чітко розуміють труднощі та проблеми, пов’язані з її реалізацією, а також відповідальність громади за
її результат, у тому числі власну особисту відповідальність. Якщо в кінці 2014 року люди ділилися
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умовно на прихильників та противників децентралізації, то зараз це поділ умовно можна визначити, як
«демократи», які підкреслюють соціально-громадську значимість реформи та вважають
децентралізацію кроком до розбудови громадянського суспільства, демократичного управління
державою, та «господарники», які підкреслюють соціально-економічну доцільність та значимість
реформи та вважають децентралізацію використанням ресурсів та можливостей на місцях та, у першу
чергу, ефективною формою господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене наукове дослідження
слугувало підґрунтям в систематизації основних положень сучасної фінансової децентралізації, що
ініціюється в Україні. Наша держава зараз стоїть на першому етапі імплементації процесу
децентралізації – створення громад. Дуже важливо правильно провести територіальноадміністративну реформу, щоб зекономити на адміністративних видатках. Громаді потрібна відповідна
інфраструктура, в т.ч. фінансова, щоб самим себе обслуговувати та почати відразу потужний
розвиток. Не можна створювати громади в інтересах певних груп людей. Якщо не порушувати цей
принцип, тоді всі громади будуть сильні, що важливо для громадян, які там проживають.
Податкова компонента акумулювання фінансових ресурсів на локальному рівні представлена
переважно декількома податковими платежами. Прикладне дослідження фіскальної політики на
муніципальному рівні показало, що на сучасному етапі основними бюджетоутворюючими місцевими
податками є єдиний податок, який займає частку у структурі місцевих податків і зборів міського
бюджету міста Тернополя – 51% і податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 47%.
Досить незначними за обсягами є місцеві збори. В контексті цього запропоновано реалізувати в
системі оподаткування реформаторські заходи з врахуванням уроків удосконалення та реформування
податкового забезпечення фінансової децентралізації в зарубіжній практиці. Зокрема поява ефектів
від реалізації фіскальних реформ в Україні повинна продукувати наступні наслідки для фінансової
децентралізації: створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу, детінізації та
відновлення економіки країни; нові податкові можливості для мікро- та малого підприємництва;
збільшення реальних доходів населення, збільшення купівельної спроможності громадян; нова
філософія системи адміністрування; боротьба з корупційними проявами в контролюючих органах
тощо.
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Ткачик Ф.П., Лапка Р.В., Невідома Д.Р. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: БЮДЖЕТНОПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Мета – дослідження науково-методичних і прагматичних засад фінансової децентралізації, визначенні
ефективності її податкового забезпечення та окреслення перспектив розвитку.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети використовувались загальнонаукові
методи і прийоми наукового пізнання: індукції та дедукції (для визначення сутності та ідентифікації показників
фінансової децентралізації), порівняльного аналізу (при аналізі дохідної частини місцевих бюджетів),
формулювання логічного висновку та висування гіпотез (для відображення логічних висновків з проведених
статистично-аналітичних досліджень), а також спеціальні методи – статистичні прийоми групувань, динамічних
порівнянь, узагальнення, експертної оцінки явищ (при виявленні питомої ваги місцевих податків і зборів у
податкових надходженнях бюджетів; аналізу складу, структури та динаміки доходів місцевого бюджету) та інші.
Результати. У статті досліджено науково-теоретичні та методичні аспекти становлення фінансової
децентралізації, визначено ефективність застосування бюджетно-податкового інструментарію в контексті
проведення децентралізації місцевого самоврядування та сформульовано перспективи вдосконалення та
реформування податкового забезпечення фінансової децентралізації в Україні з урахуванням зарубіжного
досвіду.
Наукова новизна. Встановлено, що у вітчизняній науці не приділяється достатньо уваги дослідженню
визначення ступеня фіскальної (бюджетної) децентралізації, а також її складової – податкової децентралізації.
Фінансова, фіскальна та податкова децентралізація підмінюється поняттями фінансової забезпеченості
фінансової незалежності та фінансової автономії регіонів адміністративно-територіальних одиниць, територій,
місцевих бюджетів, діяльності органів місцевого самоврядування та територіальних органів влади. Тому в
результаті наукового дослідження розв’язано важливе наукове завдання – досліджено роль бюджетно-податкової
складової фінансової децентралізації.
Практична значущість. Рекомендації і пропозиції, сформульовані авторами в процесі проведеного
дослідження, можуть використовуватись державними та місцевими органами влади, а також органами місцевого
самоврядування при розробці програм соціально-економічного розвитку регіонів та окремих територій.
Ключові слова: фінансова децентралізація, місцевий бюджет, фіскальна децентралізація, доходи
місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, податкові надходження, органи місцевого самоврядування.
Tkachyk F.P., Lapka R.V., Nevidoma D.R. FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE: BUDGET AND
TAX ASPECTS
Purpose – to research scientific-methodical and pragmatic principles of fiscal decentralization, determining the
effectiveness of tax software and outline prospects.
Methodology of research. To achieve this in the article used general scientific methods and techniques of
scientific knowledge, induction and deduction (to determine the nature and identify indicators of fiscal decentralization),
comparative analysis (the analysis of revenues of local budgets) formulation of inference and the nomination of
hypotheses (for the logical conclusions of conducted statistical and analytical research) and special methods – statistical
methods groupings, dynamic comparisons, generalizations, expert evaluation events (in identifying the proportion of local
taxes in tax revenue budgets; analysis of the structure and dynamics of the local budget) and others.
Findings. The article examined the scientific and theoretical and methodological aspects of the formation of
financial decentralization determined effectiveness of tax instruments in the context of decentralization and local
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government formulated the prospects of improving and reforming the tax provision of financial decentralization in
Ukraine, taking into account international experience.
Originality. In domestic science not paid enough attention to research determining the degree of fiscal
(budgetary) decentralization and its component – tax decentralization. Financial, fiscal and tax decentralization
substituted concepts financial security of financial independence and financial autonomy of regional administrative units,
territories, local budgets of local government and local authorities. Therefore, as a result of scientific research solved
important scientific problem – the role of the tax component of fiscal decentralization.
Practical value. The recommendations and suggestions offered by the authors on the basis of the study can be
used by state and local authorities and local governments in the development of socio-economic regions and separate
territories.
Key words: fiscal decentralization, local budget, fiscal decentralization, local budget revenues, local taxes and
fees, tax revenues, local governments.
Ткачик Ф.П., Лапка Р.В., Невидомая Д.Р. ФИНАНСОВАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ:
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ
Цель – исследование научно-методических и прагматических основ финансовой децентрализации,
определении эффективности ее налогового обеспечения и определение перспектив развития.
Методика исследования. Для достижения поставленной в работе цели использовались общенаучные
методы и приемы научного познания: индукции и дедукции (для определения сущности и идентификации
показателей финансовой децентрализации), сравнительного анализа (при анализе доходной части местных
бюджетов), формулировка логического вывода и выдвижение гипотез (для отображения логических выводов
проведенных статистически-аналитических исследований). А также специальные методы – статистические
приемы группировки, динамических сравнений, обобщения, экспертной оценки явлений (при выявлении
удельного веса местных налогов и сборов в налоговых поступлениях бюджетов; анализа состава, структуры и
динамики доходов местного бюджета) и другие.
Результаты. В статье исследованы научно-теоретические и методические аспекты становления
финансовой децентрализации, определенная эффективность применения налогового инструментария в
контексте проведения децентрализации местного самоуправления и сформулированы перспективы
совершенствования и реформирования налогового обеспечения финансовой децентрализации в Украине с
учетом зарубежного опыта.
Научная новизна. Установлено, что в национальной науке не уделяется достаточно внимания
исследованию определения степени фискальной (бюджетной) децентрализации, а также ее составляющей –
налоговой децентрализации. Финансовая, фискальная и налоговая децентрализация подменяется понятиями
финансовой обеспеченности финансовой независимости и финансовой автономии регионов административнотерриториальных единиц, территорий, местных бюджетов, деятельности органов местного самоуправления и
территориальных органов власти. Поэтому в результате научного исследования решена важное научное задание
– исследована роль налоговой составляющей финансовой децентрализации.
Практическая значимость. Рекомендации и предложения, предлагаемые авторами на основе
проведенного исследования, могут использоваться государственными и местными органами власти, а также
органами местного самоуправления при разработке программ социально-экономического развития регионов и
отдельных территорий.
Ключевые слова: финансовая децентрализация, местный бюджет, фискальная децентрализация, доходы
местных бюджетов, местные налоги и сборы, налоговые поступления, органы местного самоуправления.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Протягом тривалого періоду Україна, як незалежна держава,
намагається побудувати економічно ефективне, соціально захищене, політично стабільне суспільство.
У колі цих завдань охорона здоров’я, як важлива складова соціальної сфери держави, посідає чільне
місце.
Сьогодні управління системою охорони здоров’я в Україні не пристосоване до сучасних
соціально-економічних умов, а тому підлягає обґрунтованим організаційним змінам. Теоретичні
розробки вітчизняних науковців з державного управління, нові концептуальні і практичні
напрацювання обумовлюють глибокий аналіз напрямів трансформації механізмів державного
управління медичної сфери, але дослідження питання організаційно-правових засад у системі
управління охороною здоров’я ще не набули системного характеру. Йдеться про організаційноправові засади взаємодії між структурними елементами управління: виконавчою та представницькою
владою, органами управління охороною здоров’я [7].
Потрібно зазначити, що структура управління охороною здоров’я на регіональному та місцевому
рівнях є вкрай недосконалою, на районному рівні відсутній підрозділ, завданням якого мала б бути
координація управління системою громадського здоров’я, медичного обслуговування в цілому та її
фінансовими ресурсами зокрема, і на який можна було б покласти функцію укладання договорів на
медичні послуги населенню та контролю за їх виконанням. Також потребує подальшого аналізу та
обґрунтування внутрішньоорганізаційна структура державного управління охороною здоров’я на рівні
адміністративних територій в Україні, механізми його здійснення. Недостатнє вирішення та вивчення
даних питань обумовило актуальність та вибір теми нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Накопичення проблем, пов'язаних з
удосконаленням державного управління системою охорони здоров’я, зумовило серйозне зацікавлення
науковців. Наукові дослідження вчених-економістів стосуються фінансування сфери, розвитку
первинної медичної допомоги, якості надання медичних послуг, місця громадського сектору в
управлінні охороною здоров’я, шляхів удосконалення державного управління системою охорони
здоров’я на регіональному та місцевому рівнях. Ці проблеми досліджували як вітчизняні, так і
зарубіжні вчені: О. М. Бабич, А. І. Литвак, М. Г. Проданчук, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький,
І. М. Солоненко, В. Г. Шевцов та ін. Існуючі розбіжності в окремих їх поглядах свідчать про складність
й актуальність цих проблем та необхідність подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Головною метою даної роботи є аналіз сучасного стану державного
управління системою охорони здоров’я та дослідження перспектив його розвитку на регіональному та
місцевому рівнях в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Медична сфера є багаторівневою
функціональною керованою системою з багатьма складовими елементами, які взаємодіють між собою
і зовнішнім оточенням. Ця система створена і використовується суспільством для здійснення всього
комплексу соціальних та медичних заходів, які спрямовані на охорону та зміцнення здоров’я кожної
людини та населення країни в цілому.
У системі охорони здоров’я виділяють чотири типи ієрархій: ієрархія державного управління
системою охорони здоров’я на територіальному (місцевому) рівні – сільський район, місто; на
регіональному рівні – область, на державному рівні – Міністерство охорони здоров’я; технологічна
ієрархія (ієрархія надання медичної допомоги): первинна медико-санітарна допомога, вторинна –
спеціалізована допомога, третинна – високоспеціалізована допомога; ієрархія управлінського
персоналу в організації [1].
Існуюча модель системи охорони здоров’я України продемонструвала свою неефективність, про
що свідчать показники її діяльності — передусім низька доступність і якість медичної допомоги;
незадовільний стан здоров’я населення; коротка тривалість життя, висока смертність осіб
найактивнішого працездатного віку, дитяча смертність. Відзначається постійне зростання
незадоволеності громадськості наявною системою надання медичної допомоги.
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Головна властивість системи – її цілісність, що виявляється в єднанні всіх складових елементів і
додає цілому нові властивості й характеристики, не притаманні окремим елементам системи, і робить
її відмінною від них.
Ефективність системи державного управління охороною здоров’я залежить від співвідношення
складності інформації керованої і керуючої підсистем (рис. 1). Сучасна організаційна структура
закладів охорони здоров’я функціонує без будь-якої послідовності.
Система державного управління охороною здоров’я України

Суб’єкти державного
управлінні

Органи державної влади
Керуюча підсистема

Механізми, функції державного управління
Технологічна підсистема

Об’єкти державного
управління

Лікувально-профілактичні заклади, фізичні особи
Керована підсистема

Рис. 1. Структура системи державного управління охороною здоров’я України
Джерело : [9]
Однією з проблем для медичних закладів, пов’язаних з їх юридичним статусом, є
підпорядкованість органам місцевого самоврядування. Проблеми полягають у неможливості укладати
контракти через відсутність юридичної самостійності і залишатися бюджетними підрозділами.
Відсутність ринкових стимулів для медичних установ і недостатній розвиток механізмів підзвітності
створюють таке середовище, в якому неякісна діяльність і результативність роботи не має для них
негативних наслідків. Готовність органу-засновника компенсувати збитки закладів охорони здоров’я,
відсутність моніторингу фінансових та інших показників результативності, відсутність загрози закриття
дають можливість працювати по-старому [8].
Проблема фінансового забезпечення стоїть особливо гостро. На сьогодні основним джерелом
фінансування залишаються бюджетні асигнування, суттєві проблеми яких викликані як об’єктивними
макроекономічними диспропорціями, успадкованими від минулої системи господарювання та
нагромадженими за роки непослідовних реформ, так і значними вадами у реалізації самої соціальної
політики держави. Серед таких проблем:
– недостатні розміри фінансування, непослідовність та фрагментарність фінансування;
– неефективна його структура (основна вага витрат припадає на заробітну плату, що веде до
занепаду матеріальної інфраструктури);
– відсутність стимулів для переходу до децентралізованого фінансування частини соціальних
витрат [4].
Слід зазначити, що обсяги видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я у відсотках до ВВП
в останні роки зростають, як і абсолютні видатки на дану сферу (рис. 2). Водночас ці обсяги ще
залишаються вкрай недостатніми для приведення сфери охорони здоров’я у відповідності до
реальних потреб, адже вони є значно нижчими не лише від подібних показників у розвинених країнах
світу, а й від вітчизняних показників.
Система управління охороною здоров’я повинна базуватися на принципі децентралізації
управління зі збереженням відповідальності за результати діяльності на кожному рівні системи. І це
викликано об’єктивною необхідністю.
Поряд із цим необхідно створити прозору багатоканальну регульовану державну систему
фінансових коштів, яка повинна охоплювати бюджети (державний і місцевий), внески в лікарняні каси,
благодійні внески на інші. Доцільно було б за основу взяти принцип бюджетно-страхового
фінансування медицини. Це означає, що з бюджетних джерел відбуватиметься фінансування
діагностичних та лікарняних заходів соціально слабко захищеним прошаркам населення (діти,
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інваліди, пенсіонери тощо), а всі працюючі члени суспільства повинні бути охоплені системою
страхової медицини [5].
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Рис. 2. Динаміка видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, % ВВП
Джерело : розроблено автором на основі [2; 3]
Заходи щодо поліпшення фінансування сфери спрацюють лише в разі підвищення структурної
ефективності системи охорони здоров’я та раціонального використання матеріальних ресурсів.
Фінансування має здійснюватись відносно до реальних нормативів, тобто потреби населення регіону
в якісній медичній допомозі в розрахунку на всіх захворілих в межах регіону. Такий підхід дозволить,
зокрема, оцінити вартість витрат для бюджету на охорону здоров’я так званого соціального
замовлення для кожного регіону. Використовуватись ресурси повинні раціонально, тобто
спрямовуватись не на наслідки проблем (лікування хворих), а на їх попередження (профілактика
захворювань, збереження здоров’я) [6].
Подальше удосконалення державного управління в сфері неможливе без створення сучасної
системи інформаційного забезпечення охорони здоров’я. Звичайно, у даному напрямку проводиться
моніторинг стану здоров’я, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я з
рейтинговою оцінкою регіонів, розроблено і втілено в практику моніторинг впровадження сімейної
медицини в систему охорони здоров’я. Причому основний обсяг інформації повинен зосереджуватись
саме на базовому рівні управління. А чим вищий рівень управління, тим інформація має бути меншою
за обсягом, але комплекснішою за своїм характером. Але залишаються невирішеними проблеми
формування єдиної інформаційної системи моніторингу стану здоров’я населення.
Для забезпечення прозорості та доступності населення до медичної інформації доцільно було б
створити систематизовану комп’ютерну мережу, яка б містила інформацію правового, економічного,
статистичного, консультаційного характеру в сфері охорони здоров’я.
Окремо слід зупинитися на ролі громадського контролю за ефективністю управлінської
діяльності і дотриманням законодавства. Для забезпечення прозорості і публічності в сфері охорони
здоров’я слід наділити певними функціями контролю громадські організації та їхні об’єднання. Це
сприятиме посиленню зацікавленості громадян в успішному вирішенні питань охорони здоров’я.
Держава у свою чергу має створити всі умови для розвитку громадського сектора в охороні
здоров’я. Запровадити на місцевому рівні діяльність громадських рад для представлення інтересів і
впливу громадськості на систему охорони здоров’я, проводити широку інформаційно-просвітницьку
роботу із залученням відповідних державних і громадських інституцій, спрямовану на підвищення
компетентності та обізнаності громадян щодо проблем функціонування системи охорони громадського
здоров’я. Але контроль з боку державних органів та громадських організацій повинен здійснюватися в
розумних пропорціях, із збереженням вертикалі керування охороною здоров’я та недопущенням
перетягувань громадськими організаціями повноважень.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, державне управління системою охороною
здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в Україні через неадекватність законодавчих актів є
неефективним, а повноваження окремих його ланок не може забезпечити сучасні суспільні потреби.
Спостерігається окрема невизначеність у відносинах між місцевими державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування. Виходячи з цього, треба визнати, що основними принципами
реформування державного управління та місцевого самоврядування повинні бути децентралізація,
субсидіарність, партнерські стосунки між органами державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, міжсекторальна взаємодія.
До подальших напрямів поглиблення досліджень можна віднести необхідність створення в
системі охорони здоров’я України на основі об’єднання принципів централізації згори (на рівні органів
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управління) і децентралізації знизу (на рівні лікувальних закладів), що дасть можливість
запропонувати нові механізми управління, значно поліпшити стан надання послуг з охорони
суспільного здоров’я населенню.
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Мосійчук І.В. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мета – аналіз сучасного стану державного управління системою охорони здоров’я та дослідження
перспектив його розвитку на регіональному та місцевому рівнях в Україні.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові прийоми та спеціальні
методи економічних досліджень. Зокрема застосовано такі методи, як: аналіз, абстрагування, порівняння – для
виявлення основних напрямів економічної думки щодо управлінської системи охорони здоров’я; синтез, дедукція,
індукція, діалектичний метод та системного аналізу – при узагальненні літературних джерел та обґрунтування
висновків, а також інші емпіричні методичні прийоми дослідження.
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Результати. Проаналізовано та систематизовано особливості функціонування державного управління
системою охорони здоров’я України, його сучасний стан. Розкрито організаційну структуру закладів та модель
системи охорони здоров’я України. Висвітлено проблеми фінансового забезпечення медичної сфери. Визначено
роль громадського контролю за ефективністю управлінської діяльності і дотриманням законодавства. Доведено,
що система управління охороною здоров’я повинна базуватися на принципі децентралізації управління зі
збереженням відповідальності за результати діяльності.
Наукова новизна. Набули подальшого розвитку науково-практичні рекомендації щодо удосконалення
державного управління системою охорони здоров’я України, які, на відміну від існуючих, сприятимуть
раціональному використанню та відтворенню всіх його складових елементів.
Практична значущість. Отримані висновки та пропозиції можуть бути застосовані на регіональному та
місцевому рівнях для подальшого розвитку наукових обґрунтувань щодо вдосконалення процесів, пов’язаних з
державним управлінням системою охорони здоров’я України.
Ключові слова: державне управління, система охорони здоров’я, фінансове забезпечення, модель
системи охорони здоров’я України, видатки зведеного бюджету.
Mosiіchuk I.V. STATE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS
Purpose – analyses of the current state of state health management and the investigation into the prospective of
its development on the regional and local levels un Ukraine.
Methodology of research. The author used general scientific methods and special techniques of economic
research. In particular, such techniques as analysis, abstraction, and comparison are applied to identify main directions
of economic thought concerning the management of the health system as well as synthesis, deduction, induction,
dialectical method and system analysis in the synthesis of the literature and the substantiation of findings and other
empirical instructional techniques of research.
Findings. The article analyzed and systematized the peculiarities of public administration of the health system of
Ukraine and its current status. It also reveals the organizational structure of schools and healthcare system of Ukraine.
The problems of financial provision of medical fields are highlighted. The role of public control over the effectiveness of
management activities and compliance with legislation is determined. It is proved that the system of health management
should be based on the principle of decentralization of responsibility for preserving performance.
Originality. Were further developed scientific and practical recommendations for improving the governance of the
health system of Ukraine, which, unlike the existing ones, will promote rational use and reproduction of all its constituent
elements.
Practical value. The received conclusions and recommendations can be applied at regional and local levels for
further development of scientific studies on improving processes associated with the governance of the health system in
Ukraine.
Key words: state administration, system of health protection, financial providing, model of the system of health
protection Ukraine, charges of the erected budget.
Мосийчук И.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Цель – анализ современного состояния государственного управления системой здравоохранения и
исследования перспектив его развития на региональном и местном уровнях в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные приемы и
специальные методы экономических исследований. В частности применены такие методы, как: анализ,
абстрагирование, сравнение, – для выявления основных направлений экономической мысли относительно
управленческой системы здравоохранения; синтез, дедукция, индукция, диалектический метод, и системного
анализа – при обобщении литературных источников и обоснования выводов, а также другие эмпирические
методические приемы исследования.
Результаты. Проанализированы и систематизированы особенности функционирования государственного
управления системой здравоохранения Украины, его современное состояние. Раскрыта организационная
структура заведений и модель системы здравоохранения Украины. Отражены проблемы финансового
обеспечения медицинской сферы. Определена роль общественного контроля за эффективностью
управленческой деятельности и соблюдением законодательства. Доказано, что система управления охраной
здоровья должна базироваться на принципе децентрализации управления с сохранением ответственности за
результаты деятельности.
Научная новизна. Приобрели дальнейшее развитие научно-практические рекомендации относительно
усовершенствования государственного управления системой здравоохранения Украины, которые, в отличие от
существующих, будут способствовать рациональному использованию и воссозданию всех его составных
элементов.
Практическая значимость. Полученные выводы и предложения могут быть применены на региональном
и местном уровнях для дальнейшего развития научных обоснований относительно совершенствования
процессов, связанных с государственным управлением системой здравоохранения Украины.
Ключевые слова: государственное управление, система здравоохранения, финансовое обеспечение,
модель системы здравоохранения Украины, расходы сводного бюджета.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Роль інформаційного забезпечення завжди була і на сьогодні
залишається актуальною в будь-якій сфері суспільного життя. Сфера інвестицій не є винятком. Дана
проблема полягає в тому, що для того, щоб інвестор міг прийняти ефективне та найоптимальніше
рішення, необхідно мати достовірну та повну інформацію про середовище здійснення інвестицій. При
тому, вкрай важливим є швидкість отримання необхідної інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему інформаційного забезпечення
вітчизняного ринку фінансових інвестицій досліджували провідні вітчизняні науковці та економісти,
зокрема: Блага Н. В. [2], Шапран Н., Шапран В. [8], Котова М. В., Задорожнюк В. С. [5],
Малишенко К. А. [6], Джусов О. А., Коротун А. С., Поворозник В. О. [4].
Однак, із розвитком інформаційних технологій, дана проблема стає все більш актуальною та
потребує більш детального дослідження.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні та аналізі інформаційного
забезпечення ринку фінансових інвестицій України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація відіграє неабияку роль для
функціонування та розвитку вітчизняного ринку фінансових інвестицій. Основним завданням
інформації є забезпечення прозорості ринку, тобто щоб усі учасники ринку мали повну та достовірну
інформацію про рівень доходу від здійснених операцій з цінними паперами та пов'язаний із ними
ризик. Емітенти, посередники, банки, біржі та інші учасники ринку фінансових інвестицій повинні
подавати своєчасну та достовірну інформацію про обсяг торгів, ціни та емісію цінних паперів.
Інформація повинна відповідати певним вимогам. Перш за все, вона має бути правдивою,
неспотвореною та невигаданою, тобто відповідати реальним даним. За нормами законодавства,
найважливішою для учасників ринку фінансових інвестицій вважається інформація, обсяги якої
визначаються державою. Адже, керуючись такою інформацією, інвестори зможуть прийняти
адекватне та ефективне рішення стосовно операцій з цінними паперами на ринку.
Варто зауважити, що, крім вищеназваних вимог, інформація повинна бути такою, щоб її можна
було перевірити, лаконічною та вичерпною.
Коли протягом певного часу виявиться, що подані емітентом документи містять неправдиву
суттєву інформацію або вона вже не відповідає дійсності через зміну економічних обставин чи з інших
причин, то емітент зобов’язаний негайно припинити продаж цінних паперів. Лише після внесення ним
відповідних змін в проспект емісії або в інші документи дозволяється поновити продаж. Спосіб і терміни
внесення таких змін та інформування інвесторів є у відповідних нормативних документах [3, c. 4].
Якщо все ж таки відбулися певні зміни чи доповнення, тоді емітент повинен протягом одного
робочого дня проінформувати про це реєстратора. Це робиться з метою збереження актуальності та
вірогідності інформації. Крім емітента, реєстратор теж повинен надати зацікавленим особам виписки з
реєстру згідно з їхніми правами. Адже, інформація про оплату послуг заінтересованими особами є
доступною та відкритою. Також, в обов’язки реєстратора входить інформування власників іменних
акцій про позачергові збори. Реєстратор складає та подає перелік власників іменних цінних паперів,
які мають право голосу на загальних зборах. Після моменту одержання відповідного листа, а саме 10
днів, реєстратор повинен подати емітентові письмовий реєстр.
Порядок розкриття інформації учасниками вітчизняного ринку фінансових інвестицій подано на
рис. 1.
Всі операції, які відбуваються на ринку фінансових інвестицій пов’язані з цінними паперами.
Тому, учасники цього ринку зобов’язані подавати інформацію стосовно своєї діяльності. Ця
інформація повинна бути своєчасна, правдива та достовірна. Розкриття інформації про результати
діяльності учасників ринку, зокрема емітентів цінних паперів, регулюється Положенням про розкриття
інформації емітентами цінних паперів № 1591 від 19.12.2006 р.
Інформація про емітентів, що підлягає розкриттю на вітчизняному ринку фінансових інвестицій,
подана на рис. 2.
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Порядок розкриття інформації на ринку фінансових інвестицій

Розкриття інформації про власну діяльність емітентами

Розкриття інформації щодо обліку іменних цінних паперів учасниками національної
депозитарної системи

Розкриття інформації про діяльність професійних учасників ринку фінансових
інвестицій

Розкриття службової інформації інсайдерами

Рис. 1. Порядок розкриття інформації на ринку фінансових інвестицій України
Джерело : складено автором з використанням [2]

Види інформації, яку розкривають емітенти на ринку фінансових інвестицій

Особлива інформація про емітента

Інформація, яка може
привести до значної
зміни ціни на цінні
папери

Регулярна інформація про емітента

Інформація про
власників значних
пакетів акцій (10% і
більше)

Інформація про
фінансовогосподарський
стан

Інформація про
результати
діяльності
емітента

Рис. 2. Види інформації про емітентів, що підлягають розкриттю на ринку фінансових
інвестицій
Джерело : складено автором з використанням [2; 3]
В Україні гострої актуальності набуває проблема доступності інформації. Особливість цієї
проблеми полягає в тому, що не вся інформація може бути доступною, а якщо і доступна, то не для
всіх. Вільний доступ до інформації мають тільки зареєстровані особи та емітенти, однак вони не
мають права їх розголошувати. Що ж стосується зареєстрованої особи, вона має право на отримання
інформації, яка стосується тільки її, а не інших власників.
Існує таке поняття, як конфіденційність інформації, тобто інформація може бути доступна для
певного кола осіб. Наприклад, торговець цінними паперами може отримати будь-яку інформацію, але
він не має права її розголошувати.
До відкритої інформації можемо віднести звіт емітента. Річний звіт публікується не пізніше ніж
через дев’ять місяців року, наступного за звітним, і надсилається утримувачам іменних акцій та
облігацій, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і кожній фондовій біржі,
де котируються цінні папери даного емітента (уряд може скоротити цей термін до трьох місяців). У
річному звіті подаються основні дані про емітента, а саме: інформація про результати господарської
діяльності за три минулі роки; підтверджена аудитором фінансова звітність за ті самі три роки. Крім
річного звіту, емітент повинен подавати в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку
три квартальні звіти протягом двох місяців після закінчення відповідно першого, другого і третього
кварталів. Квартальні звіти надсилають також фондовій біржі і, крім того, утримувачам іменних акцій
та облігацій на вимогу останніх [2, c. 91].
Напрямки подання звітності торговцями цінними паперами подані на рис. 3.
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Напрямки надання звітності торговцями цінними паперами

Емітент

Суб’єкт
господарювання

Державна установа
«Агентство
з
розвитку
інфраструктури
фондового
ринку
України»

Державна служба
статистики

Суб’єкт первинного
фінансового
моніторингу

НКЦПФР
- територіальні
управління;
- департамент
моніторингу і стратегії
розвитку ринку
фінансових інвестицій;
- департамент
корпоративних
відносин.

Державний
реєстратор

Держфінмоніторинг

Професійний учасник
фондового ринку

Обрана біржа

НКЦПФР
- територіальні управління;
- департамент моніторингу і стратегії
розвитку ринку фінансових інвестицій;
- департамент корпоративних
відносин;
- відділ координації підготовки фахівців
ринку фінансових інвестицій.

Фонди соціального страхування

Рис. 3. Напрямки подання звітності торговцями цінними паперами
Джерело : складено автором з використанням [3; 4]
До відкритої інформації ми можемо також віднести рекламу, яка повинна бути правдивою і
добросовісною. В протилежному випадку, відповідальність за невірогідну та неякісну інформацію несе
рекламодавець.
Вся інформація стосовно стану ринку фінансових інвестицій та його учасників подана на вебсайті НКЦПФР (http:// www.nssmc.gov.ua). Доступ до цього веб-сайту є відкритим для кожного, хто
бажає отримати будь-яку інформацію стосовно операцій на вітчизняному ринку фінансових інвестицій.
Так, у 2014 році веб-сайт НКЦПФР відвідало 139 користувачів.
На офіційному веб-сайті НКЦПФР можна отримати інформацію:
– з Державного реєстру випусків цінних паперів та реєстрів учасників фондового ринку;
– переліку компаній з управління активами;
– реєстру рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку;
– з реєстру аудиторських фірм;
– реєстру рішень Комісії яким емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем
реєстрів власників іменних цінних паперів та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів, а
також клірингу та/ або укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів;
– переліку емітентів цінних паперів, які мають ознаки фіктивності тощо [8, c. 10].
Зауважимо, що доступ до інформації з реєстрів вільний та надається в режимі он-лайн. Якщо
говорити про нормативно-правове регулювання галузі інформаційних технологій на фондовому ринку,
то Комісією розроблено документи, якими встановлено Порядок обміну електронними документами
Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.08.2014
№ 1120. Це перший крок на шляху до побудови загальної електронної взаємодії учасників ринку
фінансових інвестицій із регулятором. У майбутньому очікується залучення до цього процесу інших
учасників ринку фінансових інвестицій. Завдяки плідній співпраці Комісії з Державною установою
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» продовжує успішне функціонування
загальнодоступна
інформаційна
база
даних
НКЦПФР
про
ринок
цінних
паперів
(http://www.stockmarket.gov.ua) та Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів –
інтернет-портал www.smida.gov.uа, який надає доступ не лише до інформації про акціонерні
товариства та професійних учасників ринку фінансових інвестицій України, а й до іншої корисної для
учасників фондового ринку інформації [2, c. 92].
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В рамках реалізації принципу контролю і прозорості процесів функціонування та розвитку ринку
фінансових інвестицій України, забезпечення постійного нагляду за діяльністю учасників фондового
ринку на підставі наданої інформації, своєчасного виявлення негативних тенденцій, які можуть
призвести до кризових явищ або до зменшення ефективності функціонування фондового ринку
України, Комісія протягом 2014 року продовжила розвиток Системи моніторингу фондового ринку
(СМФР) шляхом впровадження її складових, що передбачено Концепцією модернізації СМФР.
Протягом 2014 року Комісія продовжила роботу, що пов’язана із удосконаленням Вимог до
програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення
автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального
депозитарію цінних паперів. Так, у 2014 році був завершений етап переведення усіх учасників
фондового ринку до подачі в Комісію адміністративних даних та інформації, зокрема, емітентів цінних
паперів у вигляді електронних документів, що стало запровадженням єдиного електронного
середовища учасників фондового ринку [3, c. 4].
Особливу увагу НКЦПФР приділяє розвитку та запровадженню елементів системи електронного
документообігу із можливістю застосування електронного цифрового підпису на ринку цінних паперів в
Україні. Наразі учасникам для забезпечення участі в системі електронного документообігу
пропонується вибір програмного забезпечення та можливість вибору застосування електронного
цифрового підпису від різних акредитованих центрів сертифікації ключів.
Упродовж 2014 року Комісія успішно прийняла 123571 електронних документів учасників ринку
фінансових інвестицій із застосуванням системи електронного документообігу НКЦПФР, з них
адміністративних даних та інформації (у тому числі повторно поданих).
Кількість електронних документів від учасників ринку фінансових інвестицій із застосуванням
системи електронного документообігу НКЦПФР наведено на рис. 4.

Рис. 4. Кількість електронних документів від учасників ринку фінансових інвестицій із
застосуванням системи електронного документообігу НКЦПФР
Джерело : складено автором за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України
Протягом 2014 року Комісія продовжила роботу над впровадженням відкритого формату
передачі даних у електронному вигляді між НКЦПФР та суб’єктами інформаційної взаємодії на основі
специфікації Xtensible Markup Language (XML) та розробила низку документів нормативно-технічного
характеру (наказів), які встановлюють вимоги до складання адміністративних даних (інформації) в
електронному вигляді учасниками ринку цінних паперів за кожним видом у форматі ХML. Зазначимо,
що в Комісії функціонує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує
НКЦПФР та територіальним органам доступ до єдиного інформаційного середовища, єдиної системи
інформаційних ресурсів, внутрішнього інформаційно-аналітичного порталу НКЦПФР [1, c. 3].
Функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи надає можливість
оперативно здійснювати моніторинг та обмін інформацією між підрозділами Комісії щодо
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правопорушень на фондовому ринку та стану розвитку фондового ринку. Активне використання
інформаційних технологій забезпечує відкритість державної влади та надає можливості громадського
контролю за діяльністю НКЦПФР, сприяє наданню в режимі реального часу послуг, які підвищують
рівень доступу усіх громадян до інформації регулятора фондового ринку.
У створенні інформаційного простору не останню роль відіграє організація всього процесу
трансферу інформації. На світовому фондовому ринку інформаційна функція поступово
виокремлюється в самостійну галузь, усе більшу роль починають відігравати фірми, що
спеціалізуються на систематизації й пошуку необхідних даних на замовлення клієнтів. Ця тенденція
стає помітною й на фондовому ринку України. Конкуренція має бути не тільки в середовищі учасників
ринку цінних паперів, а й між тими організаціями, котрі збирають, аналізують і передають (продають)
користувачам необхідну інформацію. В іншому разі важко розраховувати на досягнення високої якості
інформації [2, c. 94].
Державі теж потрібна інформація для якісного управління. В її руках мають бути засоби зв’язку,
бази даних і комп’ютерні мережі, - без жодного сумніву в інформаційному просторі ринку фінансових
інвестицій має домінувати держава. Потрібно прислухатися до порад зарубіжних експертів, котрі
постійно наголошують на тому, що в сфері обігу фінансових інвестицій акумулюються великі розміри
капіталу і ті, хто ними користується, дуже часто проявляють бажання дезінформувати ринок, від чого
дрібний інвестор може зазнати немалих фінансових втрат, який своєю працею накопичив невеликі
заощадження [7, c. 6].
Нехай під контролем держави за формуванням і рухом інформації перебуватимуть ті, хто
приховує інформацію, перекручує її, зловживає доступом до неї й перетворює тим самим чесну
торгівлю на спекулятивну та недобросовісну. Невипадково в «Концепції функціонування й розвитку
фондового ринку України» першим у переліку напрямів державного регулювання вітчизняного ринку
фінансових інвестицій названо забезпечення обов’язкової публікації про ринок фінансових інвестицій,
у тім числі про результати операцій із цінними паперами.
Висновки з проведеного дослідження. Із вищесказаного можемо зробити висновки, що
інформаційне забезпечення ринку фінансових інвестицій – це перший крок для здійснення ефективних
операцій із цінними паперами та прозорості ринку. З впевненістю можемо сказати, що повне та
своєчасне розкриття фінансової інформації відіграє значну роль у регулюванні відносин між
учасниками вітчизняного ринку фінансових інвестицій. Інформаційні потоки забезпечують гласність
інформації, а їх контроль з боку державних органів є запорукою ефективного розвитку ринку
фінансових інвестицій України.
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Танчак Я.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ
Мета – дослідження та аналіз інформаційного забезпечення ринку фінансових інвестицій України.
Методика дослідження. При написанні статті використовувались такі методи: аналізу – при дослідженні
сучасного стану інформаційного забезпечення вітчизняного ринку фінансових інвестицій; конкретизації - при
дослідженні порядку розкриття інформації на ринку фінансових інвестицій України; графічні та статистичні методи
дослідження використані для зображення кількості користувачів веб-сайтом НКЦПФР та кількості електронних
документів від учасників ринку фінансових інвестицій із застосуванням системи електронного документообігу
НКЦПФР.
Результати. Досліджено роль інформаційного забезпечення вітчизняного ринку фінансових інвестицій.
Визначено порядок розкриття інформації на ринку фінансових інвестицій України, напрямки подання звітності
торговцями цінними паперами та проаналізовано основні види інформації про емітентів, що підлягають розкриттю
на ринку фінансових інвестицій. Обґрунтовано кількість електронних документів від учасників ринку фінансових
інвестицій із застосуванням системи електронного документообігу НКЦПФР.
Наукова новизна. Подальшого розвитку дістали комплексна оцінка та аналіз інформаційного
забезпечення ринку фінансових інвестицій України.
Практична значущість. Запропонований у статті порядок розкриття інформації на ринку фінансових
інвестицій України може бути використаний Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також
територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це забезпечить
інформаційну прозорість вітчизняного ринку та контроль з боку державних органів.
Запропоновані напрямки подання звітності також можуть бути реалізовані на практиці. Їх можуть
використовувати торговці цінними паперами. Це дозволить врегулювати сам процес подання такої звітності та
вплине на ефективність інформації для всіх учасників ринку фінансових інвестицій України.
Ключові слова: ринок фінансових інвестицій, цінні папери, інформаційне забезпечення, учасники ринку,
електронні документи, емітент, річний звіт.
Tanchak Yа.A. FINANCIAL INFORMATION SUPPORT MARKET INVESTMENT UKRAINE
Purpose is to study and analyze market information support of investments in Ukraine.
Methodology of research. When writing the article used the following methods: analysis – the study of the
current state of information support of the domestic financial market investments; specifying in the investigation
procedure of disclosure in financial investments Ukraine; graphical and statistical methods used to describe the number
of users of the website and the number SSMNC electronic documents from financial investments market participants with
application of electronic documents SSMNC.
Findings. In the article the role of information support of the domestic financial market investments. In the context
of the research problem given the order disclosure in financial investments Ukraine, trends reporting securities traders
and analyzes the main types of information on issuers that are disclosed in financial investments. In addition, studies of
electronic documents from financial investments market participants using electronic document management system
SSMNC.
Originality. Further development received a comprehensive assessment and analysis of market information
support of investments in Ukraine.
Practical value. The proposed procedure in Article disclosures in financial investments Ukraine could be used by
the National Commission on Securities and Stock Market and territorial bodies of the National Commission on Securities
and Stock Market. It will provide information transparency of the domestic market and control by the public authorities.
In addition, the article proposed areas of reporting can also be implemented. They may use securities traders.
This will regulate the process of submitting such reports and positive impact on the information to all market participants
financial investments Ukraine.
Key words: real financial investments, securities, information flows, market participants, electronic documents,
the issuer's, annual report.
Танчак Я.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ УКРАИНЫ
Цель – исследование и анализ информационного обеспечения рынка финансовых инвестиций Украины.
Методика исследования. При написании статьи использовались следующие методы: анализа – при
исследовании современного состояния информационного обеспечения отечественного рынка финансовых
инвестиций; конкретизации при исследовании порядка раскрытия информации на рынке финансовых инвестиций
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Украины; графические и статистические методы исследования использованы для изображения количества
пользователей сайтом НКЦБФР и количества электронных документов от участников рынка финансовых
инвестиций с применением системы электронного документооборота НКЦБФР.
Результаты. Исследована роль информационного обеспечения отечественного рынка финансовых
инвестиций. Представлен порядок раскрытия информации на рынке финансовых инвестиций Украины,
направления представления отчетности торговцами ценными бумагами и проанализированы основные виды
информации об эмитентах, подлежащих раскрытию на рынке финансовых инвестиций. Обосновано количество
электронных документов от участников рынка финансовых инвестиций с применением системы электронного
документооборота НКЦБФР.
Научная новизна. Дальнейшее развитие получили комплексная оценка и анализ информационного
обеспечения рынка финансовых инвестиций Украины.
Практическая значимость. Предложенный в статье порядок раскрытия информации на рынке
финансовых инвестиций Украины может быть использован Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку а также территориальными органами Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку. Это обеспечит информационную прозрачность отечественного рынка и контроль со стороны
государственных органов.
Предложенные в статье направления представления отчетности также могут быть реализованы на
практике. Их могут использовать торговцы ценными бумагами. Это позволит урегулировать сам процесс
представления такой отчетности и повлияет на эффективность информации для всех участников рынка
финансовых инвестиций Украины.
Ключевые слова: рынок финансовых инвестиций, ценные бумаги, информационное обеспечение,
участники рынка, электронные документы, эмитент, годовой отчет.
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Сутність економічної конкуренції та
конкурентоспроможності
Постановка проблеми. В сучасний період господарювання для України дослідження
економічної конкуренції та конкурентоспроможності є особливо актуальним у зв'язку з проведенням
економічної політики, що забезпечує розвиток ринкових відносин при збереженні провідної ролі
держави у функціонуванні окремих галузей національної економіки. Проблеми успішної інтеграції
України в процес світової економіки також не втратили свого значення і потребують детального
дослідження сутності конкуренції та конкурентоспроможності щодо нових умов господарювання. У
зв'язку з цим накопичення теоретичних знань і практичного досвіду застосування законів, методів,
механізмів конкуренції і конкурентоспроможності сприяє прискореному розвитку ринкової економіки і
посиленню
конкурентних
переваг
окремих
галузей
національного
господарства
та
конкурентоспроможності нашої країни в цілому [1]. Втім, для того щоб розглядати, зіставляти та
пропонувати нові підходи до оцінювання конкурентоспроможності країни, галузі або сектора економіки,
слід спочатку проаналізувати поняття конкуренції та конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні теми, що пов’язані з конкуренцією та
конкурентоспроможністю є чи не найпоширенішими тематиками досліджень серед економістів, і,
судячи із наукового доробку вітчизняних і зарубіжних вчених, ці дослідження є досить різноплановими.
Так, вважаємо за необхідне особливо наголосити на працях Г. Л. Азоєва [2], С. М. Клименка [3],
О. П. Єльця [4], Н. І. Перцовського [5], Р. А. Фатхутдінова [6], З. Є. Шершньов [7] та цілої низки інших,
не менш іменитих вчених. Значним теоретичним та практичним надбанням з приводу конкуренції та
конкурентоспроможності є також наукові праці зарубіжних і вітчизняних економістів: П. Ю. Бєлєнького
[8], З. А. Васильєвої [9], М. Е. Портера [10], О.Г. Янкового [11], О.В. Рибакова [12] та ін. Втім, вважаючи
на різноплановість думок вчених стосовно тлумачень даних економічних категорій, даний напрямок
залишається досить актуальним і злободенним.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та обґрунтування значення та сутності
економічних категорій конкуренції та конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція (від лат. сoncurentia – стикатися,
змагатися) – суперництво між товаровиробниками за найбільш сприятливі, економічно вигідні умови
виробництва та реалізації продукції [7, с.114]. Поняття конкуренції в економіці сформувалося ще в
давні часи. Деякі науковці пов’язують походження цього терміну з німецьким словом «konkurrenz», а
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інші вбачають англійське «competition». Однак і ті, й інші погоджуються, що ці поняття у свою чергу
походять від латинського «concurro», яке означає, з одного боку, злиття і взаємопроникнення, а з
іншого – зіткнення, тобто відображаються процеси взаємодії. Таке тлумачення терміну «конкуренція»
було первинним в економічній літературі [13]. І саме конкуренція змушує суб’єктів підприємницької
діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижувати витрати на
виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що пропонуються на ринку, підвищувати свою
конкурентоспроможність.
Розглядаючи трактування конкуренції згідно із Законом України «Про захист економічної
конкуренції», відмітимо, що «економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами
господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між
кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови
обороту товарів на ринку» [14]. Аналіз трактування понять конкуренції науковцями різних шкіл подано
у таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз підходів до трактування поняття «конкуренція»
Автор
Азоєв Г.Л.

Зав'ялов П.С.

Кіперман Г. Я

Макконелл К.Р.
Брю С.Л.
Найт Ф.
Портер М.

Перцовський Н.І.
Спіріна М.

Фатхутдинов Р.А.
Фрідріх А. фон Хайек
Шумпетер Й.
Юданов А.Ю.

Визначення
Конкуренція – суперництво на якому-небудь терені між окремими юридичними або
фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж
мети.
Конкуренція – це суперництво, змагання між товаровиробниками на ринку за більш
вигідні умови виробництва і збуту товарів для отримання на цій основі
максимально можливого прибутку.
Процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби виробників і постачальників при
реалізації
продукції,
економічне
суперництво
між
відособленими
товаровиробниками або постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні
умови збуту.
Конкуренція – це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців і
продавців, можливість для покупців і продавців вільно виходити на ринок і
залишати його.
Конкуренція це ситуація, в якій конкуруючих одиниць багато й вони незалежні.
Конкуренція – динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий
ландшафт, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові
виробничі процеси й нові ринкові сегменти.
Процес управління суб’єктом власними конкурентними перевагами для досягнення
своїх цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або
суб’єктивних потреб у межах законодавства або в природних умовах.
Конкуренція – це боротьба між суб'єктами господарювання економічної сфери за
більш вигідні умови виробництва та продажу товарів, послуг.
Конкуренція – процес управління своїми конкурентними перевагами для
одержання перемог чи досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за
задоволення об'єктивних чи суб'єктивних потреб у рамках законодавства або у
природних умовах.
Конкуренція – процес за допомогою якого люди одержують і передають знання.
Визначає конкуренцію як суперництво старого з новим, з інноваціями.
Конкуренція – боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту
споживачів, що ведеться ними на недоступних сегментах ринку

Джерело: cформовано автором на основі [1-12]
Отже, якщо підійти критично до даних визначень, то слід вказати, що деякі науковці розуміють
під конкуренцією процес, деякі боротьбу і суперництво. Втім, в жодному із наведених понять ми не
можемо побачити ані комплексний та системний підхід, ані зв'язок із діючою законодавчою базою.
Крім того, все, що дані вчені називають «конкуренцією» є насамперед саме підходи до визначення
«економічної конкуренції», а не конкуренції взагалі. Визначення «конкуренції» повинно бути дійсно
досить ширше, враховуючи її прояви в природі, соціальних явищах, культурі тощо. Тому,
узагальнивши підходи до визначення «економічної конкуренції», пропонуємо власне визначення цієї
дефініції. Економічна конкуренція, це процес отримання переваг над конкурентами завдяки
досягненням на ринках товарів та праці, фінансовому ринку, інфраструктурним та інституціональним
особливостям та інноваціям.
Досить тісно із поняттям економічної конкуренції пов’язано поняття конкурентоспроможності, яке
у «Великому економічному словнику» (під ред. А.Н. Азріліяна) зазначається, як властивість товару
нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових
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відносин» [15] На наш погляд, дане визначення є досить загальним і не відображає конкретної
сутності цього поняття.
Вчені мають різні погляди на категорію «конкурентоспроможність». Як зазначає Рибакова О. В.
[12], конкурентоспроможність – це здатність (спроможність) підприємства вести суперництво у базовій
галузі, на міжгалузевому та світових ринках. Автором зазначено, що це є комплексна категорія, її
переваги остаточно реалізуються через торгівлю, але базис конкурентних переваг створюється на всіх
ланках суспільного виробництва, у тому числі значною мірою за рахунок структурної перебудови та
дійової економічної політики.
Р. А. Фатхутдінов
розглядає
конкурентоспроможність як «властивість об’єкта,
яка
характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби у
порівнянні з аналогічними об’єктами на даному ринку» [6, с. 22] Аналіз підходів науковців до
трактування поняття «конкурентоспроможність» подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Аналіз підходів до трактування поняття «конкурентоспроможність»
Автор

Азоєв Г.Л.

Бєлєнький П.Ю.

Васильєва З.А.

Кривов’язюк І. І.

Маренич А.
Астахова І.

Перцовський Н.І.

Портер М.

Фатхутдінов Р.А.

Яновський А.

Визначення
Конкурентоспроможність – це здатність ефективно розпоряджатися власними і
позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво і реалізація
конкурентоспроможних товарів – обов’язкова умова конкурентоспроможності
фірми, оскільки є результатом її конкурентних переваг по всьому спектру проблем
управління компанією [2]
Конкурентоспроможність є показником узагальнювальним, який відображає
дієвість всього комплексу механізмів господарювання, і до дослідження проблем
його забезпечення потрібно підходити комплексно з урахуванням усіх факторів і
механізмів [8, с. 10].
Конкурентоспроможність - здатність задовольняти потреби споживачів на
основі виробництва товарів і послуг, що перевершують конкурентів за необхідним
набором параметрів [9]
Конкурентоспроможність підприємства - його здатність отримувати прибутки,
достатні для відтворення простого або розширеного виробництва, мотивації праці
та поліпшення властивостей продукції [16, с. 532].
Конкурентоспроможність – це комплексна характеристика діяльності
підприємств, яка базується на аналізі різних аспектів виробничо-господарської
діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, забезпеченість матеріалами,
фінансові результати діяльності та ін.) і дозволяє визначити «сильні сторони»
підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг над
конкурентами [17, с. 23].
Конкурентоспроможність
–
це
можливість
проведення
ефективної
господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах
конкурентного ринку [5].
Конкурентоспроможність підприємства – це порівняльна перевага по
відношенню до інших фірм [10, с. 76], здатність суб’єкта ринкових відносин бути на
ринку на одному рівні з наявними там аналогічними конкуруючими суб’єктами.
конкурентоспроможність як властивість об’єкта, що характеризується ступенем
реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з
аналогічними об’єктами, які представлені на даному ринку [6, с. 35].
Конкурентоспроможність є багаторівневою категорією, оскільки передбачає
оцінку всіх функціональних сфер діяльності (виробництва, кадрового потенціалу,
фінансів, наукових розробок, маркетингу) [18, с. 22].

Втім недоліками цих визначень є те, що, наприклад, А. Яновський, Н.І. Перцовський залишають
поза увагою взаємовідносини із зовнішнім середовищем. Деякі автори концентрують увагу на певних
вузьких аспектах конкурентоспроможності, Г.Л. Азоєв – на фінансовій складовій, А. Маренич та І.
Астахова – на виробничо-господарській, І. І, Кривов’язюк – на перерозподілі коштів. А деякі автори,
наприклад, П.Ю. Бєлєнький, навпаки дає досить широке визначення, яке навіть не відбиває самої
сутності поняття конкурентоспроможності.
Узагальнюючи викладене, враховуючи тісний зв'язок конкурентоспроможності із економічною
конкуренцією, можна визначити конкурентоспроможність як динамічну характеристику здатності
деякого класу об’єктів (держави, галузі, підприємств) продуктивно займати ринкову нішу і ефективно
утримувати свої позиції, адаптуючись до змін зовнішнього середовища, забезпечуючи визначений
рівень конкурентних переваг.
Висновки з проведеного дослідження. З метою дослідження нових підходів до оцінювання
конкурентоспроможності країни, галузі або сектора економіки, автором обґрунтовано необхідність
аналізу понять конкуренції та конкурентоспроможності. Проаналізувавши підходи до визначення та
змісту економічних категорій конкуренція та конкурентоспроможність, автор дійшов висновку про

57

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

необхідність зміни підходу до їх тлумачень. В результаті було сформульовано авторське визначення
категорії економічна конкуренція, як процесу отримання переваг над конкурентами завдяки
досягненням на ринках товарів та праці, фінансовому ринку, інфраструктурним та інституціональним
особливостям
й
інноваціям.
У
тісному
зв’язку
із
конкуренцією
можна
визначити
конкурентоспроможність як динамічну характеристику здатності деякого класу об’єктів (держави,
галузі, підприємств) продуктивно займати ринкову нішу і ефективно утримувати свої позиції,
адаптуючись до змін зовнішнього середовища, забезпечуючи визначений рівень конкурентних
переваг.
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Пужай-Череда А.М. Сутність економічної конкуренції та конкурентоспроможності
Мета. Метою статті є аналіз та обґрунтування значення та сутності економічних категорій конкуренції та
конкурентоспроможності.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та
зарубіжних авторів, які присвятили свої роботи питанням економічної конкуренції та конкурентоспроможності. У
процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи для аналізу та формування висновків
щодо сутності категорій конкуренція та конкурентоспроможність.
Результати. Запропоновано авторське визначення категорії економічна конкуренція, як процесу
отримання переваг над конкурентами завдяки досягненням на ринках товарів та праці, фінансовому ринку,
інфраструктурним та інституціональним особливостям, та інноваціям. У тісному зв’язку із конкуренцією
запропоновано визначити конкурентоспроможність як динамічну характеристику здатності деякого класу об’єктів
(держави, галузі, підприємств) продуктивно займати ринкову нішу і ефективно утримувати свої позиції,
адаптуючись до змін зовнішнього середовища, забезпечуючи визначений рівень конкурентних переваг.
Наукова новизна. Полягає у теоретичному обґрунтуванні комплексу питань, пов’язаних із формуванням
нового погляду на поняття «економічна конкуренція» та «конкурентоспроможність», що дозволить розвинути
понятійно-категоріальний апарат теорії економіки та управління за рахунок авторського їх трактування.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних
проблем розгляду та розробки нових підходів до оцінювання конкурентоспроможності країни, галузі або сектора
економіки.
Ключові слова: конкуренція, економічна конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги,
управління.
Puzhay-Chereda A.M. ESSENCE OF ECONOMIC COMPETITION AND COMPETITIVENESS
Purpose. The article is to analyze and study the meaning and essence of economic categories of competition
and competitiveness.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research is the scientific works of domestic
and foreign authors who have dedicated their works issues of economic competition and competitiveness. The study
used general scientific and special methods to analyze and draw inferences about the categories of competition and
competitiveness.
Findings. The article suggests the author definition of economic competition as a process of obtaining
advantages over the competition due to advances in the goods and labor markets, financial market, infrastructure and
institutional features, and innovation. In close connection with the competition proposed to define competitiveness as the
ability of the dynamic characteristics of a class of objects (state sector enterprises) productively occupy market niche and
effectively maintain its position, adapting to changes in the environment, providing a certain level of competitive
advantage.
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Originality. It consists of theoretical study and practical solving the complex issues related to the formation of a
new look at the concept of “economic competition” and “competitiveness” that will develop concepts and categories of
the theory of economics and management at the expense of the author's interpretation.
Practical value. The results of research is the basis for solving practical problems and consider new approaches
to the assessment of the competitiveness of the country, industry or sector.
Key words: competition, economic competition, competitiveness, competitive advantage, management.
Пужай-Череда А.М. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Цель. Целью статьи является анализ и обоснование значения и сущности экономических категорий
конкуренции и конкурентоспособности.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются научные труды
отечественных и зарубежных авторов, посвятивших свои работы вопросам экономической конкуренции и
конкурентоспособности. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы для
анализа и формирования выводов о сущности категорий конкуренция и конкурентоспособность.
Результаты. Предложено авторское определение категории экономическая конкуренция, как процесс
получения преимуществ над конкурентами благодаря достижениям на рынках товаров и труда, финансовом
рынке, инфраструктурным и институциональным особенностям, и инновациям. В тесной связи с конкуренцией
предложено определить конкурентоспособность как динамическую характеристику способности некоторого
класса объектов (государства, отрасли, предприятий) продуктивно занимать рыночную нишу и эффективно
удерживать свои позиции, адаптируясь к изменениям внешней среды, обеспечивая определенный уровень
конкурентных преимуществ.
Научная новизна. Заключается в теоретическом обосновании комплекса вопросов, связанных с
формированием нового взгляда на понятие «экономическая конкуренция» и «конкурентоспособность», что
позволит развить понятийно-категориальный аппарат теории экономики и управления за счет авторской их
трактовки.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения
практических проблем рассмотрения и разработки новых подходов к оценке конкурентоспособности страны,
отрасли или сектора экономики.
Ключевые слова: конкуренция, экономическая конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные
преимущества, управление.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. Міжнародний маркетинг є одним з найважливіших напрямків, в яких
розвивається наука i практика маркетингу, набуваючи відносної самостійності. У значній мiрi
правомірно говорити, що міжнародний маркетинг виступає «вищою школою» маркетингу. Цьому
сприяла інтенсифікація міжнародного співробітництва економічних суб’єктів і посилення впливу
маркетингового управління на їхню міжнародну діяльність. Такі зміни викликали необхідність
визначення політекономічного змісту міжнародного маркетингу та його ролі в підвищенні ефективності
підприємницької діяльності в умовах посилення конкурентної напруженості міжнародного бізнессередовища і забезпечення багатопланових економічних інтересів учасників ринку. Як елемент
виробничих відносин різних економічних систем міжнародний маркетинг набуває специфічних рис і
відтінків в управлінських проявах, що сприяє більш повному задоволенню економічних інтересів
учасників бізнесу в умовах інтеграції [4, c. 84].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам та перспективам розвитку
міжнародного маркетингу присвячена велика кількість наукових досліджень. Серед зарубіжних
найбільш відомими вченими-дослідниками з маркетингу є Ф. Котлер, Д. Брайан, Ж.-Ж. Ламбен,
Л. Роджерс, М. Познер, Т. Амблер, Дж. Грехем. Вони розглядали маркетинг не лише, як можливість
покращення конкурентної позиції, а й як інструмент ефективного бізнесу. Серед вітчизняних
теоретиків міжнародного маркетингу можна виокремити М. І. Барановську, М. В. Вачевського,
О. Л. Каніщенко, Ю. Г. Козак, А. С. Філіпенко, Т. М. Циганкову. Слід відмітити також фундаментальну
працю М. Єрмошенка, С. Єрохіна, О. Стороженка «Менеджмент», де автори зазначають, що у кожній
країні бізнес (виробництво), а отже, і маркетинг мають своє, «національне обличчя», відмітні риси,
багато в чому обумовлені психологією і менталітетом народу та його національними традиціями.
Проте існує багато невизначеностей щодо сутності міжнародного маркетингу й особливостей
застосування маркетингових технологій у практиці інтегрованого бізнесу, залежно від етапу
економічного розвитку та соціальних потреб і мотивацій нового суспільства [4, c. 123].
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення проблем та перспектив
розвитку міжнародного маркетингу в умовах інтеграції для розширення можливостей подальших
ґрунтовних розробок в цьому напрямку. Значення міжнародного маркетингу визначається тим, що для
сучасної економіки характерна швидка інтеграція всіх процесів. Остання стає самостійною силою, яка
має яскраво виражену тенденцію зростання, що підтверджує необхідність її детального вивчення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний маркетинг передбачає
вдосконалення економічної взаємодії суб’єктів інтеграційного ринку на рівні «попит-пропозиція» з
урахуванням динамічних змін у ринковому середовищі і гармонізації якості виробничо-комерційної
пропозиції з мотиваційними пріоритетами споживачів на різних ринках [2, c. 307]. Розуміння
концептуальних засад сучасного стану міжнародного маркетингу передбачає врахування таких
важливих аспектів:
− варіантність, яка виявляється через можливість комбінування інструментів і заходів
міжнародної маркетингової діяльності відповідно до умов ведення бізнесу і зрілості економічних
систем; міжнародний маркетинг є динамічною категорією, такою, що, незважаючи на узагальненість
підходів і механізмів, набуває своєрідних особливостей, залежно від умов застосування;
− етичність, що передбачає вирішення проблем міжнародного бізнесу у форматі лояльності,
терпимості й задоволення інтересів усіх зацікавлених учасників міжнародних операцій;
− конкурентна адекватність, яка передбачає досягнення не найліпших у світі, а тих параметрів,
на яких існує максимальний попит [1, c. 117].
Реалізація концептуальних моделей міжнародного маркетингу передбачає інтеграцію
маркетингових функцій зі спорідненими сферами і процедурами міжнародного бізнесу. Таким чином,
міжнародний маркетинг слід сприймати як інтеграційну управлінську функцію, методологічним
базисом якої є принципові положення економічної теорії та міжнародної економіки, допоміжними
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інструментами до якої слугують прикладні сфери реалізації форм міжнародної діяльності і яка є
інтегрованим втіленням різнопланових проявів маркетингового управління (рис. 1).
Міжнародний маркетинг

Теоретичний блок

Економічна теорія

Політекономія

Управлінський блок

Основи
маркетингу

Практичний блок

Зовнішньоекономічна
діяльність

Маркетингові
дослідження

Міжнародні
економічні
відносини

Аналіз
господарського
діяльності

Стратегічний
маркетинг

Міжнародне право

Маркетинг
послуг

Фінанси, облік,
аудит та кредит

Менеджмент

Рис. 1. Складові міжнародного маркетингу
Джерело : складено автором на основі [5; 8].
Із погляду варіантності й динамічного розвитку, міжнародний маркетинг може бути застосованим
до будь-яких економічних систем, і тому глибоке дослідження потенціалу його використання в умовах
активних соціально-економічних трансформацій має і теоретичний, і практичний інтерес. Як
управлінський атрибут ринкової економіки міжнародний маркетинг передбачає вибір та адаптацію
засобів маркетингової підтримки інтеграційного підприємництва в конкуренто напруженому
середовищі світових ринків [5, c. 8].
Сучасний розвиток української економіки вимагає формування нового типу управлінської
поведінки суб’єктів господарювання, який би якісно відповідав вимогам і тенденціям менеджменту
світового рівня та функціонально захищав інтереси економічних суб’єктів в інтеграційному і конкуренто
напруженому ринковому середовищі. Це потребує збалансованої управлінської діяльності й
обґрунтованого використання функцій міжнародного маркетингу для створення системи управлінських
пріоритетів у виконанні триєдиного завдання міжнародного маркетингу – забезпечення ринкових
переваг продукту, компанії та країни і реалізації їх конкурентного потенціалу в інтеграційному
економічному просторі [7, c. 90].
Із погляду реалізації управлінських заходів міжнародний маркетинг можна визначити як функцію
забезпечення процесу планування та здійснення підприємницької діяльності в умовах інтеграції ринку
з метою створення умов, що є найбільш сприятливими для інтеграційного бізнесу.
Одночасно під час виходу на зовнішні ринки з’являється специфіка, яка не піддається контролю
підприємства – учасника зовнішньоекономічної діяльності, але потребує обов’язкового обліку. Так,
специфіка маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства міститься:
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– в обліку впливу національних урядів за допомогою використання різних (як економічних, так і
адміністративних) інструментів впливу на іноземний елемент на власній території;
– у різноманітті ринкових умов, організації та динаміки ринків: для одного і того ж самого товару
умови ринку в різних країнах можуть відчутно відрізнятися за факторами наявності товарів – аналогів,
попиту, купівельної спроможності населення, типу ринку певного товару;
– у різноманітті соціокультурного контексту купівельних і споживацьких звичок [8, c. 60].
Важливо також зазначити, що одним із найсуттєвіших моментів успішної комерційної поведінки
на світових ринках є відповідність конкретних функціональних проявів міжнародної маркетингової
діяльності потребам забезпечення сучасних концептуальних засад міжнародного маркетингу, що
зумовлює використання принципових положень загальної концепції маркетингу в процесі реалізації
окремих управлінських заходів міжнародного маркетингу, зокрема:
− комплексного дослідження світової ринкової кон’юнктури, передусім змін у сфері суспільних
потреб;
− використання інформації про ринок для розробки нових видів продукції, здатних задовольнити
потреби світового ринку, що динамічно змінюються;
− обґрунтування оптимальних методів виходу й організаційних форм присутності компанії за
кордоном і створення бізнес-альянсів для ефективної експансії зарубіжних ринків;
− адаптація «домашньої» маркетингової стратегії до умов зарубіжного ринкового середовища,
зокрема організації виробництва та збуту в умовах міжнародного поділу праці, спеціалізації та
кооперування з метою досягнення максимального комерційного ефекту [6, c. 245].
Аналіз ситуації показує, що інтенсифікація міжнародної маркетингової діяльності відбувається
залежно від обставин, що впливають на підприємницьку поведінку суб’єкта в умовах інтеграційного
ринку. Критеріями рівня застосування міжнародного маркетингу можуть бути:
− етапи експансії зарубіжного ринку;
− форми присутності на міжнародних ринках;
− інтенсивність взаємодії із зарубіжними партнерами;
− регулярність зовнішньоекономічних операцій;
− особливості корпоративних засад менеджменту.
Відповідно до завдань та функцій, які виконують суб’єкти міжнародного ринку, розрізняють різні
рівні зрілості маркетингового забезпечення інтеграційного підприємництва (рис. 2).
Інтеграційні рівні маркетингової діяльності

Внутрішній маркетинг

Регіональний
маркетинг

Експортний маркетинг

Транснаціональний
маркетинг

Глобальний маркетинг

Рис. 2. Інтеграційні рівні маркетингової діяльності
Джерело : складено автором на основі [6; 9].
Міжнародний маркетинг як інструмент виходу підприємства на зарубіжні ринки можливий лише
за умови усвідомлення всіма рівнями управління необхідності його здійснення. Проблема реалізації
маркетингової діяльності полягає в неправильному розумінні потреби організації відділу маркетингу.
Він має бути органічно інтегрований у виробничий процес підприємства та створюватися під час
заснування компанії.
В процесі розробки стратегії виходу на закордонний ринок підприємство досліджує смаки та
вподобання споживачів, місткість ринку, ризики, політичне та економічне становище в країні, на ринок
якої воно збирається вийти. Все це сприяє налагодженню відносин та поглибленню співпраці.
Підприємство може зарекомендувати себе як надійного партнера, створити позитивний бізнес-імідж
своєї країни при проведенні експортних операцій або здійсненні спільної підприємницької діяльності.
Кожна компанія, що продає свої товари або надає послуги за кордон пришвидшує інтеграцію у світову
економіку. Навіть коли компанія виробляє продукцію, орієнтовану на внутрішній ринок, їй доводиться

63

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

враховувати тенденції розвитку світового ринку подібної продукції, щоб захистити себе від іноземних
конкурентів [9, c. 10].
Підприємство має вести дуже гнучку зовнішню політику, що не є притаманним для нашого
внутрішнього ринку. Міжнародний маркетинг вимагає інтегрування підприємства у зовнішнє
середовище, його детальне дослідження, створення модифікованих стратегій, розроблених під
кожний закордонний ринок окремо.
Кожна компанія, створюючи міжнародну маркетингову стратегію, переслідує декілька цілей:
розширення ринку збуту, отримання нових, раніше недоступних ресурсів та можливість надалі більш
глибоко досліджувати світовий ринок. Все це є головною передумовою інтеграції підприємницької
одиниці у світове господарство [3, c. 36].
Оскільки міжнародний маркетинг – це компроміс між використанням рішень, випробуваних на
внутрішньому ринку, та необхідним рівнем адаптації до нових ринків. Отже, вітчизняним
підприємствам необхідно приділяти більше уваги саме дослідженню внутрішнього ринку. Аналіз ринків
в межах своєї країни зробити значно легше та дешевше, зважаючи на інформованість підприємства
про дію зовнішніх чинників та доступність цільової аудиторії дослідження. Досвід, набутий на
внутрішньому ринку, зорієнтує спеціалістів фірми у процесі розробки міжнародної маркетингової
стратегії.
Першою необхідною умовою оптимізації міжнародної маркетингової діяльності на підприємствах
є впровадження маркетингової ідеології в процесах прийняття управлінських рішень. Наступним
важливим кроком є обрання ключових компонентів маркетингової стратегії. Підприємствам необхідно
навчитися збирати найважливішу і найменш відому інформацію та перетворювати її на конкурентну
перевагу. Також українським підприємствам сьогодні бракує чіткої організаційної структури ведення
міжнародної маркетингової діяльності [7, c. 45].
Національна система міжнародного маркетингу формується як результат удосконалення й
адаптації світового досвіду маркетингового управління підприємницькою діяльністю в процесі її
інтеграції, а також інтенсифікації міжнародного співробітництва вітчизняних компаній із зарубіжними
партнерами. Активізація зовнішньоекономічної діяльності призводить до поступового ускладнення
маркетингових функцій. Для вітчизняних суб’єктів міжнародного підприємництва важливим та
актуальним є визначення необхідних і достатніх маркетингових зусиль, відповідних умов розвитку
ринкових відносин управлінських заходів, спрямованих на вдосконалення форм ведення
міжнародного бізнесу [4, c. 9].
Аналізуючи активні сучасні процеси, що відбуваються на світовому ринку, можна визначити
перспективи розвитку міжнародного маркетингу, до яких можна віднести наступні:
− спостерігається координація та інтеграція різних видів діяльності в масштабі всього світового
господарства;
− все більшого значення набуває сфера послуг, яка швидко зростає і пронизує практично всі
етапи зовнішньоекономічних угод;
− множинність товарних форм призводить і до множинності цін;
− відбувається посилення захисної функції міжнародного маркетингу, яка полягає не у
максимізації і розширенні продажів наукомісткої продукції, а, навпаки, у стримуванні її передачі
конкурентам;
− стратегічні рішення по каналах збуту набувають певної нової специфіки. Мова йде не тільки
про поширену стратегію «втягування ринком», а й про такі стратегії, як «система створення цінності»,
«клієнти своїх клієнтів» [2, c. 39].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, міжнародний маркетинг представляє
собою самостійну галузь діяльності фірми при виході її на зовнішні ринки, яка є необхідною умовою,
щоб кожний суб’єкт господарювання міг успішно конкурувати і задовольняти власні цілі на світовому
ринку. З розвитком інтеграційних процесів, завдання маркетингу в істотній мірі змінилися, а його
використання в умовах конкурентних і нестабільних ринків дозволяє фірмам значно підвищувати
економічну ефективність своєї діяльності. Перехід від простих проявів міжнародного співробітництва
до складних, інтенсивних форм взаємодії суб’єктів господарської діяльності пов'язаний з
ускладненням присутності та функціонування в умовах світових ринків. Це вимагає переосмислення
суті та ролі маркетингової складової в управлінській діяльності, застосування складної системи
взаємопов’язаних елементів комплексу міжнародного маркетингу з метою створення конкурентних
переваг у міжнародному бізнес-середовищі. Для цього потрібно створювати релевантну маркетингову
стратегію з перманентною її модифікацією. Сьогодні триває становлення міжнародного маркетингу,
його подальший інтенсивний розвиток надасть ще більше можливостей інтеграції українських
підприємств у світову економіку. Розглянута проблема перспектив розвитку міжнародного маркетингу
вкотре підкреслює необхідність подальших наукових моніторингів і удосконалень з цього приводу.
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Вікарчук О.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ
Мета – дослідження проблем та перспектив розвитку міжнародного маркетингу в умовах інтеграції для
розширення можливостей подальших ґрунтовних розробок в цьому напрямку.
Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження, такі як:
історичний, описовий (при трактуванні економічного змісту поняття «міжнародний маркетинг»), логічний метод та
метод наукового спостереження (при аналізі особливостей маркетингової складової в управлінській діяльності),
метод класифікації (при вивченні складових міжнародного маркетингу), узагальнення і порівняння (при
формуванні висновків і пропозицій).
Результати. Встановлено, що міжнародний маркетинг представляє собою самостійну галузь діяльності
фірми при виході її на зовнішні ринки, яка є необхідною умовою, щоб кожний суб’єкт господарювання міг успішно
конкурувати і задовольняти власні цілі на світовому ринку. Визначено, що із погляду варіантності й динамічного
розвитку, міжнародний маркетинг може бути застосованим до будь-яких економічних систем, і тому глибоке
дослідження потенціалу його використання в умовах активних соціально-економічних трансформацій має і
теоретичний, і практичний інтерес.
Наукова новизна. Дістало подальший розвиток роль маркетингової складової в управлінській діяльності,
застосування складної системи взаємопов’язаних елементів комплексу міжнародного маркетингу з метою
створення конкурентних переваг у міжнародному бізнес-середовищі. Запропоновано створювати релевантну
маркетингову стратегію з перманентною її модифікацією.

65

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження можуть бути
використані вітчизняними суб’єктами міжнародного підприємництва у формі практичних рекомендацій для
вдосконалення методів ведення міжнародного бізнесу.
Ключові слова: міжнародний маркетинг, інтеграція, ринкове середовище, економічні інтереси,
маркетингове управління, світова економіка, міжнародний бізнес, конкуренти, зовнішні ринки, стратегія розвитку,
бізнес-середовище, модифікація.
Vikarchuk O.I. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT IN
TERMS OF INTEGRATION
Purpose – tо research problems and prospects of international marketing development in terms of integration for
expansion of opportunities for further fundamental elaborations in this direct.
Methodology of research. Common scientific methods and specific methods of investigation are used in the
paper, such as historical, descriptive (to interpret the economic meaning of the concept «international marketing»),
logical method and method of scientific observation (for analyzing peculiarities of marketing component in managerial
activities), method of classification (for studying components of international marketing), generalization and comparison
(for making conclusion and suggestions).
Findings. International marketing is an independent branch of company’s activities for entering the external
markets, which is an important condition for all economic entities to compete successfully and meet own targets on the
global market. Due to the variability and dynamic development, international marketing can be applied to any economic
systems, and that is why a deep study of its potential usage in conditions of active socioeconomic transformations has
theoretical and practical interests.
Originality. The role of marketing component in managerial activities, the usage of a complex system of
interrelated elements of the marketing mix assisted the further development to create competitive advantages in the
international business environment. A relevant marketing strategy with its permanent modification is proposed to be
done.
Practical value lies in the using the main principles of this research in form of practical recommendations by
domestic subjects of international entrepreneurship in order to improve the methods of doing international business.
Key words: international marketing, integration, market environment, economic interests, marketing
administration, global economy, international business, competitors, external markets, strategy of development, business
environment, modification.
Викарчук О.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
Цель – исследование проблем и перспектив развития международного маркетинга в условиях интеграции
для расширения возможностей дальнейших фундаментальных разработок в этом направлении.
Методика исследования. В работе использованы общенаучные и специфические методы исследования,
такие как: исторический, описательный (при трактовке экономического содержания понятия «международный
маркетинг»), логический метод и метод научного наблюдения (при анализе особенностей маркетинговой
составляющей в управленческой деятельности), метод классификации (при изучении составляющих
международного маркетинга), обобщения и сравнения (при формировании выводов и предложений).
Результаты. Установлено, что международный маркетинг представляет собой самостоятельную отрасль
деятельности фирмы при выходе её на внешние рынки, которая является необходимым условием, чтобы каждый
субъект хозяйствования мог успешно конкурировать и удовлетворять собственные цели на мировом рынке.
Определено, что с точки зрения вариантности и динамичного развития, международный маркетинг может быть
применен к любым экономическим системам, и поэтому, глубокое исследование потенциала его использования в
условиях активных социально-экономических трансформаций имеет и теоретический, и практический интерес.
Научная новизна. Получило дальнейшее развитие роль маркетинговой составляющей в управленческой
деятельности, применение сложной системы взаимосвязанных элементов комплекса маркетинга с целью
создания конкурентных преимуществ в международной бизнес-среде. Предложено создавать релевантную
маркетинговую стратегию с перманентной её модификацией.
Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования могут быть
использованы отечественными субъектами международного предпринимательства в форме практических
рекомендаций по совершенствованию методов ведения международного бизнеса.
Ключевые слова: международный маркетинг, интеграция, рыночная среда, экономические интересы,
маркетинговое управление, мировая экономика, международный бизнес, конкуренты, внешние рынки, стратегия
развития, бизнес-среда, модификация.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Тривале перебування української економіки у стані фінансовоекономічної кризи зумовило нестійкість фінансового стану переважної більшості підприємств й
низький рівень їх фінансової безпеки. Сучасні підприємства функціонують у досить несприятливих
умовах, що призводять до негативних результатів їх діяльності та характеризуються: недостатністю
вільних фінансових ресурсів, частими коливаннями кон’юнктури фінансового ринку, нестабільністю та
мінливістю навколишнього середовища, непостійністю державної економічної політики. Тому, задля
подолання їх негативних наслідків, необхідно впроваджувати заходи щодо забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємств.
Саме фінансова складова економічної безпеки є однією з найважливіших, без позитивних
результатів якої неможливе успішне функціонування жодного підприємства. Відтак, досягнення
відповідного рівня фінансово-економічної безпеки повинно мати стратегічний характер, а для
впровадження відповідних заходів необхідно розробити стратегію забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розробки та реалізації стратегії
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання займалися такі науковці, як: В. Ареф’єв,
К. Горячева, В. Черевко, Є. Балацький, Т. Загорельська, О. Пономаренко, В. Орлова, І. Біломістна,
Є. Грохольська, І. Мойсеєнко, О. Марченко, Є. Орєхова, К. Орєхова, Л. Запорожцева та ін.
Проте на сьогодні в економічній літературі немає однозначного визначення сутності, умов та
етапів процесу формування та реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки підприємств. Усе це
свідчить про актуальність вибору напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження особливостей та основ
формування стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перед кожним суб’єктом господарювання стоїть
завдання забезпечення стабільного функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Це
зумовлює об’єктивну необхідність постійного дотримання відповідного рівня фінансово-економічної
безпеки, який залежить від того, наскільки ефективно керівництво підприємства і функціональні
менеджери будуть спроможні запобігти та протистояти можливим загрозам та ліквідувати наслідки
об’єктивних і суб’єктивних негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної безпеки підприємства,
впливаючи абсолютно на всі сфери його діяльності. В той же час, зміни в будь-якій сфері діяльності
підприємства в кінцевому результаті відображаються на його фінансовій безпеці. Слід відзначити, що:
суть фінансової безпеки підприємства вчені в основному розуміють як фінансову стійкість і/або як
захищеність від загроз; головною метою фінансової безпеки виступає гарантування фінансової
стійкості та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий
потенціал розвитку у майбутньому; головною умовою – здатність протистояти існуючим і виникаючим
небезпекам та загрозам, які здатні завдати фінансової шкоди підприємству [1, с. 223-224].
Визначення особливостей формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства
доцільно розпочати з аналізу концептуальних підходів щодо визначення сутнісної характеристики
даного поняття.
Поняття «стратегія» увійшло до числа управлінських термінів у 50-і роки XX століття. Саме в
цей час відбувається перехід до переосмислення поняття стратегії – від військового терміну у вигляді
«науки і мистецтва розгортання засобів для бою» до економічного розуміння цього поняття.
Запозичення категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється тим, що підприємства країн з
ринковою економікою у 50-х роках минулого століття опинились в умовах, пов’язаних із насиченням
ринку, зростанням конкуренції.
Зважаючи на це, досить важливим є усвідомлення самої сутності стратегії фінансовоекономічної безпеки та визначення умов її формування.
На сьогодні в економічній літературі немає єдиного погляду щодо трактування поняття
«стратегія фінансово-економічної безпеки» (табл. 1).
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Таблиця 1
Підходи щодо визначення поняття «стратегія фінансово-економічної безпеки
підприємства»
Автори, джерела
І. Мойсеєнко,
О. Марченко
[2, с. 326]

Є. Картузов
[3, с. 177]

К. Орєхова
[4, с. 158],
Є. Орєхова
[5, с. 128]

Т. Олексюк
[6, с. 441-442]

О. Папка [7, с. 162]

Л. Запорожцева,
М. Рябих
[8, с. 1637]

Сутнісна характеристика
Стратегія фінансово-економічної безпеки – це розроблення довгострокового плану
для забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення цілей підприємства,
зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а також планування
розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності зовнішнього середовища та
адаптації до нього, для захисту цього підприємства від впливу загроз, ризиків і
досягнення нормального та безпечного його функціонування.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства – це науково-методичний
інструмент (технологія), який включає визначення стратегічних фінансових цілей (у
вигляді фінансових інтересів), вибір ефективних напрямів, форм і методів їх
досягнення й механізм реагування на зміни у зовнішньому середовищі і
внутрішньому стані фінансової діяльності.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки – це спосіб (інструмент) формування та
реалізації цілей фінансово-господарської діяльності підприємства, спрямований на
досягнення безперервного та адаптованого до просторово-часових змін процесу
трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні
блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти) з урахуванням його
фінансової стійкості, фінансової стабільності, ринкової активності та конкурентних
переваг.
Стратегія управління фінансовою безпекою – система послідовних управлінських
рішень, яка забезпечує динамічний стан захищеності, конкурентостійкості та
стабільного розвитку підприємства через сукупність цілеспрямованих впливів на
стан фінансової безпеки підприємства з метою ефективної реалізації загальної
фінансово-господарської стратегії, місії підприємства та досягнення визначених
стратегічних цілей.
Стратегія фінансової безпеки – модель функціонування та розвитку, в рамках якої
ставляться певні цілі та завдання в розрізі видів діяльності, на основі визначення
фінансових інтересів, ідентифікації та аналізу внутрішніх і зовнішніх загроз
фінансовій безпеці, наявності достатнього ресурсного забезпечення, а також
розробляються та здійснюються заходи, спрямовані на реалізацію намічених цілей
та завдань.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки – це один з видів функціональної
стратегії підприємства, що забезпечує його зростання і захист фінансових інтересів
від різних загроз шляхом формування довгострокових напрямів розвитку.

Джерело : складено автором на основі вказаних джерел
Дослідження показали, що філософію стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки
можна представити у вигляді наступних концептуальних положень: стратегія в якості засобу
досягнення цілей робить упор на прогноз поведінки зовнішнього середовища і аналіз можливостей
підприємства; цілі стратегії відображають загальні завдання і забезпечують виконання місії
підприємства; стратегія адаптована до змін зовнішнього середовища; стратегія передбачає
альтернативні шляхи розвитку підприємства на основі використання прогнозів, досвіду та інтуїції
фахівців; стратегія мобілізує ресурси підприємства і направляє їх на досягнення поставленої мети [9,
с. 19].
Спираючись на результати наукового узагальнення теоретичних підходів щодо визначення
сутності поняття «стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства», а також структуризації її
найважливіших аспектів, в рамках даного дослідження нами пропонується авторське визначення
даного поняття.
Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства, на наш погляд, представляє собою
функціональну стратегію, яка передбачає формування стратегічних цілей і завдань фінансовоекономічної безпеки підприємства і включає сукупність засобів та інструментів, спрямованих на
формування і розподіл фінансових ресурсів для забезпечення захисту фінансово-економічних
інтересів підприємства, нейтралізації негативного впливу загроз та ризиків, досягнення підприємством
фінансової стійкості та економічного зростання в умовах динамічності зовнішнього середовища.
Важливе значення для формування стратегії має врахування факторів ризику. Кожне
підприємство виходячи з конкретної ситуації повинно визначити найбільш значущі (небезпечні) з
факторів зовнішнього та внутрішнього впливу і виробити систему заходів щодо їх своєчасного
виявлення, попередження чи послаблення. В ході аналізу цих факторів відбувається виявлення
потенційних і реальних небезпек і загроз, причин і джерел їх зародження, формулюється проблемна
ситуація і відбувається опрацювання попередніх заходів щодо їх усунення. Необхідно з’ясувати
можливі наслідки дії факторів впливу, визначити приховані перешкоди при вирішенні завдань бізнесу,
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передбачити резервні можливості, підстрахуватися на випадок невдалого або небажаного розвитку
подій [10, с. 161]. Одним із негативних факторів є швидка зміна зовнішнього середовища, до якого
повинна адаптуватись стратегія.
Стратегія фінансово-економічної безпеки має бути безпосередньо пов’язана із загальною
стратегією розвитку підприємства і формуватися в рамках загальної фінансової стратегії. Дослідження
показали, що виділяють ряд основних напрямків загальної фінансової стратегії підприємства (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика основних напрямків загальної фінансової стратегії підприємства
Параметри

Характеристика напрямків фінансової стратегії
1. Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства
Головна
задача - створення потенціалу формування фінансових ресурсів підприємства,
стратегічних рішень
адекватного потребам його стратегічного розвитку.
Стратегічні проблеми, що - забезпечення реалізації корпоративної стратегії підприємства;
вирішуються
- забезпечення зростання потенціалу формування фінансових ресурсів
підприємства з внутрішніх джерел;
- забезпечення необхідної «фінансової гнучкості» підприємства (достатнього
доступу до зовнішніх джерел фінансування);
- оптимізація
структури
джерел
формування
фінансових
ресурсів
підприємства.
2. Інвестиційна стратегія підприємства
Головна
задача - оптимізація розподілу фінансових ресурсів підприємства по напрямкам та
стратегічних рішень
формам інвестування за критерієм їх ефективності.
Стратегічні проблеми, що - забезпечення необхідної пропорційності розподілу фінансових ресурсів за
вирішуються
напрямками інвестування;
- забезпечення необхідної пропорційності розподілу фінансових ресурсів за
стратегічними зонами господарювання;
- забезпечення необхідної пропорційності розподілу фінансових ресурсів за
стратегічними господарськими одиницями підприємства.
3. Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства
Головна
задача - забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного
стратегічних рішень
розвитку.
Стратегічні проблеми, що - забезпечення постійної платоспроможності підприємства;
вирішуються
- забезпечення достатньої фінансової стійкості підприємства;
- нейтралізація можливих негативних наслідків фінансових ризиків
підприємства;
- здійснення необхідних заходів фінансової санації підприємства при загрозі
його банкрутства.
4. Стратегія підвищення якості управління фінансовою діяльністю підприємства
Головна
задача - формування системи умов підвищення якості управління фінансовою
стратегічних рішень
діяльністю підприємства у стратегічній перспективі.
Стратегічні проблеми, що - забезпечення високого рівня кваліфікації фінансових менеджерів;
вирішуються
- забезпечення високого рівня організаційної культури фінансових менеджерів;
- формування достатньої інформаційної бази розробки альтернативних
фінансових рішень щодо розвитку підприємства;
- впровадження та ефективне використання сучасних технічних засобів
управління фінансовою діяльністю, прогресивних фінансових технологій та
інструментів;
- розробка ефективної організаційної структури управління фінансовою
діяльністю.
Джерело : складено автором на основі [11, с. 16-18; 12, с. 35]

Розробка стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, на наш погляд,
повинна бути пов’язана з формуванням стратегічних фінансових цілей, які визначаються з
урахуванням основних сфер забезпечення фінансової безпеки підприємства (табл. 3).
Розробка і реалізація стратегії фінансово-економічної безпеки – процес досить важкий і вимагає
від керівників підприємств різних витрат.
У процесі розробки стратегії фінансово-економічної безпеки особлива увага приділяється
виробництву конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному
зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, ефективному використанню
капіталу підприємства тощо.
Стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки є основою для розробки стратегічних
планів і програм, які є системною характеристикою напрямків розвитку підприємства. Стратегія має
визначати мету і завдання всієї системи забезпечення фінансової безпеки, орієнтуватися на розробку
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і послідовне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів та подолання
негативних тенденцій у сфері діяльності підприємства. При цьому мають бути визначені найближчі і
перспективні цілі даної стратегії та механізми їх реалізації.
Таблиця 3
Система стратегічних цілей фінансово-економічної безпеки підприємства
Основні сфери фінансової безпеки
1. Забезпечення росту прибутковості власного
капіталу
2. Формування фінансово-економічних ресурсів
підприємства
3. Забезпечення
фінансово-економічної
стабільності підприємства
4. Безпека інвестиційної діяльності
5. Нейтралізація фінансово-економічних ризиків

6. Безпека інноваційної діяльності підприємства

7. Захист конкурентної позиції підприємства
8. Антикризове
підприємством

фінансове

управління

Стратегічні цілі
- максимізація рівня фінансової рентабельності.
- оптимізація обсягу фінансових ресурсів.
- забезпечення необхідного рівня фінансової стабільності і
стійкості.
- повне задоволення інвестиційних потреб підприємства.
- мінімізація рівня фінансових ризиків.
- впровадження науково-технічних досягнень;
- розширення асортименту продукції;
- підвищення якості продукції;
- забезпечення необхідного рівня технології та організації
виробництва.
- розширення частки ринку;
- забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності
підприємства.
- забезпечення фінансової стабільності при виникненні
кризових ситуацій.

Джерело : складено автором на основі [2, с. 328]
В залежності від економічних умов стратегія фінансово-економічної безпеки: встановлює
об’єкти, процеси, учасників її формування та реалізації, механізми, які забезпечують досягнення цілей
в межах заданих обмежень, і через фінансові ресурси координує інші функціональні стратегії;
спрямована або на залучення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, або на поліпшення
використання власних фінансових ресурсів.
Дослідження показали, що актуальність розробки стратегії фінансово-економічної безпеки
підприємства визначається рядом умов:
- інтенсивністю змін факторів зовнішнього фінансового середовища: в цих умовах відсутність
розробленої стратегії, адаптованої до можливих змін факторів зовнішнього середовища, може
призвести до того, що фінансові рішення окремих структурних підрозділів підприємства будуть носити
різноспрямований характер, приводити до виникнення протиріч та зниження ефективності фінансової
діяльності в цілому;
- переходом до нової стадії життєвого циклу: кожній зі стадій життєвого циклу підприємства
притаманні характерні їй рівень інвестиційної активності, напрямки та форми фінансової діяльності,
особливості формування та розподілу фінансових ресурсів. Розроблена стратегія дозволяє
заздалегідь адаптувати фінансову діяльність підприємства до майбутніх кардинальних змін
можливостей його економічного розвитку;
- кардинальною зміною цілей операційної діяльності підприємства, пов’язаною з новими
комерційними можливостями, що відкриваються: реалізація таких цілей потребує зміни виробничого
асортименту, впровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту продукції
тощо. В таких умовах суттєво зростає інвестиційна активність та диверсифікація форм фінансової
діяльності підприємства [11, с. 8-9].
Систему забезпечення фінансово-економічної безпеки можна розглядати як комплекс заходів по
локалізації різноманітних загроз і небезпек, що перешкоджають діяльності підприємства і його життєво
важливим фінансово-економічним інтересам. Створити універсальну систему фінансово-економічної
безпеки підприємства неможливо, оскільки кожне підприємство унікальне, має свої особливості
функціонування, потенціал, технічні та технологічні можливості, ринкові позиції тощо [13, с. 81].
На сьогодні, існує декілька підходів щодо виділення етапів формування стратегії фінансовоекономічної безпеки суб’єктів господарювання. Різні автори по-різному підходять до питання
виокремлення етапів, ступеня деталізації процесу. Зокрема, дослідження з цього питання знайшли
відображення у працях І. Мойсеєнко та О. Марченко [2, с. 331], Є. Орєхової [5, с. 129], Є. Балацького
[14], І. Біломістної та Є. Грохольської [15] та ін.
Узагальнюючи різні точки зору, ми вважаємо, що процес формування та реалізації стратегії
фінансово-економічної безпеки підприємства доцільно здійснювати згідно наступних основних етапів:
визначення загального періоду формування та дії стратегії; проведення моніторингу і аналізу
зовнішніх і внутрішніх факторів; визначення наявності процесів, що загрожують розвитку підприємства
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та його фінансово-економічній безпеці; проведення комплексної оцінки фактичного рівня фінансовоекономічної безпеки; формування переліку показників, за якими присутні загрози; формування
проектних сценаріїв стратегії фінансово-економічної безпеки; проведення оцінки і вибору найбільш
пріоритетного сценарію стратегії; забезпечення реалізації обраної стратегії; організація контролю за
реалізацією стратегії фінансово-економічної безпеки на підприємстві. Такий підхід дасть можливість:
врахувати можливі варіанти розвитку факторів зовнішнього середовища; знизити їх негативний вплив
на результати діяльності підприємства; реально оцінити його фінансові можливості; максимально
використати внутрішній фінансовий потенціал підприємства; активно маневрувати фінансовими
ресурсами тощо.
Викладена послідовність основних етапів процесу формування і реалізації стратегії фінансовоекономічної безпеки при необхідності може бути уточнена і деталізована з урахуванням особливостей
фінансової діяльності підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в сучасних умовах господарювання
перед кожним підприємством гостро стоїть проблема забезпечення його фінансово-економічної
безпеки. Кризові явища на ринку товарів та послуг, зростаюча конкуренція серед підприємств,
розширення спектру ризиків та загроз – все це потребує від кожного підприємства створення і
застосування адаптованої до подібних явищ стратегії забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.
Досягнення відповідного рівня фінансово-економічної безпеки підприємствами в агресивному
економічному середовищі є необхідним не тільки для забезпечення їх економічного зростання, а й
умовою подальшого існування.
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Орлик О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета – комплексне дослідження особливостей та основ формування стратегії забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи: аналізу та синтезу – для
узагальнення наукових підходів щодо трактування поняття «стратегія фінансово-економічної безпеки
підприємства», визначення сутнісних характеристик та формування авторського визначення даного поняття;
абстрактно-логічний – для з’ясування значення і місця стратегії фінансово-економічної безпеки у загальній
фінансовій стратегії підприємства, теоретичного узагальнення та формування висновків; системного аналізу,
абстрагування, логічних узагальнень – при визначенні основних стратегічних цілей фінансово-економічної
безпеки та особливостей процесу формування та реалізації стратегії її забезпечення на підприємствах.
Результати. Уточнено сутнісні характеристики та сформульовано авторське визначення поняття
«стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства». Визначено основні стратегічні цілі фінансовоекономічної безпеки підприємства. Запропоновано авторський підхід щодо виділення основних етапів процесу
формування і реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки на підприємствах.
Наукова новизна. Набула подальшого вирішення проблема виявлення особливостей процесу
формування та реалізації стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах
динамічності зовнішнього середовища. У зв’язку з цим окреслено основні стратегічні цілі фінансово-економічної
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безпеки та її місце в загальній фінансовій стратегії підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття
«стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства» та алгоритм формування і реалізації даної стратегії на
підприємствах.
Практична значущість. Запропонований алгоритм формування та реалізації стратегії фінансовоекономічної безпеки може бути використаний в практиці фінансово-господарської діяльності підприємств України
при організації системи забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, стратегія, стратегія фінансово-економічної безпеки
підприємства.
Orlyk O.V. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AN
ENTERPRISE STRATEGY
Purpose – a comprehensive study of the features and the foundations of the formation of the financial and
economic security of an enterprise ensuring strategy.
Methodology of research. The study includes the following methods: analysis and synthesis – to summarize the
scientific approaches to the interpretation of the concept of "strategy of financial and economic security of an enterprise",
determination of the essential characteristics and the formation of the author's definition of the given concept; abstract
logic – in order to understand the value and place of financial and economic security strategy for the overall financial
strategy of an enterprise, theoretical generalizations and drawing conclusions; system analysis, abstraction, logical
generalizations – when determining the main strategic goals of financial and economic security and features of the
process of formation and implementation of strategy of its ensuring at the enterprises.
Findings. The essential characteristics were clarified and the original definition of "strategy of financial and
economic security" was formulated. The main strategic objectives of financial and economic security of an enterprise
were defined. The author's approach to the definition of the main stages of the process of formation and implementation
of the strategy of financial and economic security in enterprises was proposed.
Originality. The problem of identifying features of the process of formation and implementation of the strategy to
ensure the financial and economic security of an enterprise in a dynamic environment has received solution. Therefore
the basic strategic objectives of financial and economic security and its place in the overall financial strategy of an
enterprise were defined. The author’s definition of "financial and economic security of the enterprise strategy" and an
algorithm for the formation and implementation of this strategy in an enterprise have been proposed.
Practical value. The proposed algorithm of formation and implementation of financial and economic security
strategy can be used in the practice of financial and economic activity of Ukrainian enterprises during organization of
their financial and economic security ensuring system.
Key words: financial and economic security, strategy, strategy of financial and economic security of an
enterprise.
Орлик
О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
СТРАТЕГИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – комплексное исследование особенностей и основ формирования стратегии обеспечения
финансово-экономической безопасности предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и
синтеза – для обобщения научных подходов к трактовке понятия «стратегия финансово-экономической
безопасности предприятия», определения сущностных характеристик и формирования авторского определения
данного понятия; абстрактно-логический – для уяснения значения и места стратегии финансово-экономической
безопасности в общей финансовой стратегии предприятия, теоретического обобщения и формирования
выводов; системного анализа, абстрагирования, логических обобщений – при определении основных
стратегических целей финансово-экономической безопасности и особенностей процесса формирования и
реализации стратегии ее обеспечения на предприятиях.
Результаты. Уточнены сущностные характеристики и сформулировано авторское определение понятия
«стратегия финансово-экономической безопасности предприятия». Определены основные стратегические цели
финансово-экономической безопасности предприятия. Предложен авторской подход к выделению основных
этапов процесса формирования и реализации стратегии финансово-экономической безопасности на
предприятиях.
Научная новизна. Получила дальнейшее решение проблема выявления особенностей процесса
формирования и реализации стратегии обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий в
условиях динамичности внешней среды. В связи с этим определены основные стратегические цели финансовоэкономической безопасности и ее место в общей финансовой стратегии предприятия. Предложено авторское
определение понятия «стратегия финансово-экономической безопасности предприятия» и алгоритм
формирования и реализации данной стратегии на предприятиях.
Практическая значимость. Предложенный алгоритм формирования и реализации стратегии финансовоэкономической безопасности может быть использован в практике финансово-хозяйственной деятельности
предприятий Украины при организации системы обеспечения их финансово-экономической безопасности.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, стратегия, стратегия финансовоэкономической безопасности предприятия.
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НАСЛІДКИ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКОЇ БОРГОВОЇ КРИЗИ
ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Постановка проблеми. Однією із основних проблем діяльності фінансово-економічної
глобальної системи є криза міжнародної заборгованості. Залежність національних економік від
зовнішніх запозичень набуває все більшого розповсюдження. Загроза розширення масштабів боргової
кризи в Європі цілком реальна і стосується переважно країн, які мають проблеми з бюджетною
політикою. У зв’язку з цим в умовах глобальних фінансових дисбалансів у світі актуальним є питання
щодо механізмів подолання наслідків боргової кризи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку теоретичних і
практичних аспектів щодо боргових криз зробили такі західні вчениі, як Б. Айхенгрін, К. Райнхарт,
М. Сімкович, В. Мартін, Д. Гросс, ДеЛонг. Серед вітчизняних вчених, які здійснювали дослідження в
цьому напрямі, слід відзначити В. Андрущенка, О. Барановського, Т. Вахненко, В. Гейця, О. Мниха,
Н. Печенюка О. Решоту, К. Гаркушу, Н. Слав’юка, В. Николюка. При цьому потребує подальшого
дослідження проблеми щодо конкретизації наслідків боргової кризи південноєвропейських країн та
механізмів їх подолання.
Постановка завдання. Метою статті є визначення наслідків південноєвропейської боргової
кризи та механізмів їх подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Упрдовж останніх трьох років боргова криза
поширилася по всьому європейському континенту. Відповідно до прогнозів МВФ, сума
заборгованостей десяти найбільш розвинених країн світу у 2016 буде збільшуватися від 86% від ВВП
до 125% [1]. Серед країн Єврозони найбільшу частку урядових боргових зобов’язань у 2014 році мала
Німеччина (26%), Італія (23%) та Франція (21%) від загального боргу європейських країн. Інші країни,
такі як Ірландія, Португалія, Греція та Кіпр, займали невелику частину запозичень у загальній
заборгованості Європейського валютного союзу (в межах 2-4%). Проте велика кількість цих країн з
нестабільною економікою несуть найбільшу загрозу для Єврозони [2].
Боргова криза в Європі є результатом сукупності складних факторів, серед основних з яких є
глобалізація фінансової системи. Легкі умови кредитування у 2002-2008 рр. спричинили ризикове
запозичення, міжнародні торговельні асиметрії, збільшення боргового тягаря приватного сектору та
відшкодування втрат шляхом збільшення податків для населення [3, с. 98]. Крім того країни-члени ЄС,
такі як Греція, Італія, порушили Маастрихтські критерії. Як зазначає Майкл Сімкович, уряди цих країн
приховували показники бюджетного дефіциту та боргових зобов’язань за допомогою використання
складних валютних і кредитних деривативів [4].
Однією з причин розповсюдження кризи є також негнучкість монетарної політики. Через те, що
країни-члени Єврозони проводять спільну грошово-кредитну політику, окремі країни не мають змоги
збільшити грошову масу (через додаткову емісію грошей), щоб розрахуватися з кредиторами та
пом’якшити ризик дефолту [5]. З одного боку, внаслідок гнучкої монетарної політики ЄС, може
відбуватися девальвація спільної валюти євро, що призводить до здешевлення експорту і тим самим
покращує торговельний баланс. З іншого – активи, що емітовані у валюті, яка девальвує, приносять їх
власникам збитки. Дана ситуація створює загрозу виведення великих обсягів фінансів з ЄВС. У зв’язку
з цим Європейський центральний банк орієнтується на монетарну стабільність та незалежність від
окремих урядів.
Іншою причиною поширення кризи є втрата довіри інвесторів до економіки країн ЄС. Облігації
Італії, Греції, Португалії містять в собі значний ризик, що перешкоджає притоку капіталу ззовні [6].
Наслідки південноєвропейської боргової кризи мали негативний вплив на економіку країн ЄС.
Під загрозою першого в історії Єврозони дефолту опинилася Греція. Кризові прояви все більше
набирають проявів в Іспанії, Португалії, Італії. Не оминула боргова криза Ірландію, в якій кризові
явища розпочалися у листопаді 2012 року. На початку 2013 року банківська криза розпочалася на
Кіпрі.
Найпершим наслідком південноєвропейської боргової кризи стало зниження цін на активи в цих
країнах, що було спричинено введенням жорстких умов надання кредитів та падіння добробуту
домогосподарств. Це в кінцевому результаті призвело до зниження рівня виробництва. Середній
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рівень ВВП в країнах Єврозони у 2009 р. зменшився на 4,5%. Суттєве зниження рівня ВВП у 20102012 рр. відбулося в Греції (рис. 1).

Рис. 1. Рівень ВВП в країнах Єврозони у 2008-2014 рр. (% до попереднього року)
Джерело: побудовано авторами за даними [7].
Ще одним наслідком кризи заборгованості є скорочення обсягів міжнародної торгівлі в даній
групі країн, що було спричинено суттєвим зменшенням частки товарів тривалого користування у
торговельному обороті. Скорочення обсягів міжнародної торгівлі було більш відчутним, в першу чергу,
за рахунок недостатнього фінансування, шоку попиту та підвищення чутливості торгівлі в умовах
глобалізації.
Зазначимо, що згідно з Маастрихтськими критеріями вступу країн до Єврозони, дефіцит
бюджету у «претендентів» не має перевищувати 3% від ВВП, а контрольований рівень державного
боргу – 60%. Проте статистичні дані свідчать про перевищення цього критерію в певних країнах
Єврозони. Але в цілому, починаючи 2011 року, бюджетний дефіцит у Єврозоні зменшується і вже у
2014 році становив 2,9% [7]. При цьому, незважаючи на покращення загального балансу державних
бюджетів країн, в Греції, Португалії та Іспанії даний показник все ж залишався доволі високим.
Найвищий дефіцит бюджету спостерігався у Греції, показник якого у 2014 році складав 12,3%.
Якщо аналізувати величину державної заборгованості, то її частка від ВВП в середньому по
Єврозоні значно зросла і протягом 2008-2014 рр. відповідно складала від 18,5% до 90,9%. Серед країн
ЄС найвищий рівень заборгованості був у Греції, який у 2014 р. досяг 175% . В Португалії, Італії та
Ірландії цей показник складав 129,7%, 128,5% та 123,2% відповідно (рис. 2).

Рис. 2. Частка урядового боргу від ВВП у «проблемних» країнах Єврозони, %
Джерело: побудовано авторами за даними [7].

75

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Велике боргове навантаження в цих країнах негативно вплинуло на реальний сектор економіки.
В країнах значно зріс рівень безробіття, що було викликано жорсткими заходами економії, які
включають скорочення працівників державного сектору. Показник безробіття у Греції та Іспанії у
2014 р. становив відповідно 26,4% та 25,4%. В Італії безробіття було на рівні нижчому, ніж середній по
країнах Європейського валютного союзу (ЄВС). Ситуація загострилася через банківські кризи, що
виникли в країнах в результаті масового вилучення депозитів населення з банків.
Основними механізмами, що допомогли б вирішити проблему боргової кризи є: жорстка
позикова політика, яка зменшує державні витрати, однак може призвести до дефляційного застою;
структурні реформи, що підвищують рівень конкурентоспроможності; фінансові інновації; часткова
приватизація; реструктуризація боргів. Іншим ефективним рішенням для виходу із боргової кризи країн
є використання механізмів Європейського центрального банку шляхом підняття податкових доходів
через введення податку на багатство (великі статки).
Для підтримки фінансової стабільності в Єврозоні було створено Європейський фонд
фінансової стабільності і Європейський механізм фінансової стабільності, які були тимчасовими
утвореннями, тому у 2011 р. запропоновано створення Європейського стабілізаційного механізму.
Європейський стабілізаційний механізм є плановим постійно діючим фондом фінансової стабілізації
країн Єврозони із статутним капіталом у 700 млрд євро [8, с. 268]. Важливим кроком у подоланні
наслідків фінансової кризи Єврозони є підписання 2 березня 2012 р. Європейського фіскального
договору. Це міжурядова угода, що спрямована на забезпечення стабільності, координації та
управління в Економічному та валютному союзі. Згідно міжурядового договору передбачено жорсткі
обмеження на державні витрати і запозичення, накладання штрафів на держави-порушниці щодо
невиконання встановлених обмежень [9, с. 119].
Як вже зазначалося, Греція одна із перших країн, що відчула наслідки боргової кризи. У 2013
році безробіття сягнуло рекордного показника в 25,4% [10]. Для виходу Греції із кризи заборгованості
ЄС було запропоновано впровадити політику структурної перебудови. Програму «жорсткої економії»
було вирішено впровадити не тільки в Греції, але й в інших європейських країнах, які мали критичний
рівень заборгованості. У грецькому випадку, це призвело до тягаря для платників податків. Нова
програма фінансової допомоги Греції, яку було прийнято на Євросаміті в Брюсселі у липні 2015 року,
передбачає обсяги кредитування 82-86 млрд євро [11].
Лідери Єврозони і уряд Греції узгодили першочергові заходи в процесі реформ, що є
обов’язковою умовою для кредитування. Вони включають впорядкування системи податку на додану
вартість; проведення пенсійної реформи; забезпечення повної незалежності національної
статистичної служби; координація й управління в економічному і монетарному союзі.
Ще однією країною, яка зазнала негативного впливу боргової кризи, стала Іспанія. Для
підтримки іспанських банків в кінці 2010 року було виділено 37 млрд євро. Внаслідок кризи значно
збільшився рівень безробіття, який у 2013 році досягло 26%. Для подолання боргової кризи в Іспанії
застосовується дві стратегії. Перша стратегія уряду даної країни полягає у контролі місцевих бюджетів
та місцевих боргів громадян; друга – в зміцненні власних ревізій та підзвітних державних інститутів.
Слід зазначити, що криза в Іспанії посприяла проведенню важливих реформ у бюджетно-фінансовій
сфері. Серед ключових – комплексний підхід до скорочення витрат і нові механізми контролю при
плануванні і виконанні держбюджету як на центральному, так і на місцевому рівнях [12, с. 65].
Італія, третя за величиною економіка Єврозони, вже в липні 2011 року стала наступним
кандидатом, що відчула вплив боргової кризи (після Греції та Ірландії). На початку липня курс
державних облігацій країни значно знизився. Під тиском Європейського Союзу Італія зобов'язалася
вести політику «суворого бюджету» і навіть ввела поправку щодо збалансованого бюджету в свою
конституцію. Починаючи з 2014 року, ПДВ вже був підвищений, а податкові пільги скасовані. Завдяки
приватизації у державний бюджет країни у цей рік надійшло 15 млрд євро [10].
Португалія також зазнала негативного впливу зовнішньоборгової кризи (відношення боргу до
ВВП у 2008 року становило 63%). Як наслідок, Португалія, як і інші європейські країни, скоротила
державні видатки та зіткнулася з негативними темпами економічного зростання [13]. У січні 2013 року
Португалія отримала черговий транш допомоги від ЄС, ЄЦБ і МВФ у розмірі 2,5 млрд євро. Загальна
сума наданої їй допомоги сягнула 64 млрд. євро. На відміну від Греції заходи «жорсткої економії»
користувалися широкою підтримкою більшості в парламенті [14, с. 251].
Висновки з проведеного дослідження. В результаті досліджень визначено наслідки боргової
кризи південноєвропейських країн, що, в першу чергу, призвело до зниження в них рівня ВВП та
зростання безробіття, скорочення обсягів зовнішньої торгівлі країн.
Виявлено, що основними причинами виникнення південноєвропейської боргової кризи є
недотримання «проблемними» країнами Маастрихтських критеріїв; високий дефіцит бюджету;
зростання зовнішнього державного боргу, що значно перевищує критичний рівень; відтік капіталу за
кордон; диспропорція в економічному розвитку країн-членів ЄС.
Аналіз досвіду південноєвропейських країн щодо подолання наслідків боргової кризи свідчить
про неефективне застосовування лише одного механізму «жорсткої економії», який, як правило,
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призводить до погіршення ситуації. Для того, щоб вийти країні з кризи, доцільно застосувати боргові
інструменти для фінансування власних секторів економіки. Проте, якщо запропоновані варіанти
стають неможливим, тоді зростає потреба у реструктуризації боргу. Подальші дослідження слід
продовжити в напрямі застосування світового досвіду щодо скорочення зовнішнього боргу України.
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Пазізіна С.М., Пазізіна К.В. НАСЛІДКИ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКОЇ БОРГОВОЇ КРИЗИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ
ПОДОЛАННЯ
Мета. Метою статті є висвітлення наслідків південноєвропейської боргової кризи та визначення
ефективних механізмів її подолання.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи (для
дослідження теоретичних основ механізмів подолання наслідків боргової кризи); аналізу (при визначенні динаміки
економічних показників країн); системно-порівняльного аналізу (для порівняння антикризової політики
півднноєвропейських країн).
Результати дослідження. Виявлено, що основними причинами виникнення південноєвропейської
боргової кризи є: недотримання «проблемними» країнами Маастрихтських критеріїв; високий дефіцит бюджету;
зростання зовнішнього державного боргу, що значно перевищує критичний рівень; відтік капіталу за кордон;
диспропорція в економічному розвитку країн-членів ЄС. Іншою причиною поширення кризи є втрата довіри
інвесторів до країн Єврозони. Облігації Італії, Греції, Португалії містять в собі значний ризик, що перешкоджає
притоку капіталу з інших країн.
Проаналізовано наслідки боргової кризи, до яких віднесено: зниження рівня ВВП, спад виробництва та
зростання безробіття. Встановлено, що в країнах Єврозони відбулося зниження цін на активи, яке було
спричинено введенням жорстких умов кредитування, а скорочення обсягів міжнародної торгівлі в даній групі країн
обумовлено суттєвим зменшенням частки товарів тривалого користування у торговельному обороті. Визначено
механізми подолання наслідків боргової кризи, основними з яких є: структурні реформи; фінансові інновації;
часткова приватизація; реструктуризація боргів.
Наукова новизна. Проведено порівняльний аналіз застосування механізмів щодо подолання боргових
криз південноєвропейських країн.
Практична значимість. Отримані результати дослідження направлені на подолання наслідків боргових
криз.
Ключові слова: боргова криза, зовнішня заборгованість, механізми скорочення заборгованості,
реструктуризація боргів.
Pazizina S.M., Pazizina K.V. THE CONSEQUENCES OF SOUTHERN EUROPEAN DEBT CRISIS AND THE
MECHANISMS FOR ITS OVERCOMING
Purpose. The aim of the article is to highlight the consequences of southern European debt crisis and identify
effective the mechanisms for its overcoming.
Methodology of the study. General scientific methods were used in the research process (for the study of the
theoretical foundations of the mechanisms to overcoming the consequences of the debt crisis); analysis (in determining
the dynamics of economic indicators of the country); systematic and comparative analysis (for comparison of anti-crisis
policy of southern European countries).
Findings. It has been revealed that the main reasons for the emergence of southern European debt crisis are:
failure to comply with “problematic” countries of the Maastricht criteria; high budget deficit; the growth of foreign debt that
significantly higher than the critical level; capital flight abroad; disparities in economic development of the EU member
states. Another reason for spread of the crisis is the loss of investor confidence to the Eurozone countries. Bonds Italy,
Greece, Portugal contain significant risk that prevents the inflow of capital from other countries.
The effects of the debt crisis, which include: reduction in the level of GDP, decline in production and rising
unemployment are analyzed in the article. It has been established that decline in asset prices occurred in the Eurozone
countries that was caused by the introduction of stringent credit conditions and the decline in international trade in this
group of countries due to a significant decrease in the proportion of durable goods in trade turnover. The mechanisms for
overcoming the consequences of debt crisis, the main ones are: structural reforms; financial innovations; partial
privatization; debt restructuring.
Originality. A comparative analysis of application of the mechanisms for overcoming the debt crisis of southern
European countries has been conducted.
Practical value. The obtained results of research aimed at overcoming the consequences of the debt crisis.
Key words: debt crisis, foreign debt, mechanisms of reducing debt, debt restructuring.
Пазизина С.Н., Пазизина К.В. ПОСЛЕДСТВИЯ ЮЖНОЕВРОПЕЙСКОГО ДОЛГОВОГО КРИЗИСА И
МЕХАНИЗМЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Цель. Целью статьи является освещение последствий южноевропейского долгового кризиса и
определение эффективных механизмов его преодоления.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы (для
исследования теоретических основ механизмов преодоления последствий долгового кризиса); анализа (при
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определении динамики экономических показателей стран); системно-сравнительного анализа (для сравнения
антикризовой политики южноевропейских стран).
Результаты исследования. Определено, что основными причинами возникновения южноевропейского
долгового кризиса являются: несоблюдение «проблемными» странами Маастрихтских критериев, высокий
дефицит бюджета; увеличение внешнего государственного долга, что существенно превышает критический
уровень; отток капитала за границу; диспропорция в экономическом развитии стран-членов ЕС. Другой причиною
распространения кризиса является потеря доверия инвесторов к странам Еврозоны. Облигации Италии, Греции,
Португалии содержат в себе значительный риск, что препятствует притоку капитала из других стран.
Проанализированы последствия долгового кризиса, к которым отнесено: снижение уровня ВВП,
сокращение производства и увеличение безработицы. Установлено, что в странах Еврозоны произошло
снижение цен на активы, которое было вызвано введением жестких условий кредитования, а сокращение
объемов международной торговли в данной группе стран обусловлено существенным уменьшением доли
товаров длительного пользования в торговом обороте. Определены механизмы преодоления последствий
долгового кризиса, основными из которых являются структурные реформы; финансовые инновации; частичная
приватизация; реструктуризация долгов.
Научная новизна. Проведен сравнительный анализ использования механизмов относительно
преодоления долговых кризисов южноевропейских стран.
Практическая значимость. Полученные результаты исследований направлены на преодоление
последствий долговых кризисов.
Ключевые слова: долговой кризис, внешняя задолженность, механизмы сокращения задолженности,
реструктуризация долгов.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЛЬНОСТІ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Процес формування ринкової економіки в Україні посилює
конкуренцію, яка стає основним механізмом регулювання господарського процесу. На функціонування
підприємства впливають зміни, що відбуваються як у зовнішньому, так й у внутрішньому середовищі
його діяльності. Вони характеризуються нестабільністю і потребують швидкої реакції керівників
підприємств, знання ними законів розвитку та виживання в ринкових умовах. Усе це по-новому
ставить питання про управління підприємством як суб'єктом ринкових відносин, про його спроможність
пристосовуватися до швидкозмінних умов ринку. Тому такою важливою стає потреба в розробці
наукових проблем з планування діяльності підприємства для забезпечення його економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До недавнього часу проблеми економічної безпеки
були у центрі уваги переважно західних спеціалістів [1]. Українські і російські спеціалісти звернулись
до них порівняно недавно. Питанням забезпечення економічної безпеки присвятили свої роботи
Колосов А., Абалкін Л., Архіпов А., Брендіков М., Барановський О., Драга А., Забродський В.,
Капустин Н., Сухорукова Т., Крисін А., Ляшенко О., Пономарьов В., Полушкин О., Мунтіян В.,
Олєйніков Є., Пастернак-Таранушенко Г., Тамбовцев В., Шаліков В., Одінцов А., Гусін В., Демін В.,
Грунін О., Шульц В. та інші.
На жаль, останнім часом більшість підприємств, як великих, так і середніх та малих, не
приділяють необхідної уваги плануванню. Здебільшого воно має оперативний характер, де планові
розрахунки обмежені вузьким часовим горизонтом [2]. Така ситуація зумовлена переважно чинниками
зовнішнього середовища через нестабільність фінансової системи, погану платіжну дисципліну,
значне податкове навантаження, банкрутство контрагентів. Разом з тим, недостатня увага до
планування діяльності рівнозначна ігноруванню питаннями забезпечення стабільного й ефективного
розвитку підприємства, тобто його економічної безпеки. Ігнорування плануванням, як активною
складовою, призводить до того, що підприємство стає об'єктом планування з боку інших фірм, тобто
використовується в чужих інтересах [3].
Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу планування діяльності щодо
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система економічної безпеки підприємства –
комплексне поняття, до складу якого входять суб'єкти, об'єкти та механізм реалізації безпеки на
підприємстві. Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і
дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази; від обсягу матеріально-технічних і
фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств; від розуміння кожним з працівників
важливості гарантування безпеки бізнесу; а також від досвіду роботи керівників служб безпеки
підприємств [4].
Основним призначенням планування діяльності щодо забезпечення економічної безпеки
підприємства як функції управління є визначення впливу змін усіх чинників з внутрішнього й
зовнішнього середовищ на підвищення результатів фінансово-господарської діяльності, ефективності
організації виробничого процесу й забезпечення сприятливих умов для безперебійного
функціонування й розвитку підприємства. Отже, планування – це не тільки вміння визначити мету
організації, результати її діяльності, а й уміння передбачити несподівані зміни, які очікують фірму [5].
У процесі здійснення підприємством своєї фінансово-господарської діяльності накопичується
інформація для аналізу стану його економічної безпеки, на основі якої визначаються відповідні
показники, які агрегуються у функціональні й сукупні критерії економічної безпеки цього підприємства,
аналіз їхніх відхилень від планових значень дозволяє визначити причини виникнення таких відхилень
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[6]. Після цього виробляються рекомендації стосовно коригування набору корпоративних ресурсів,
систем стратегічного й поточного планування фінансово-господарської діяльності підприємства, а
також системи оперативного керування його діяльністю [7].
Для того, щоб краще зрозуміти, як впливає планування діяльності щодо забезпечення
економічної безпеки, проведемо аналіз фінансової стійкості підприємства, що має на меті аналіз
фінансової стабільності та незалежності в напрямку забезпечення економічної безпеки. Базою
дослідження було обрано комунальне підприємство «Харківводоканал», основними видами діяльності
якого є: забір, очистка, транспортування і реалізація води споживачам м. Харкова і Харківської
області; приймання, відведення, перекачка, повна механічна і біологічна очистка стічних вод, які
надходять від населення, комунально-побутових і промислових підприємств.
Підприємство працює і розвивається згідно «Програми розвитку і реформування житловокомунального господарства на 2010-2015 рр.», розробленої у відповідності до Указу Президента
України від 19.10.1999 р. № 1351 «Про прискорення реформування житлово-комунального
господарства», Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова і
Законом України «Про Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки».
Щодо планування діяльності задля забезпечення економічної безпеки КП «Харківводоканал», то
внутрішній аналіз економічної безпеки підприємства здійснюється самими працівниками компанії, а
зовнішній – маркетинговою компанією та аудиторською фірмою, що аналізують ринок та стан
комунальної компанії на цьому ринку. Також планово-економічний відділ здійснює як зовнішній, та і
внутрішній аналіз його економічної безпеки в комплексі, на основі даних, що отримала бухгалтерія
підприємства та додаткових звітів аудиторської фірми і маркетингової компанії.
Використовуючи методику розрахунку показників фінансової стійкості [8], та на основі даних
балансу підприємства дамо оцінку фінансової стійкості КП «Харківводоканал» за 2012-2014 рр. (табл.
1), що дасть нам зрозуміти на скільки ефективне планування діяльності щодо забезпечення
економічної безпеки.
Таблиця 1
Показники фінансової стійкості підприємства КП «Харківводоканал»
№
з/п

Показники

2012

2013

2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт заборгованості
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
Коефіцієнт забезпеченості запасів
Коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами
Коефіцієнт маневреності власних коштів
Коефіцієнт короткострокової заборгованості

0,73
0,27
1,59
0,72
0,21
0,03
1,40
0,55
0,27
0,22
0,23

0,88
0,12
1,47
0,87
0,11
0,02
1,36
0,47
0,49
0,25
0,20

0,79
0,21
1,79
0,78
0,15
0,02
0,14
0,08
0,32
0,38
0,17

Абсолютне відхилення
2013/
2014/
2012
2013
+0,15
-0,09
-0,15
+0,09
-0,12
+0,32
+0,15
-0,09
-0,1
+0,04
-0,01
0,00
-0,04
-1,22
-0,08
-0,39
+0,46
-0,17
+0,03
+0,13
-0,03
-0,03

Джерело : розроблено авторами
Відповідно, за даними табл. 1, перші п’ять показників характеризують фінансовий стан
підприємства з позиції структури капіталу. Чим вищий рівень першого показника та нижчий другого,
тим стійкішим є фінансове положення підприємства. У нашому випадку станом на 2012 рік КП
«Харківводоканал» фінансувалося за рахунок власного капіталу на 73 % та на 27 % за рахунок
позиченого. За період з 2012 року по 2013 року відбувається збільшення коефіцієнта автономії, але
вже на кінець 2014 року ми бачимо незначне зниження, хоча показник знаходиться в межах
нормативного значення (норматив >0,5) [9]. Це є позитивною тенденцією, тому що свідчить про
збільшення підприємством фінансування своєї діяльності за рахунок власного капіталу до 79 % і за
рахунок залученого до 21%. Відповідно, при зростанні частки власного капіталу зменшується
коефіцієнт фінансової залежності та збільшується коефіцієнт фінансування.
Станом на 2012 рік поточні зобов’язання у загальній сумі зобов’язань складають 23 %, а на
кінець 2014 року вони знизились до 17%.
В результаті діяльності підприємства за 2012 рік відмічався зріст коефіцієнтів забезпеченості,
що свідчить про підвищення ефективності роботи організації. Але на кінець 2013 року динаміка цих
коефіцієнтів змінилася на протилежну, тобто у сторону зменшення. На кінець 2014 року маємо
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значення цих коефіцієнтів нижче нормативно прийнятого (нормативний показник >0,6) [9], а саме,
тільки 8 % власних коштів вкладено в оборотний капітал. Важливим показником, який характеризує
фінансову стійкість підприємства, є коефіцієнт маневреності власних коштів. Він показує, скільки
довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів підприємства поряд з
власними коштами. Що менше позикових коштів залучає підприємство для здійснення своєї статутної
діяльності, то вища його фінансова стійкість. Тобто, цей коефіцієнт показує, яка частина власного
капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а
яка частина капіталізована. Значення цього показника може змінюватися залежно від структури
капіталу і галузевої приналежності підприємства (норматив – 0,4 – 0,6) [9]. Тобто у підприємства не
вистачає власних коштів для фінансування своєї діяльності.
Оцінка реального фінансового стану підприємства з використанням певного комплексу
показників дає змогу правильно оцінити планування діяльності щодо забезпечення економічної
безпеки стан підприємства, проаналізувати вибраний курс дій, а також на підставі даних ввести
корективи в планування діяльності підприємства на майбутні періоди задля забезпечення економічної
безпеки підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз основних економічних показників діяльності
комунального підприємства в період з 2012 по 2014 роки свідчить про те, що нестабільність
економічної ситуації в країні значно ослабила компанію, тому на даний момент КП «Харківводоканал»
є збитковим підприємством. Така ситуація загрожує як самій компанії, так і місту в цілому, оскільки від
неї залежить нормальне функціонування міста Харкова.
Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, необхідно переглянути планову
діяльність підприємства, яка здійснюється згідно зі стратегічними цілями й тактичними завданнями,
внутрішніми умовами його роботи, необхідним рівнем економічної безпеки. Тому зі зміною цих
показників змінюється й послідовність, структура та критерії ефективності процесу планування.
Планова діяльність щодо забезпечення економічної безпеки є ефективним засобом подолання
невизначеності зовнішнього середовища, причому на кожній новій стадії життєвого циклу ця
невизначеність збільшується, тобто ускладнюються загрози й розширюються завдання планування.
Тому, на нашу думку, недостатньо використовувати лише один метод планування, потрібно
якнайменше 2-3 варіанта розвитку компанії.
Бібліографічний список
1. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення :
[монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280с.
2. Орлов О. Планування діяльності промислового підприємства : [підручник] / О. Орлов. – К. :
Скарби, 2002. – 336 с.
3. Литвак Б. Разробка управленческого решения / Б. Литвак. – М. : Дело, 2002. – 392 с.
4. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. –
[3-є вид.]. – К. : Каравела, 2008. - 352 с.
5. Планування економічної безпеки підприємств / [за. ред. О.В. Ареф'єва]. – К. : Європейський
університет, 2005. – 170 с.
6. Єгупов Ю.А. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обґрунтування
виробничої програми підприємства / Ю.А. Єгупов // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 49-52.
7. Євдокимов Ф.І. Оцінка економічної безпеки підприємства та її планування / Ф.І. Євдокимов,
Н.В. Федорова // Вісник Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4. – Ч. 2. – С. 108-110.
8. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник] / Л.А. Швайка. – Львів :
«Новий Світ-2000», 2004. – 268 с.
9. Аналіз фінансового стану підприємства : [навч. посібник] / [Шило В.П., Верхоглядова Н.І.,
Ільїна С.Б. та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2005. – 425 с.
References
1. Kozachenko, H.V., Ponomarov, V.P. and Liashenko, M.A. (2003), Ekonomichna bezpeka
pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of enterprise: essence and
mechanism to ensure], monograph, Libra, Kyiv, Ukraine, 280 p.
2. Orlov, O. (2002), Planuvannia diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Planning activities of industrial
enterprises], textbook, Skarby, Kyiv, Ukraine, 336 p.
3. Litvak, B. (2002), Razrobka upravlencheskogo resheniia [Development of management decisions],
Delo, Moscow, Russia, 392 p.
4. Tarasiuk, H.M. and Shvab, L.I. (2008), Planuvannia diialnosti pidpryiemstva [Planning of the
enterprise activity], tutorial, Karavela, Kyiv, Ukraine, 352 p.
5. Arefiev, O.V. (2005), Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Planning of economic
security of enterprises], Evropeiskyi universytet, Kyiv, Ukraine, 170 p.

82

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

6. Yehupov, Yu.A. (2011), “Planning production capacity resource in the context of justification of the
production program of the enterprise”, Ekonomist, no. 11, pp. 49-52.
7. Yevdokymov, F.I. and Fedorova, N.V. (2000), “Assessment of enterprise economic security and its
planning”, Visnyk Tekhnol. Un-tu Podillia. Ekon. nauky, no. 4, part 2, pp. 108-110.
8. Shvaika, L.A. (2004), Planuvannia diialnosti pidpryiemstva [Planning of activity of enterprise],
tutorial, "Novyi Svit-2000", Lviv, Ukraine, 268 p.
9. Shylo, V.P., Verkhohliadova, N.I., Ilina, S.B. et al. (2005), Analiz finansovoho stanu pidpryiemstva
[Analysis of the financial condition of the company], tutorial, TsUL, Kyiv, Ukraine, 425 p.
Головко О.Г., Шкляр О.А. ОСОБЛИВОТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета – дослідження процесу планування діяльності щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.
Методика дослідження. Дослідження авторів роботи спираються на наукові концепції та теоретичні
досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених. У роботі застосовано цілий ряд методів, які дозволяють одержати
кількісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підприємства: метод фінансових коефіцієнтів (відносних
показників) – при розрахунку відношень між окремими позиціями звітності підприємства, визначенні
взаємозв’язків показників; порівняльний аналіз – при аналізі фактичних показників діяльності підприємства
порівняно з їх нормативними значеннями.
Результати. Здійснено оцінку фінансової стійкості, що дає змогу оцінити стан підприємства, а також
розробити кілька сценаріїв розвитку діяльності підприємства на майбутні періоди задля забезпечення економічної
безпеки підприємства.
Наукова новизна. Доведена ефективність використання аналізу оцінки фінансового стану підприємства,
що дає змогу побачити прогалини в процесі планування діяльності щодо забезпечення економічної безпеки.
Встановлено зв'язок між показниками фінансової стійкості та їх впливом на стан економічної безпеки
підприємства, що дає змогу оцінити ефективність планування діяльності щодо забезпечення економічної безпеки.
Практична значущість полягає в тому, що отримані розрахунки підприємство може використати для
розробки більш ефективного плану діяльності щодо забезпечення економічної безпеки, який буде засобом
подолання кризового стану підприємства, що забезпечить достатній рівень економічної безпеки.
Ключові слова: планування, економічна безпека, комунальне підприємство, фінансова стійкість, ділова
активність.
Golovko О.G., Shkliar O.A. FEATURES PLANNING ACTIVITIES TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF
THE ENTERPRISE
Purpose – to study the process of planning for economic security of the enterprise.
Methodology of research. Research of the authors are based on scientific concepts and theoretical
achievements of domestic and foreign scientists. The paper applies a number of techniques to obtain a quantitative
assessment of selected aspects of financial activity of the enterprise: the method of financial ratios (ratios) – calculation
of relations between separate positions reporting company, definition of interrelations of indicators; comparative analysis
– in the analysis of the actual performance of the company compared to their normative values.
Findings. Performed assessment of financial stability that allows us to estimate the state of the enterprise, and to
develop several scenarios of development activity for future periods to ensure the economic security of the enterprise.
Originality. Proven effective use in the analysis of assessing the financial condition of the company that gives the
opportunity to see the gaps in the process of planning for economic security. The relation between the indicators of
financial stability, and their impact on the economic security that allows you to evaluate the effectiveness of planning
activities to ensure economic security.
Practical value lies in the fact that the calculations the company can use to develop a more effective plan of
activities on ensuring economic security, which will be a means of overcoming the crisis state of the enterprise, which will
provide a sufficient level of economic security.
Key words: planning, economic security, public company, financial stability, business activity.
Головко Е.Г., Шкляр О.А. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – исследование процесса планирования деятельности по обеспечению экономической безопасности
предприятия.
Методика исследования. Исследования авторов работы опираются на научные концепции и
теоретические достижения отечественных и зарубежных ученых. В работе применен целый ряд методов,
позволяющих получить количественную оценку отдельных аспектов финансовой деятельности предприятия:
метод финансовых коэффициентов (относительных показателей) – расчет отношений между отдельными
позициями отчетности предприятия, определении взаимосвязей показателей; сравнительный анализ – при
анализе фактических показателей деятельности предприятия по сравнению с их нормативными значениями.
Результаты. Осуществлена оценка финансовой устойчивости, что дает возможность оценить состояние
предприятия, а также разработать несколько сценариев развития деятельности предприятия на будущие
периоды для обеспечения экономической безопасности предприятия.
Научная новизна. Доказана эффективность использования анализа оценки финансового состояния
предприятия, что дает возможность увидеть пробелы в процессе планирования деятельности по обеспечению
экономической безопасности. Установлена связь между показателями финансовой устойчивости и их влиянием
на состояние экономической безопасности предприятия, что позволяет оценить эффективность планирования
деятельности по обеспечению экономической безопасности.

83

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Практическая значимость заключается в том, что полученные расчеты предприятие может использовать
для разработки более эффективного плана деятельности по обеспечению экономической безопасности, который
будет средством преодоления кризисного состояния предприятия, что обеспечит достаточный уровень
экономической безопасности.
Ключевые слова: планирование, экономическая безопасность, коммунальное предприятие, финансовая
устойчивость, деловая активность.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Конкуренція є важливою рисою ринкової економіки і одним з
показників ефективної діяльності виробництва. Саме конкуренція сприяє застосуванню творчого
потенціалу, формує умови для самореалізації в економіці, сприяє створенню нових
конкурентоспроможних товарів і послуг.
Це породжує дух суперництва, який визначає форми господарської діяльності людей.
Дослідження проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств національної економіки
актуально не тільки в теоретичному, але і в практичному відношенні. Для її вирішення необхідно
сформувати цілісну концепцію конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в питання вивчення, оцінки та
управління конкурентоспроможністю господарських одиниць внесли такі вчені, як Г.Л. Азоев,
І. Ансофф, С.Л. Брю, Ф. Котлер, М. Портер, А. Дж Стрікленд, А. Томпсон, Р.А. Фатхутдінов, В.Є.Швець,
Й. Шумпетер, А.Ю. Юданов та ін.
Проте, незважаючи на досить велику кількість наукових робіт, присвячених дослідженню
питання конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, виникають проблеми її кількісної оцінки,
так як на сьогоднішній день практично відсутній єдиний методичний підхід, який був би затребуваний
реальним сектором економіки.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є системне дослідження та теоретичні
засади формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна категорія “конкурентоспроможність”
посідає особливе місце в економічній науці. Однак вона не дає як єдиного загальноприйнятого
трактування змісту категорії “конкурентоспроможність”, так і єдиного підходу до методів її оцінювання і
формування.
Теоретико-методологічні відмінності детермінують значну різницю під час проведення
дослідження у способі формулювання теорій конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність підприємства може бути інтерпретована як “... здатність ефективно
виробляти товари і послуги, які мають ринкову цінність для досягнення високого рівня доходів і віддачі на
капітал” [1], або як “…спроможність досягати і підтримувати вигідну позицію в умовах мінливого оточення”
[2]. На думку М. Портера, внутрішні ресурси підприємства і умови їх реалізації є важливими факторами
його конкурентоспроможності, особливо у виробничій сфері [3]. Сукупність застосовуваних факторів у
різних галузях різниться. Фірми досягають конкурентної переваги, якщо мають у розпорядженні дешеві
або високоякісні ресурси і фактори, які є важливими при конкуренції в певній галузі.
Окремі дослідники [3, с. 44] вважають, що конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства,
головним інструментом економії ресурсів, підвищення якості товарів і рівня життя населення.
Конкуренція – це процес управління суб’єктом своїми відмінними перевагами для отримання високих
економічних результатів або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення
об’єктивних і суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах.
Конкурентоспроможність визначає вміння витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними
об’єктами на даному ринку. Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується
ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з
аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Окремі науковці вважають, що для ефективного аналізу дефініції “конкурентоспроможність
підприємства” потрібно поділити обґрунтування на три групи, що відрізняються за сутнісними
характеристиками [4, с. 82-83]:
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1. Конкурентоспроможність підприємства як відносна характеристика діяльності підприємства в
умовах взаємодіючих чинників з приводу конкурентних відносин.
2. Конкурентоспроможність підприємства як здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію.
3. Конкурентоспроможність підприємства як можливість задоволення конкретної потреби
порівняно з аналогічними об’єктами.
Встановлено, що конкурентоспроможність підприємства як система відносин між суб’єктами з
приводу формування, утримання і реалізації їх економічних переваг може використовуватися не тільки
для аналізу зовнішнього середовища, а й внутрішнього середовища. У цьому полягає один із напрямів
системного вивчення конкурентоспроможності. В такому підході внутрішнє середовище підприємства
можна розглядати як сукупність суб’єктів, які забезпечують конкурентні переваги, і їх відносин між
собою, як підсистему управління конкурентоспроможністю. Тобто реальна і потенційна можливості
фірм в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і
неціновими характеристиками є більш привабливими для споживача, ніж товари їх конкурентів.
У
вузькому
розумінні
конкурентоспроможність
підприємства
зводиться
до
конкурентоспроможності продукції і забезпечується через заняття певної товарної ніші. Але
конкурентоспроможність продукції є лише складовою частиною конкурентоспроможності
підприємства. Більш широке трактування передбачає враховувати не тільки конкурентоспроможність
продукції, а й ефективність виробництва [5]. Оскільки ефективність виробництва є оціночною
категорією, у викладеному трактуванні не висвітлено чинників, що призводять підприємство до стану
конкурентоспроможності. Для здійснення конкурентоспроможності підприємства необхідно
забезпечити надійність процесів, а також домогтися зростання і диверсифікації виробництва, що
зумовлює довгостроковий розвиток економічної системи. Досягнення вищезазначених цілей повинно
задовольняти інтереси всіх «партнерських груп», що беруть участь в процесі управління і
функціонування підприємства: власників, менеджерів, персонал, постачальників сировини, матеріалів
і засобів виробництва, а також клієнтів, страхові та аудиторські організації, фондові біржі тощо [3]. З
цього випливає, що чинники внутрішнього середовища і елементи інфраструктури підприємства
займають значне місце в системі його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність
підприємства – це багатоаспектне поняття, що характеризує динамічну і керовану властивість фірми,
яка визначається сукупністю конкурентних переваг, в тому числі формуються факторами зовнішнього
середовища і здійснює свій вираз в здатності витримувати конкуренцію на зовнішньому і внутрішньому
ринках товарів, капіталу і праці в окремому розглянутому періоді [6].
І.Б. Яців характеризує конкурентоспроможність підприємства, як здатність здійснювати
упродовж тривалого часу ефективну господарську діяльність, отримуючи прибутки від реалізації
продукції на конкурентному ринку. Принциповими в цьому визначенні є такі моменти:
– конкурентоспроможність характеризує здатність підприємства стабільно функціонувати
упродовж певного періоду, тобто відображає перспективи підприємства як економічної системи;
– успіх підприємства ґрунтується на виробництві ним продукції, яку воно здатне реалізувати з
вигодою для себе;
– успіх досягається в конкурентній боротьбі, у змаганні з іншими суб’єктами підприємницької
діяльності, а отже, передбачає певну раціональну поведінку підприємства [7].
В окремих науковців існує точка зору, згідно з якою конкурентоспроможність підприємства – це
безперервний
і
послідовний
процес:
«Конкурентоспроможність
продукції
визначає
конкурентоспроможність підприємства; конкурентоспроможність підприємства визначає рівень
економічного становища підприємства; а рівень економічного становища підприємства визначає
рівень і спрямованість інноваційного розвитку, яке в свою чергу визначає конкурентоспроможність
продукції» [8]. Однак, на наш погляд, в даній позиції невірно вказаний причинно-наслідковий зв’язок
(чинника і результату конкурентоспроможності), оскільки конкурентоспроможність продукції і
конкурентоспроможність підприємства є результатом впливу чинників конкурентоспроможності. Однак
при більш детальному розгляді поняття «конкурентоспроможність підприємства» виявляються
відмінності в підходах вчених щодо сутності цієї багатоаспектної категорії. Основне завдання кожного
дослідника, який вивчає проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства, полягає у
визначенні критеріїв, а також знаходженні джерел і чинників конкурентоспроможності. Однак тут
очевидною стає невизначеність різних термінів і категорій, що уособлюють тлумачення
конкурентоспроможності в залежності від часу, поставлених цілей, дії та об’єкта дослідження.
Н. П. Тарнавська обґрунтовує, що конкурентоспроможність підприємств необхідно розглядати з
урахуванням ієрархічності цього поняття, зважаючи на наявність причинно-наслідкових зв’язків та
супідрядності конкурентоспроможності на усіх рівнях управління економікою (держава, підприємство,
продукція) [9].
Слід виокремити дослідження В.В. Криворотова, котрий здійснив спробу систематизації чинників,
що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства [10]. А саме: техніко-технологічних
чинників, організаційно-управлінських чинників, фінансово-економічних чинників тощо [10]. Але ця
систематизація носить універсальний характер і не відображає галузевої специфіки підприємства. Окрім
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того, В.В. Криворотовим не ставилося завдання предметного дослідження організаційно-управлінських
чинників, тому фактори цієї підсистеми носять в його дослідженні дотичний характер.
Отже, конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що відображає
стратегію розвитку підприємства в умовах функціонування змін оточуючого середовища, яка
спрямована на якісно-кількісне забезпечення діяльності на ринку.
Необхідність підвищення надійності процесів у внутрішньому і зовнішньому середовищах
підприємства та узгодження інтересів великої кількості учасників цих процесів, обумовлюють інтерес
учених до побудови ефективних систем управління компетентностями персоналу, корпоративними
знаннями, комунікаціями. При цьому названі елементи: персоналу, управління знаннями,
комунікаціями – є ключовими чинниками конкурентоспроможності великих підприємств.
Отже, конкурентоспроможність підприємства – це здатність, можливість і характеристика
підприємства, спрямована на використання порівняльних переваг у виробництві та реалізації товарів
за допомогою застосування низки інструментарію: методів економіко-математичного аналізу,
модельного апарату для забезпечення переваги над аналогічними підприємствами даної галузі
всередині країни та за її межами, з урахуванням волатильних умов конкуренції. Ринкова конкуренція –
боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться фірмами на
доступних їм сегментах ринку.
Будь-яке підприємство, що діє в ринкових умовах господарювання, постійно бере участь в
конкурентній боротьбі. У міру розвитку виробничих, маркетингових та інформаційних технологій
ступінь конкуренції зростає. Ця обставина призводить до необхідності відшуковувати нові механізми
для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Конкурентоспроможність підприємства дає змогу для здійснення ефективної господарської
діяльності в умовах конкурентного ринку. Конкурентоспроможність як явище представляє собою
сукупність якісних і вартісних характеристик, що забезпечують задоволення конкретної потреби.
Щодо конкурентоспроможності підприємств в цілому, одним з напрямків її підвищення може
виступати зниження сукупних витрат, до складу яких входять і витрати управління.
Виробнича діяльність будь-якого підприємства в сучасних умовах залежить від того, наскільки
успішно вирішуються проблеми, пов’язані з конкурентоспроможністю продукції, що випускається ним.
Тільки вирішивши цю проблему, підприємство може ефективно функціонувати і розвиватися в
ринковому середовищі.
Успішна робота підприємств в умовах конкуренції залежить від системи взаємозв’язків
зовнішнього і внутрішнього характеру. Найбільший вплив на конкурентоспроможність підприємств
мають інтегральні чинники і, перш за все, інвестиційні, інноваційні та фінансові.
Боротьба за споживача – це перш за все боротьба за сферу впливу на ринку, а вона в свою чергу
залежить від низької ціни і якості виробленої продукції, тобто споживної вартості. В ході конкуренції
встановлюється суспільна необхідність в даній продукції, дається оцінка з визначенням рівня цін.
Надійне перебування підприємства на ринку визначається конкурентоспроможністю вироблених
ним продуктів і можливостями вести конкурентну боротьбу. Конкурентоспроможність відображає
якісну сторону пропонованої продукції. Конкурентоспроможним є той товар, комплекс споживчих і
вартісних властивостей якого забезпечує йому комерційний успіх на ринку. Конкурентоспроможний
товар – це продукція, що вигідно відрізняється від аналогів-конкурентів по системі якісних і соціальноекономічних ознак [11].
Основними вимогами для досягнення конкурентоспроможного виробництва є наявний
потенціал: використання прогресивної технології, сучасних методів менеджменту, своєчасне
оновлення фондів, забезпечення гнучкості виробництва, пропорційності, безперервності і ритмічності
процесів. Важливе місце займають найбільш значущі чинники конкурентних переваг підприємств:
якість товарів і послуг на ринку, система ціноутворення, організаційна культура, система менеджменту
та мотивація персоналу. Сукупність цих факторів сприяє виникненню середовища, яка веде до
підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Саме тому значною умовою реалізації конкуренції, як багатостороннього процесу здійснення
конкурентних відносин є управління конкурентоспроможністю підприємства. Управління
конкурентоспроможністю підприємства – це діяльність, спрямована на формування управлінських
рішень, що базуються на протистоянні різних зовнішніх впливів, відповідно до цілей підприємства.
До основних властивостей економічної категорії «конкурентоспроможність підприємства»
доцільно віднести можливість управляти нею. Конкурентоспроможність підприємства – це не є щось
стале і непорушне, її можна формувати і змінювати. Управління конкурентоспроможністю має
здійснюватися не тільки в короткостроковому аспекті (тактичне управління), але і на довгостроковий
період (стратегічний менеджмент). Управління конкурентоспроможністю в довгостроковому аспекті
дозволяє значно знизити ступінь невизначеності розвитку підприємства, підвищити його ринкову
стійкість, забезпечити потенціал стабільного зростання.
Отже, управління конкурентоспроможністю – це безперервний процес впливу на об’єкт управління
(особистість, колектив, технологічний процес, підприємство, галузь), здатний витримувати конкуренцію з
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аналогічним управлінням на інших підприємствах в межах даного ринку. Цей процес спрямований на
досягнення ринкових цілей підприємства. При цьому управління конкурентоспроможністю необхідно
розглядати як відносну характеристику результативності діяльності певної керуючої системи,
відображену в кількісних і якісних показниках суб’єкта й об’єкта управління. Сучасний менеджмент
необхідний підприємствам як умова їх ефективного існування і розвитку, саме він обумовлює цілі,
стратегії, прийняття управлінських рішень, від нього залежить реакція підприємства на зовнішні загрози,
а також можливість використання наявних ринкових переваг.
Система управління конкурентоспроможністю на підприємстві забезпечує умови, при яких
головним завданням для керівника будь-якого рівня виступає активний пошук реальних можливостей
підвищення результативності виробництва, якості продукції і, як наслідок, отримання прибутку. При
цьому, система управління повинна бути креативною, володіти можливістю самовдосконалення і
саморегулювання, які будуть спрямовані на застосування високоефективних форм і методів
управління, технологій і досягнень, пов’язаних з науково-технічним прогресом.
На сьогодні, відсутня дієва методика управління конкурентоспроможністю підприємства. При
цьому, зовнішнє середовище сприяє появі нових методів і підходів до управління
конкурентоспроможністю, але тим не менше, кожна методика має певні критеріальні обмеження і тому
підприємству необхідно підлаштовувати ту чи іншу методику конкретно до своїх умов.
Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства виявляє вплив на процес її
формування , підтримку конкурентних переваг і подолання конкурентних слабкостей. Основна мета
управління конкурентоспроможністю підприємства – створення конкурентних переваг. Найважливішою
властивістю конкурентоспроможності підприємства є можливість здійснювати влив на рівень
використання її чинників, тобто керувати конкурентоспроможністю. Ця властивість є особливо
важливою з практичної точки зору, оскільки вона прямо свідчить про те, що у підприємства повинні
бути важелі впливу на чинники, забезпечуючи йому той чи інший рівень конкурентоспроможності –
фактори конкурентоспроможності. Змінюючи характер прояви факторів конкурентоспроможності,
підприємство може управляти рівнем своєї конкурентоспроможності, покращуючи при цьому
конкурентні позиції на ринку. Чинники конкурентоспроможності підприємства – явища і процеси
виробничо-господарської діяльності підприємства і соціально-економічного життя суспільства, які
викликають зміну абсолютної і відносної величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а в
результаті – зміну рівня конкурентоспроможності самого підприємства. До управління
конкурентоспроможністю слід підходити комплексно і системно, що найбільш повно можна
реалізувати на основі принципів системного підходу.
Фактори конкурентних переваг підприємств – це сукупність умов і процесів виробничогосподарської діяльності підприємства і соціально-економічного життя суспільства, які викликають
зміну в виробництві та реалізації продукції, забезпечуючи перевагу перед конкурентами. Вони
визначаються умовами функціонування як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.
Для підприємств важливим є не тільки процес формування чинників конкурентних переваг, а й
процес їх утримання. Для досягнення своєї мети, підприємствам доводиться врівноважувати свої чисто
економічні цілі з економічними і соціальними інтересами складових середовища. Ситуація, що
формується на цій основі, значною мірою обумовлена суспільним очікуванням, зводиться до того, що
підприємства повинні відповідально діяти щодо захисту довкілля, безпеки захисту інтересів споживачів.
В основі системи управління конкурентоспроможністю підприємства лежить управління
чинниками конкурентоспроможності з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності.
Тому дану систему часто називають системою забезпечення конкурентоспроможності підприємства
або системою формування конкурентоспроможності.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це здатність приводити внутрішній
потенціал підприємства, формуючи і розвиваючи конкурентні переваги відповідно до умов мінливого
оточення (мікро- і макросередовища). Запропоноване визначення в більшій мірі відповідає
підприємствам, що є виробничо-збутовими системами, які відносяться до базових секторів
національної економіки і знаходяться в жорсткому конкурентному оточенні.
Відносно включення факторів виробництва (конкурентоспроможності), які формують склад і
структуру внутрішнього потенціалу підприємства, історично склалися два підходи.
Перший розвивався в руслі класичної школи економічної думки і припускав крім трудових
ресурсів у ролі факторів виробництва враховувати всі матеріальні умови, необхідні для здійснення
процесу виробництва. В рамках класичної школи склалася «жорстка» методологія, що визначає
правомірність включення відповідного ресурсу до складу виробничого потенціалу. Тому,
дотримуючись традиції класичної школи економічної думки, в системі внутрішнього потенціалу
підприємства слід виділити елемент – ресурсний потенціал. До нього відносяться всі засоби
виробництва, створені на стадіях, що передують промисловій переробці. Розмір і якість ресурсного
потенціалу підприємств будуть залежати від наявності стійких економічних і організаційнотехнологічних зв’язків зі спорідненими і обслуговуючими виробництвами, взаємодія з якими створює
передумови для утворення кластерної структури. Відбувається реалізація принципу передачі
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конкурентних переваг підприємствам по міжгалузевому ланцюжку створення цінності.
Другий підхід характерний для представників неокласичної школи економічної думки, що
відносять до факторів виробництва інтегровану комбінацію суб’єктивних і об’єктивних компонентів, а
також матеріальні та нематеріальні умови виробничо-господарської діяльності. Даний підхід є більш
застосовуваним до поняття виробничого потенціалу як динамічної підсистеми в складі системи
внутрішнього потенціалу підприємства. Наприклад, організацію як фактор виробництва неможливо
розглядати відокремлено, так як на рівні конкретного підприємства це буде його виробнича структура
(форма організації виробничого процесу, тип виробництва). У свою чергу вона визначає технологію
виробництва продукції, обсяг інформаційних потоків, розміри виробничих потужностей. Але якщо
елементи ресурсного потенціалу залучаються до виробничого процесу і взаємодіють в ньому, то вони
набувають форми об’єкта управління, тобто підлягають управлінським впливам згідно з природою
кожного фактора. У такому випадку мова йде про організацію виробництва як функцію менеджменту і
чинник управління. Всі елементи ресурсного потенціалу, які є у процесі виробництва об’єктом
управління, перетворюються в глибоко інтегровані засоби процесу праці, а інформація і технології (в
широкому розумінні) дають змогу ще більше покращати організацію факторів виробництва. Це дає
змогу перейти від статичної ресурсної структури до динамічної та комбінованої ресурснофункціональної структури виробничого потенціалу, що включає не тільки чинники ресурсного
забезпечення, а й організаційно-технічні та техніко-технологічні чинники.
Отже, другий підхід в більшій мірі відповідає уявленню про фактори виробництва як чинники
конкурентоспроможності, тобто виконують подвійну роль: з одного боку, елементів внутрішнього
потенціалу підприємства, з іншого – джерел формування і розвитку конкурентних переваг.
Підтвердження цьому знаходимо у М. Портера, котрий безпосередньо пов’язує чинники
конкурентоспроможності з факторами виробництва, поділяючи їх в залежності від ступеня доступності
на основні і загальні, розвинені і спеціалізовані.
У посткризовий період для вітчизняної економіки характерною є проблема низької
конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку, що обумовлено не тільки технологічними
проблемами або відсутністю джерел фінансування, скільки відставанням в продуктивності праці,
низькою ефективністю менеджменту і недостатньо розвиненою системою управління в порівнянні з
підприємствами-конкурентами. Підвищення конкурентних позицій на ринку виступає вирішальним
чинником успіху будь-якого підприємства. Конкурентні умови змушують керівників до пошуку
споживачів, для забезпечення цілей діяльності свого підприємства, а саме – зростання і збільшення
обсягу продажів, підвищення якості випуску продукції, утримання та посилення конкурентних позицій
на ринку і, як підсумок, максимізація прибутку.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах розвитку ринкових відносин,
різноманіття форм власності і посилення конкуренції між підприємствами на ринку від керівників
вимагається здійснення ефективних і результативних дій, які реалізуються через відведення ключової
ролі чіткому і вмілому управлінню і, як наслідок, через розробку і застосування дієвої системи
управління
конкурентоспроможністю.
Саме
від
неї
у
вирішальній
мірі
залежить
конкурентоспроможність підприємства в цілому. Підвищення конкурентоспроможності підприємства є
важливим завданням топ-менеджменту. При цьому формування конкурентоспроможності
підприємства тісно пов’язане з управлінням його діловою активністю. Тобто тільки завдяки
ефективному керуванню діловою активністю фірми є можливим досягнути переваг на ринку, що в
свою чергу є необхідною умовою для формування конкурентоспроможності.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, конкурентоспроможність підприємства
відображає величину і ефективність використання підприємством всіх своїх ресурсів. Даний показник
нерозривно
пов’язаний
з
поняттям
управління
конкурентоспроможністю.
Управління
конкурентоспроможністю, як і будь-яке інше управління, носить циклічний і замкнутий характер і
починається з постановки мети і закінчується виконанням поставлених цілей і завдань, що у
майбутньому вимагає подальших пошуків і досліджень. Конкурентоспроможність підприємств є
можливим за рахунок надання нових додаткових послуг, з одночасним процесом реконструкції і
модернізації існуючих виробництв і технологій.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це необхідна умова забезпечення
виробництва конкурентоспроможної продукції, що в сучасних умовах є важливим напрямком діяльності
підприємства, орієнтованого на завоювання як внутрішнього, так і зовнішнього ринку шляхом створення
продукції, яка відповідає вимогам споживачів і світовим стандартам в конкретних сегментах ринку в
певний період часу. У науковій літературі сформувалось доволі широке теоретико-методологічне
трактування категорії “конкурентоспроможність”, що спричинено її багатоаспектністю. Водночас окремі
грані цієї багатопланової проблеми є дискусійними і потребують подальшого дослідження.
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Карпенко
В.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Системне дослідження та теоретичне обґрунтування змісту категорії “конкурентоспроможність
підприємства” на засадах формування системи управління нею.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення економічної
теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення конкурентоспроможності
підприємств. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при дослідженні
трансформації відносин конкуренції, обґрунтуванні концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів
господарювання; історико-логічний – для виявлення генезису та аналізу еволюції конкурентоспроможності;
теоретичного
узагальнення
і
порівняння – для
розвитку
понятійного
апарату,
дослідження
конкурентоспроможності на мікро- і мезорівнях; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та
методів формування механізмів управління конкурентоспроможністю.
Результати. Розкрито сутність і зміст поняття конкурентоспроможність. Обґрунтовано, що
конкурентоспроможність – це здатність національної економіки, галузі, господарської одиниці випереджати
конкурента у досягненні поставлених економічних цілей. Визначено, що домінуючим внутрішнім чинником
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конкурентоспроможності є конкурентоспроможність продукції. Доведено, що конкурентоспроможність товару й
конкурентоспроможність підприємства – це різні за сутністю поняття, що гармонійно доповнюють один одного.
Розглянуто підходи відносно включення факторів виробництва (конкурентоспроможності), що формують склад і
структуру внутрішнього потенціалу підприємства.
Наукова новизна. Здійснено класифікацію за рівнями конкурентної боротьби, що дозволяє виокремити
конкурентоспроможність товару і підприємства. Виділено основні підходи, які відображають різні аспекти оцінки
конкурентоспроможності.
Практична значущість. Отримані наукові положення і результати дослідження є підґрунтям для
вирішення практичних проблем забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність
продукції, управління конкурентоспроможністю, чинники конкурентних переваг підприємств.
Karpenko V.L. THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF MANAGEMENT SYSTEM THE
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is the systematic study and theoretical substantiation of the content of the
category “competitiveness” on the basis of formation of management system by this category.
Methodology of the study. The principles of the economic theory, scientific works of domestic and foreign
scientists on the issues of ensuring the competitiveness of enterprises are the theoretical and methodological basis of
research. The following methods were used in the article: dialectical method of cognition – in the study of the
transformation of competitive relations, substantiation of the concept of competitiveness management of entities;
historical and logical – to identify the genesis and analyze of the evolution of competitiveness; theoretical generalization
and comparison – for the development of conceptual apparatus, research of competitiveness at the macro and meso
level; abstract and logical – at theoretical generalization of the nature and methods of formation mechanisms of
competitiveness management of the industry; graphics – for visual displaying of the hierarchy of influence.
Findings. The essence and content of the concept “competitiveness” has been disclosed. It has been
substantiated that competitiveness is the ability of the national economy, industry, economic units to be ahead of the
competitor in achieving raised economic objectives. The dominant inner factor of competitiveness is the competitiveness
of products. It has been proven the competitiveness of products and the competitiveness of the enterprise is different
according to the essence of the notion that harmoniously complements each other. The approaches regarding the
inclusion of the production (competitiveness) factors, which form the composition and structure of the internal potential of
the enterprise, have been considered.
Originality. The classification by levels of competition, which allows us to determine the competitiveness of
goods and the enterprise, has been carried out. The main approaches that reflect different aspects of competitiveness
evaluation have been highlighted.
Practical value. The obtained scientific statements and results of research are the basis for solving practical
problems for competitive development of enterprises.
Key words: competitiveness, competitiveness of the enterprise, competitiveness of the product, management of
competitiveness, factors of competitive advantages of enterprises.
Карпенко
В.Л.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель.
Системное
исследование
и
теоретическое
обоснование
содержания
категории
“конкурентоспособность предприятия” на основе формирования системы управления.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам
обеспечения конкурентоспособности предприятий. Использованы следующие методы исследования:
диалектический метод познания – при исследовании трансформации отношений конкуренции, обосновании
концепции управления конкурентоспособностью субъектов хозяйствования; историко-логический – для
выявления генезиса и анализа эволюции конкурентоспособности; теоретического обобщения и сравнения – для
развития понятийного аппарата, исследование конкурентоспособности на микро- и мезоуровне; абстрактнологический – при теоретическом обобщении сущности и методов формирования механизмов управления
конкурентоспособностью.
Результаты. Раскрыта сущность и содержание понятия конкурентоспособность. Обосновано, что
конкурентоспособность – это способность национальной экономики, отрасли, подразделения опережать
конкурента в достижении поставленных экономических целей. Доминирующим внутренним фактором
конкурентоспособности является конкурентоспособность продукции. Доказано, что конкурентоспособность
товара и конкурентоспособность предприятия – это разные по сути понятия, которые гармонично дополняют друг
друга. Рассмотрены подходы относительно включения факторов производства (конкурентоспособности),
формирующие состав и структуру внутреннего потенциала предприятия.
Научная новизна. Осуществлена классификация по уровням конкурентной борьбы, которая позволяет
выделить конкурентоспособность товара и предприятия. Выделены основные подходы, которые отражают
различные аспекты оценки конкурентоспособности.
Практическая значимость. Полученные научные положения и результаты исследования являются
основой для решения практических проблем обеспечения конкурентоспособного развития предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность
продукции, управление конкурентоспособностью, факторы конкурентных преимуществ предприятий.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Планування діяльності підприємства на перспективу є важливою
передумовою його подальшого сталого розвитку. Досвід діяльності багатьох підприємств як в Україні,
так і закордоном, свідчить про важливість планування в сучасних умовах розвитку економіки.
Планування потрібне не лише тим підприємствам, які є лідерами у галузі чи на ринку, але й тим, які
перебувають у кризовому стані. Неналежна увага з боку керівництва до процесу планування чи взагалі
його ігнорування призводить до невиправданих економічних втрат, зниження ефективності виробничогосподарської діяльності, втрати частки ринку та, зрештою, банкрутства підприємства. У системі
управління підприємством планування є важливим складовим елементом і охоплює усі сфери його
діяльності, починаючи з формування ресурсного потенціалу й завершуючи збутом готової продукції
кінцевим споживачам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи планування та
проблеми застосування у практичній діяльності підприємств досліджували такі закордонні вчені, як
Р. Акофф, А. Файоль, Д. Хан, Х. Хунгенберг та ін. Свій внесок у вивчення проблем планування
зробили вітчизняні науковці: В. М. Охріменко, О. І. Решетняк, Г. М. Тарасюк, М. І. Хопчан,
Л. А. Швайка, А. В. Шегда та ін. Проте, незважаючи на наявність значного наукового доробку із
досліджуваної проблематики, в сучасних нестабільних умовах розвитку економіки виникає
необхідність у виявленні нових можливостей для підвищення ефективності діяльності підприємств та
забезпечення сталого розвитку шляхом удосконалення процесу планування відповідно до змін, що
відбуваються у середовищі функціонування підприємства.
Постановка завдання. Метою дослідження є уточнення поняття “планування”, його завдань і
принципів, визначення послідовності етапів процесу планування діяльності підприємства, виявлення
проблем, пов’язаних із плануванням, і причин, що їх зумовлюють, в сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі наведено різні підходи
до визначення сутності планування як діяльності. Практики і теоретики також по-різному підходять до
розуміння процесу планування на підприємстві. У багатьох тлумаченнях терміну «планування» чітко
прослідковується зв'язок із управлінням підприємством.
Зокрема, планування розглядають як дієвий інструмент виробничого менеджменту, завдяки
якому підприємства можуть визначати мету і завдання свого функціонування, розробляти систему
заходів щодо поліпшення результатів діяльності або запобігання небажаним явищам [8, с. 12]. Це
спосіб, за допомогою якого керівництво підприємства забезпечує єдине спрямування зусиль всіх
працівників на досягнення поставленої цілі. Планування можна розглядати як одну з функцій
менеджменту − це процес прийняття певних рішень як на близьку, так і віддалену перспективу [3, с. 7].
Німецькі вчені Д. Хан і Х. Хунгенберг досліджують планування діяльності підприємства у
вузькому і широкому значенні. Планування у вузькому значенні можна визначити лише як
систематичну підготовку рішень, пов’язаних з визначенням майбутніх подій. В цьому випадку
планування означає систематичну підготовку до формування майбутнього підприємства [6, с. 55].
Загалом, це процес розроблення плану, що передбачає проведення постановки проблеми, пошуку
способів її вирішення і оцінювання.
Планування у широкому розумінні означає прийняття на основі систематичної підготовки
управлінських рішень, пов’язаних з майбутньою діяльністю. Тобто систематичне встановлення цілей і
підготовка необхідних для їхнього досягнення заходів (цілеспрямованих дій з об’єктами) в межах
наявного чи створюваного потенціалу підприємства. Планування, таким чином, є систематичним
формування майбутнього підприємства і охоплює процес складання і прийняття планів [6, с. 55].
На думку Г. М. Тарасюк, планування діяльності підприємства – це системний процес управління
підприємством (при поєднанні усіх визначених теорію та практикою планування концептуальних
підходів: процесного, системного, ситуаційного, синергетичного тощо), процес передбачення
майбутнього, розробки та обґрунтування цілей та завдань, визначення найкращих методів і способів їх
досягнення при ефективному використанні усіх складових наявного потенціалу підприємства,
встановлення їх взаємодії та забезпечення його розвитку, з метою отримання оптимальних результатів
відповідно умовам середовища, в якому воно здійснюється та задоволення інтересів усіх зацікавлених
сторін [5, с. 12].

91

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Чітким і лаконічним є таке визначення: “Планування – це процес визначення цілей і вибору
оптимального шляху їх досягнення через розробку такого документу як план” [7, с. 8]. Отже, вказано
на те, що усі цілі та заходи, необхідні для їхнього досягнення, є відображені у відповідному документі.
Деякі вчені звертають увагу на те, що планування – це не просто уміння передбачити усі
необхідні дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже і можливість їх
успішно вирішити [2, с. 136].
Узагальнюючи вищенаведені тлумачення досліджуваного поняття, вважаємо, що планування –
це процес встановлення цілей і окреслення способів їхнього досягнення на основі ресурсного
потенціалу підприємства, інформації стосовно передбачення майбутнього розвитку подій у
внутрішньому і зовнішньому середовищі, з урахуванням можливостей і проблем, які можуть
виникнути, шляхом розроблення планових документів для конкретних часових періодів.
Здійснення планування діяльності підприємства з метою досягнення максимальної ефективності
від цього процесу потребує дотримання наукового підходу, належної уваги з боку управлінського
апарату, а також створення сприятливих умов для виконання таких завдань:
– виявлення сприятливих можливостей для розвитку в майбутньому, передбачення загроз і
перешкод, окреслення майбутніх проблем, які можуть виникнути у процесі планування діяльності
підприємства;
– прогнозування майбутнього стану і перспектив розвитку підприємства, вибір стратегій для
досягнення бажаного стану, встановлення цілей і завдань, які необхідно реалізувати в плановому
періоді;
– окреслення реальних шляхів і способів досягнення планових цілей та завдань;
– здійснення розрахунку потреби у трудових, матеріальних і фінансових ресурсах для реалізації
встановлених цілей та завдань, планування обсягу, структури і терміну надходження ресурсів на
підприємство;
– встановлення часових меж для впровадження планів у практичну діяльність підприємства та
контроль за їхнім виконанням.
Реалізація процесу планування на підприємстві здійснюється за допомогою розроблення
планових документів. Отже, план – це документ, у якому наведено цілі діяльності підприємства на
конкретний період часу у вигляді конкретних планових показників, розроблено шляхи їх досягнення,
відображено взаємодію усіх ресурсів у процесі діяльності, встановлено послідовність і терміни
виконання завдань.
Досягнення високих позитивних результатів планування значною мірою залежить від розуміння і
дотримання принципів планування, тобто тих теоретичних правил і положень, якими керуються при
виконанні планової роботи на підприємстві.
В економічній літературі наведено велику кількість принципів, які застосовують у процесі
планування. А. Файоль сформулював такі принципи планування: необхідність, єдність,
безперервність, гнучкість, точність. Р. Акофф запропонував додатково в процесі планування
керуватися засадами участі, тобто залучення всіх працівників підприємства до процесу планування, і
холізму, тобто координації та інтеграції процесу планування всіх рівнів і підрозділів підприємства [4,
с. 9]. Загалом, Р. Акофф вважав, що планування майбутньої діяльності підприємства повинно
ґрунтуватися на таких трьох основних принципах: участі, неперервності, холізму [1, с. 99].
У науковій літературі, окрім принципів планування, які запропонували А. Файоль і Р. Акофф, при
розробці планів рекомендують дотримуватися також загальноекономічних принципів, яких налічується
велика кількість. Вважаємо, що перелік наведених вище принципів планування діяльності
підприємства доцільно доповнити такими загальноекономічними принципами: первинність, науковість,
цілеспрямованість,
достовірність,
реальність,
оптимальність,
адаптивність,
системність,
комплексність, ефективність. Кожен з цих принципів має вагоме значення і певною мірою доповнює
інші принципи, а їхнє системне застосування дасть змогу здійснювати ефективне планування й
розробити дієву систему планів підприємства відповідно до сучасних умов господарювання.
Планування як процес практичної діяльності підприємства передбачає встановлення
послідовності етапів його проведення з урахуванням сутності, визначених завдань і принципів
планування (рис. 1).
Розпочинати процес планування на підприємстві потрібно із визначення загальної мети
планування, тобто встановлення цілей, які є основою для вибору форм планування, методів розробки
планів, критеріїв при прийнятті рішень і контролі за їхнім виконанням.
Наступним етапом є постановка і дослідження проблеми, що полягає в аналізуванні ситуації,
яка склалася на момент розроблення плану, і формулюванні бачення кінцевої ситуації, яка має бути
досягнута в результаті реалізації плану.
Після цього необхідно здійснити встановлення конкретних деталізованих цілей, які повинні бути
досягнуті протягом планового періоду.
Важливим етапом є пошук альтернатив, який полягає у виборі найкращих із усіх можливих
шляхів досягнення встановлених цілей і розроблення відповідних заходів.
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1 етап

Визначення загальної мети планування

2 етап

Постановка і дослідження проблеми

3 етап

Встановлення конкретних деталізованих цілей

4 етап

Пошук альтернатив із усіх можливих варіантів

5 етап

Прогнозування майбутнього розвитку подій

6 етап

Оцінювання запропонованих альтернатив

7 етап

Прийняття планового рішення

8 етап

Проектування реалізації планування

9 етап

Контроль за виконанням планів

Рис. 1. Процес планування діяльності підприємства
Джерело: розробка автора
Наступним етапом є прогнозування, тобто передбачення майбутнього розвитку подій і стану
справ відповідно до запланованих заходів і очікуваних імовірних змін у середовищі діяльності
підприємства.
Вагоме значення належить етапу оцінювання, що передбачає проведення оптимізаційних
розрахунків з метою обрання найкращої альтернативи.
Визначальним є етап, на якому здійснюють прийняття планового рішення, тобто вибір
оптимального із усіх можливих варіантів і оформлення єдиного планового рішення у вигляді
відповідних планових документів.
Для забезпечення своєчасного виконання прийнятих рішень важливим є етап проектування
реалізації планування, що передбачає дотримання часових меж при впровадженні планів у практичну
діяльність підприємства.
Завершальним етапом у процесі планування є контроль за виконанням планів, що полягає у
перевірці чи спостереженні з метою виявлення відхилень і вжиття необхідних заходів чи вироблення
відповідних коригуючих дій для протидії небажаним змінам.
У процесі планування діяльності підприємства можуть виникати різні проблеми і перешкоди,
зумовлені низкою причин. Найчастіше проблеми, пов’язані із плануванням, виникають у таких
ситуаціях [2, с. 136]:
– події випереджають запланований графік;
– процес планування заважає прояву винахідливості й ініціативи;
– під час реалізації плану виникають непередбачені ситуації;
– менеджери, котрі не беруть участь у розробленні плану, не дотримуються його;
– поточні справи відволікають увагу керівників від реалізації плану.
Причинами, які обмежують можливості планування, зазвичай виступають невизначеність і
непередбачуваність зовнішнього середовища, додаткові витрати планування, а також розмір
підприємства та, відповідно, обсяги його діяльності [2, с. 137].
Невизначеність ринкового середовища спричиняє неспроможність підприємства передбачити
усі зміни, які можуть відбутися у зовнішньому середовищі. Планування розглядають як інструмент
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подолання невизначеності. Однак жодне підприємство не здатне повністю усунути невизначеність,
адже неможливо усе запланувати.
Витрати планування, які на підприємстві додатково виділяють на необхідні для потреб
планування дослідження, організацію відповідного структурного підрозділу, залучення персоналу і
здійснення процесу планування, також впливають на результати обчислення економічного ефекту від
планової діяльності. Мінімальні витрати планування можуть забезпечити лише виживання
підприємства, а для досягнення подальшого розвитку потрібні додаткові витрати. Тому важливо
визначити оптимальний обсяг витрат на планування, який гарантуватиме підприємству стабільний
дохід і прийнятний рівень ефективності.
Обсяг діяльності підприємства теж може не лише розширити, але й обмежити можливості
планування. Невеликим підприємствам значно важче здійснювати планову роботу, особливо для
довгострокового періоду. Саме стратегічне планування потребує значних витрат ресурсів, зокрема
трудових і фінансових. Значно більше переваг у здійсненні планування мають великі підприємства, бо
мають висококваліфікований персонал, фінансові ресурси, науково-дослідні розробки, що загалом
формують більш потужний потенціал для передбачення майбутнього.
Різноманітні причини неефективного планування внутрішньої діяльності підприємства можна
звести до двох груп. Перша група пов’язана з тим, що менеджери та плановики не враховують
об’єктивних меж планування. Друга група причин зумовлена суб’єктивними чинниками. Насамперед це
надмірний тиск, пріоритет короткострокових показників над довгостроковими. У будь-якого
підприємства є багато невідкладних завдань, які воно прагне вирішити у максимально короткий час.
Але термінове – це не завжди найважливіше. Головне – визначення загального напрямку дій
підприємства, його основних цілей, довгострокових завдань [2, с. 138].
Отже, планування діяльності підприємства сприяє не лише встановленню конкретних планових
цілей і спрямуванню зусиль на їхнє досягнення, але й координації усіх видів діяльності для досягнення
визначених цілей шляхом поділу всіх процесів, які є на підприємстві, на окремі складові елементи і
спрощення їхнього виконання. У процесі планування виникають можливості для виявлення
потенційних ризиків, їхнього повного усунення або ж зниження впливу на діяльність підприємства чи
його структурних підрозділів. Загалом планування сприяє підвищенню здатності пристосовуватися до
змін, які виникають у внутрішньому і зовнішньому середовищі діяльності підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. В ринкових умовах господарювання планування
відіграє важливу роль в окресленні перспектив розвитку на основі використання ресурсних
можливостей підприємства для задоволення потреб споживачів. Запровадження планування на
підприємстві з метою підвищення ефективності його діяльності передбачає врахування як
внутрішнього потенціалу підприємства, так зовнішніх можливостей і загроз, що наявні у період
розроблення планів чи можуть виникнути у майбутньому.
Адаптація сучасних підприємств до динамічного середовища їхньої діяльності має ґрунтуватись
на актуалізації теоретико-методологічних засад планування, що потребує пошуку нових можливостей
для удосконалення процесу планування відповідно до змін, що відбуваються в умовах
господарювання підприємств і економіці загалом.
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Костецька Н.І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Дослідження сутності планування, його завдань і принципів, визначення послідовності етапів
процесу планування діяльності підприємства, виявлення проблем, пов’язаних із плануванням, і причин, що їх
зумовлюють, відповідно до сучасних умов господарювання.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних і вітчизняних
вчених з питань планування діяльності підприємства. У статті використано такі загальнонаукові методи: аналізу
та синтезу – при дослідженні сутності поняття “планування”, структурно-логічний – при розробленні послідовності
етапів процесу планування, графічний – для наочного ілюстрування процесу планування.
Результати. Розглянуто наведені у літературі трактування поняття “планування” і запропоновано
авторське розуміння процесу планування. Визначено основні завдання і принципи планування діяльності
підприємства. Встановлено послідовність етапів процесу планування діяльності підприємства з урахуванням
сутності, мети, завдань і принципів планування. Наведено проблеми, які можуть перешкоджати плануванню
діяльності підприємства та практичній його реалізації, а також причини, що обмежують можливості планування.
Наукова новизна. Запропоновано авторське розуміння сутності поняття “планування” та визначення
послідовності етапів процесу планування діяльності підприємства відповідно до сучасних умов розвитку
економіки.
Практична значущість. Отримані результати дослідження спрямовані на удосконалення процесу
планування відповідно до змін, що відбуваються у середовищі діяльності підприємства, і можуть бути використані
при плануванні діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: планування, підприємство, план, принципи планування, етапи, процес планування.
Kostetska N.I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF PLANNING AN ENTERPRISE ACTIVITY
Purpose. To study the essence of planning, its objectives and principles, determine the sequence of stages of an
enterprise activity planning process, identify the problems related to planning and reasons leading to them, according to
the current economic conditions.
Methodology of research. Scientific works of foreign and domestic scientists on planning an enterprise activity
are the theoretical basis of the research. The article uses scientific methods of analysis and synthesis to examine the
essence of the concept “planning”, structural and logical methods to determine the sequence of the planning process
stages, a graphic method to illustrate the planning process.
Findings. The article investigates literature interpretations of the concept “planning” and suggests the author's
understanding of the planning process. It determines the main objectives and principles of planning an enterprise activity.
The study establishes the sequence of stages of an enterprise activity planning process, taking into account the nature,
purpose, objectives and principles of planning. It shows problems, which may hinder planning an enterprise activity, its
practical implementation, and reasons restricting the planning ability.
Originality. The study offers the author’s approach to understanding the essence of planning and the sequence
of stages of an enterprise activity planning process in modern conditions of economic development.
Practical. The results of the research aim to improve the planning process according to changes occurring in the
environment of an enterprise activity and can be used for planning an enterprise activity in the current economic
conditions.
Key words: planning, enterprise, plan, planning principles, stages, planning process.
Костецкая Н.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Исследование сущности планирования, его задач и принципов, определение последовательности
этапов процесса планирования деятельности предприятия, выявление проблем, связанных с планированием, и
причин, их обусловливающих, в соответствии с современными условиями хозяйствования.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды зарубежных и
отечественных ученых по вопросам планирования деятельности предприятия. В статье использованы
следующие общенаучные методы: анализа и синтеза – при исследовании сущности понятия “планирование”,
структурно-логический – при разработке последовательности этапов процесса планирования, графический – для
наглядного иллюстрирования процесса планирования.
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Результаты. Рассмотрены приведенные в литературе трактовки понятия “планирование” и предложено
авторское понимание процесса планирования. Определены основные задачи и принципы планирования
деятельности предприятия. Установлена последовательность этапов процесса планирования деятельности
предприятия с учетом сущности, цели, задач и принципов планирования. Приведены проблемы, которые могут
препятствовать планированию деятельности предприятия и практической его реализации, а также причины,
ограничивающие возможности планирования.
Научная новизна. Предложен авторский подход к пониманию сущности понятия “планирование” и
последовательности этапов процесса планирования деятельности предприятия в соответствии с современными
условиями развития экономики.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на совершенствование
процесса планирования в соответствии с изменениями, происходящими в среде деятельности предприятия, и
могут быть использованы при планировании деятельности предприятия в современных условиях
хозяйствования.
Ключевые слова: планирование, предприятие, план, принципы планирования, этапы, процесс
планирования.
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Постановка проблеми. Ефективність управління та фінансова стійкість будь-якого
підприємства залежать від проблеми виходу його із кризи. Щоб уникнути економічної небезпеки, яка
може виникнути на підприємстві, потрібно чітко виробити систему стратегії і тактики, а також систему
заходів та принципів подолання кризового становища. Одним із ефективних заходів виходу із
економічної кризи є прогнозування різноманітних кризових ситуацій, вивчення індивідуальності
кожного підприємства.
Для успішного управління підприємством, його стрімкого розвитку, бажано переглянути
організаційну роботу, дотримуючись ринкового становища. На шляху життєдіяльності підприємства
може виникнути кризова проблема, яка зумовлена постійними змінами зовнішніх факторів
навколишнього середовища та внутрішніх умов підприємницької діяльності.
Своєчасне передбачення проблеми, правильне оцінювання та попередження кризових явищ,
розумне визначення комплексу ефективних заходів дають можливість уникнути кризового краху.
В першу чергу слід враховувати такі критерії фінансової безпеки, як інфляція, посилення
конкуренції, зниження інвестиційної активності, нестабільність податкового законодавства,
уповільнення платіжного обороту, нестача кредитних ресурсів та інше.
Щоб уникнути фінансової кризи, основним напрямком роботи має стати розробка антикризової
безпеки та комплекс системи заходів щодо попередження та стабілізації управлінської діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час багато вчених займаються
дослідженням питань антикризового управління та його методів. Розробку стратегії управління
підприємством у кризових умовах досліджують зарубіжні вчені, такі як: М. Хаммер, Е. І. Альтман,
Ш. Л. Браун, Т. Таффлер, Р. Акофф та інші.
Значна увага приділяється розробці теорії антикризового управління. Глобальна економічна
криза є основним фактором небезпеки для економіки країни. Великий внесок у подоланні кризового
блоку зробили й вітчизняні вчені: О. І. Барановський, М. М. Єрмоненко, О. А. Кириченко, О. І. Захаров
[2], І. О. Бланк [1], В. А. Василенко, М. К. Колісник та інші. Вони виділили ряд особливостей управління
підприємством у кризових умовах:
− кризи можна передбачати, очікувати і викликати;
− кризи у визначеній мірі можна прискорювати, випереджати, відсувати;
− до кризових ситуацій необхідно готуватись;
− наслідки кризи можна пом'якшувати за рахунок своєчасного реагування на їх виникнення;
− кризові процеси можуть бути до визначеної межі керованими;
− управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і мінімізувати їх
наслідки [6, с. 18].
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Проте, не зважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблеми антикризового
управління, характеристики його сутності, виділення завдань та методів виходу з кризового
становища, до тепер не всі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовано та належно
обґрунтовано. Зокрема, це стосується механізму дослідження стратегії та тактики життєздатності
підприємства в умовах кризи, розробки стратегічного планування, що дасть можливість уникнути
економічної небезпеки.
Постановка завдання. Метою статті є знаходження актуальної антикризової методики
управління підприємством, вироблення єдиної системи принципів та заходів організації фінансової
безпеки, виділення найбільш вдалого інноваційного підходу до стратегічного планування, що дасть
можливість уникнути кризи, або вийти із кризового становища з якомога меншими витратами для
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова криза загрожує життєдіяльності
багатьох підприємств. У сучасних умовах дуже важливо знайти правильний шлях антикризового
виходу підприємств. Саме в зв’язку з циклічним розвитком економіки, часто виникає потреба в
дослідженні питань стратегічного управління підприємством, що є досить актуальним.
Доведення підприємства до фінансової кризи має індивідуальний характер. Існують основні
напрямки подолання з кризової ситуації, такі як:
− контроль витрат. Доцільний контроль за витратами, що приведе до стабілізації фінансового
бюджету підприємства. З економічної точки зору потрібно переглянути всі напрямки витрат,
встановити постійну перевірку із обов’язковою звітністю про витрати компанії, встановити контрольні
нормативи витрат, щомісячно проводити інвентаризацію;
− горизонтальна інтеграція. Здійснення закупівель, збільшуючи обсяги, що дозволить отримати
знижки;
− вертикальна інтеграція. Робота з первинними постачальниками матеріалів, обговорення цін на
ринковому рівні, знаходження нової продукції, більш доступної, яка могла б замінити дорогі матеріали;
− первинне бюджетування. Щоб не допустити завищення витрат, потрібно утворити бюджетний
комітет, який буде контролювати та перевіряти заплановані витрати;
− активізація продаж. Досліджуючи ринок продаж, необхідно виявити найбільш вживану
продукцію, стимулювати її продаж, переглянути систему пільг та знижок для покупців. Знаходити нову
продукцію, яка могла б замінити більш дорогу та недоступну покупцю. Відмовитися від
незатребуваного товару, тим самим економити на вкладенні коштів;
− жорсткість контролю всіх видів витрат: економія електроенергії, телефонні дзвінки, платний
інтернет, використання різної техніки та інші;
− організація управління. Перегляд і вилучення зайвих кадрів управління, скорочення штатів
незатребуваних працівників;
− розширення експортної діяльності. Основним напрямком є проникнення на ринки західних
держав, Східної Європи та країн СНД, що дає можливість розробити перспективний план
підприємницької діяльності, його стратегічний розвиток [2].
Усі антикризові заходи мають раціональний підхід до стратегічного планування, які дозволяють
щонайшвидше знайти недоцільні витрати, що дає можливість знизити ціни на продукцію. Сутність
даного підходу полягає в тому, що на підприємстві створюють фонд розвитку, в який спрямовуються
кошти, які допомагають уникнути фінансової кризи, зберігаючи його бюджет.
Фінансова стабільність підприємства залежить від стратегічного планування. Його основою є
кадрова політика, найголовніше завдання якої - досягнення стабільного становища на ринку.
Стратегічне планування має свої передумови:
− об’єднання різних видів діяльності підприємства;
− посилення конкуренції;
− розвиток стратегії (теорії і практики);
− інноваційні підходи (освоєння нових наукових методів та форм роботи);
− висока культура управління;
− стимулювання розвитку підприємства;
− доступність та послідовність у вирішенні поставлених задач.
До стратегічного планування управлінської діяльності персоналу відносяться такі заходи:
− проведення організаційної роботи між персоналом, перерозподіл обов’язків;
− створення концепції антикризового управління та введення її в діяльність організації;
− підвищення рівня працездатності працівників, їх заохочення та мотивація, що вплине на
результат діяльності;
− удосконалення посадових інструкцій та підвищення якості роботи співробітників [4].
Для зберігання життєздатності підприємства стратегічні плани, програми та проекти повинні бути
націлені на підтримку та розвиток того чи іншого напрямку діяльності підприємства (рис. 1).
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Продуктивно-товарні стратегії
- акції для споживачів (збереження споживачів);
- нові споживачі (залучення);
- реклама;
- товарообіг (реалізація).

Отримання прибутку
конкурентна позиція на ринку

рівень стабільності ринку

інноваційний підхід до
реалізації продукції

Рис. 1. Основа стратегічного планування
Джерело : розроблено авторами

Стратегічне управління підприємством – це система, що відрізняється комплексним і стратегічним
характером та має здатність повністю усувати тимчасові проблеми, зафіксовані в роботі підприємства.
Передусім виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління – це
рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні
кризові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому
добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [8, с. 258].
До стратегічних заходів антикризового управління підприємства відносяться нові методи
організаційної роботи, формування торгово-технологічного процесу, відновлення нових шляхів
товарного постачання продукції, покращення якості продукції, залучення у виробництво нових ресурсів
та технологій.
Систему основних принципів та заходів організації фінансової безпеки представлено на рис. 2.
Необхідність попереджуючого управління кризовими явищами у фінансовій діяльності підприємства
шляхом ранньої їх діагностики та розробки системи превентивних заходів

Диференційований підхід до кризових явищ (факторів виникнення, виду кризи та стадії її розвитку) в
залежності від рівня небезпеки та фінансового розвитку підприємства

Своєчасне та адекватне реагування на окремі кризові явища в фінансовому розвитку підприємства

Першочергова реалізація внутрішніх можливостей фінансової стабілізації

Фінансова санація з метою виникнення банкрутства

Рис. 2. Принципи та заходи організації фінансової безпеки
Джерело : складено авторами на основі [9]

Успішністю виходу з кризової ситуації є чітке дотримання поставленої мети. Організації із
застарілими стереотипами мають серйозні проблеми на шляху економічного зростання.
Стратегічне планування інноваційної діяльності повинно формуватися на основу вивчення таких
чинників зовнішнього середовища, як: науково-технологічні, економічні, конкуренція на ринку,
потенційні ресурсні можливості, екологічні та інші. Вони націлені на досягнення цілей підприємства і
створення механізму їх реалізації [3].
Стратегічне управління підприємством включає розробку нових фінансових та логістичних
стратегій, скорочення витрат, підвищення працездатності працівників, твердість контролю та аналіз
звітності, а також дотримання цілісності моніторингу фінансово-економічного стану.
Нова розробка стратегії управлінської діяльності допомагає з найменшими витратами подолати
кризові явища, періодично виникаючими поточними проблемами, спричиненими порушенням стратегії
і тактики підприємства.
Зміст і структуру стратегічного плану подано на рис. 3.
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Зміст і структура стратегічного плану

Формування системи планів, проектів, програм

Часовий зріз (існування короткострокових та довгострокових проектів, програм)

Функціональний (напрямки та темп розвитку)

Ресурсний (визначає потреби та можливості для реалізації)

Виконавчий (стратегічні заходи для виконання та побудови системи стимулювання)
Цілі:
- зорієнтований на розвиток підприємства;
- розв’язання найважливіших проблем підприємства при будь-яких умовах життєдіяльності.

Рис. 3. Зміст і структура стратегічного плану
Джерело : розроблено авторами

Модель життєздатності фінансової стратегії підприємства

Основною метою антикризового управління є життєздатність підприємства в умовах кризи,
досягнення його економічного зростання.
Життєздатність підприємства, як мікроекономічної системи та господарюючого суб’єкта
ринкових відносин обумовлюється дотриманням певних «параметрів життєздатності», під якими
розуміються найважливіші характеристики внутрішнього стану підприємства, порушення яких
призводить підприємство до економічної загибелі – самостійної або примусової ліквідації.
Пропонується модель життєздатності підприємства (рис. 4), яка забезпечить високу
результативність економічного зростання, що досягається шляхом реалізації фінансової стратегії
підприємства.
Основні методи реалізації фінансової стратегії підприємства:
- експертиза фінансових рішень;
- прогнозування;
- моделювання;
- фінансовий аналіз;
- фінансове планування.
Інструменти фінансової стратегії підприємства:
- юридична тактика;
- інформаційне забезпечення;
- глобалізація;
- диверсифікація.
Етапи розробки фінансової стратегії підприємства:
- визначається період реалізації фінансової стратегії підприємства;
- формується стратегічна мета фінансової діяльності підприємства;
- розробляється фінансова політика підприємства;
- оцінюється ефективність розробленої фінансової стратегії.
Результативність фінансової стратегії:
- стратегічний ефект;
- дохід.
Об’єкти фінансової стратегії підприємства:
- інвестиції;
- фінансові ризики;
- активи підприємства.
Цілі та завдання фінансової стратегії підприємства:
- зовнішні та внутрішні фактори формування фінансової стратегії;
- рівні реалізації фінансової стратегії.

Рис. 4. Модель життєздатності фінансової стратегії підприємства
Джерело : складено авторами на основі [5, c. 12]

99

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

На даний час в Україні при кризових умовах, більшість підприємств зовсім не розвиваються,
деякі на шляху до розорення. Найкращим напрямком до витримки кризового тиску збиткових
підприємств є переорієнтування на інші ринки збуту.
Для ефективно розвинених підприємств антикризова методика є актуальною, так як
визначається високим рівнем конкуренції своєї продукції на ринках світу та в межах країни.
Основними методами стратегічного планування вважається контроль фінансового бюджету,
планування індивідуальної маркетингової стратегії, підвищення працездатності персоналу,
використання інноваційного розвитку підприємства, скорочення витрат, посилення контролю, постійна
звітність за проведену роботу.
Цілі стратегічного планування зображено на рис. 5.
Цілі стратегічного планування

- необхідність швидкої реакції на зміни умов функціонування підприємства;
- створення системи планів, проектів і програм для успішного розв’язання найважливіших проблем
життєдіяльності підприємства.

Стратегічні плани:
- інноваційні ідеї розвитку підприємства;
- оновлення товару та обладнання;
- розширення виробництва, бізнесу.

Поточні плани:
- конкретизують, доповнюють та коригують
стратегічні плани;
- визначення проміжних цілей;
- закладення бюджету для реалізації плану.

Довгострокові інвестиції

Короткострокові інвестиції

Рис. 5. Цілі стратегічного планування
Джерело : розроблено авторами
Управління підприємством під час кризи обумовлене здатністю прогнозувати ситуацію, швидко
вирішувати виникаючі проблеми. Цьому сприяє наявність власного інформаційного центру, куди
входять спеціальні підрозділи аналітиків, які подають керівнику статистичний звіт про організаційну
роботу та розвиток підприємства, виводять його підсумкову схему життєдіяльності. Ця стратегія
дозволяє швидко подолати проблеми та поліпшити економічне становище підприємства.
За цією ж схемою перевіряється ефективність праці співробітників, що дозволяє уникнути
невідповідальних, які не виробляють поставлених норм праці. Такі дослідження роблять
результативнішим підприємство. Чітке відстеження працівників, їх звільнення та заміна, дозволяє
підвищити ефективність праці на підприємстві.
Планування витрат здійснюється згідно фінансових бюджетів виробництва. Для цього
зазначений дохід планує підприємство.
Менеджери всіх підрозділів аргументують вкладення коштів, з огляду на доходи, які очікуються.
Вкладення беруться з фонду розвитку підприємства, що допомагає компанії не перевищувати свої
доходи [7].
Не менш важливе вивчення споживчих груп і виділення товарів, що приносять найбільший
прибуток. Для цього доцільно постійно переглядати асортимент та цінову політику продукції.
Отже, для того, щоб вижити підприємствам в умовах кризи та правильно визначити свою
стратегію та тактику поведінки на ринку, необхідно систематично аналізувати конкурентне
середовище, політичну стратегію ринку та здійснювати діагностику конкурентоспроможності
підприємства.
Для ефективного економічного розвитку важливу роль відіграє інноваційний підхід до
стратегічного управління підприємством.
В основу стратегії інноваційного розвитку входить комплекс заходів, який націлений на
організацію різноманітних форм діяльності, керування новими технологіями, знаходження ефективних
шляхів фінансування та економіки підприємства, поліпшення умов праці, мотивація інноваційної
діяльності, підвищення ефективності виробництва, використання альтернативних рішень,
нововведення продукції та покращення її якості.
Одним із головних напрямків стратегії інноваційного розвитку підприємства є розробка науковотехнічного прогресу.
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До цієї системи відносяться: ресурсні показники витрат та приріст доходів; розвиток науковотехнічного потенціалу; основні виробничі фонди; підсумок управлінської діяльності; впровадження
інноваційних винаходів, відкриття.
Важливим є вплив внутрішнього та зовнішнього середовища; саморозвиток виробництва,
пов’язаний із життєвим циклом; зміни в екологічній системі; оновлення матеріальної бази
виробництва; знаходження оптимальних шляхів ефективного інноваційного розвитку.
Для успішного використання обраних шляхів інноваційних технологій потрібне чітке розуміння
перспективних цілей, швидке реагування на різні фактори, вміння обрати найбільш ефективні форми і
методи, націлені на досягнення високого розвитку виробництва. Але при цьому необхідно
досліджувати всі нововведення, проводити повний аналіз реалізації цих інновацій, які повинні охопити
всі галузі виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах економічно-фінансової кризи потрібно
пам’ятати про напрямки, спрямовані на поліпшення стану та аналіз допущених помилок, рішуче їх
виправлення. Від прийняття рішень залежить майбутня доля підприємства, його вихід з економічної
кризи.
Для успішної життєдіяльності підприємства в умовах кризи визначені основні принципи та
заходи антикризового управління підприємством, де висвітлюються етапи стратегічного планування та
тактичного управління.
За результатами дослідження приходимо до висновку, що основним принципом стратегічного
управління підприємством є термінове виявлення та діагностика кризових явищ, реагування на них,
усунення та подолання кризових прогалин.
Ефективність проведення антикризових методів можна підвищити шляхом комплексного
використання всіх механізмів подолання кризи, застосовуючи інноваційний підхід до стратегічного
управління підприємством.
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Андрющенко І.Є., Гаманець А.М. ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Метою статті є знаходження актуальної антикризової методики управління підприємством, вироблення
єдиної системи принципів та заходів організації фінансової безпеки, виділення найбільш вдалого інноваційного
підходу до стратегічного планування, що дасть можливість уникнути кризи, або вийти із кризового становища з
якомога меншими витратами для підприємства.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети та дослідження життєдіяльності підприємства в
умовах кризи використовувалися методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції (при визначенні проблемних
теоретичних та практичних аспектів розвитку економічного становища підприємства). Метод узагальнення та
порівняння став основою при виробленні системи заходів та принципів подолання кризового становища. При
розробці моделі життєздатності фінансової стратегії підприємства використано метод моделювання
(знаходження антикризової методики управління підприємством). Завдяки абстрактно-логічному методу і
методам аналізу і синтезу виділено найбільш вдалий інноваційний підхід до стратегічного планування виходу із
кризової ситуації.
Результати. Удосконалено систему принципів та заходів щодо попередження та стабілізації управлінської
діяльності підприємства, шляхом ранньої діагностики кризових явищ та диференційованого підходу до їх
подолання. Доведено, що за рахунок використання нових методів організаційної роботи, формування торговотехнологічного процесу, залучення у виробництво нових ресурсів та технологій можливий успішний вихід із
кризового становища.
Виділено найбільш вдалий підхід до стратегічного планування, що дає можливість уникнути кризи, або
виходу із неї з якомога меншими витратами для підприємства.
Встановлено, що для зберігання ефективного розвитку підприємства, стратегічні плани, програми та
проекти повинні бути націлені на підтримку та розвиток всіх напрямків діяльності цього підприємства, як єдиного
цілого.
Наукова новизна полягає у визначенні основних стратегічних принципів, на яких ґрунтується система
антикризового управління, систематизації інноваційних підходів до стратегічного управління підприємством.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані підприємствами для
успішного подолання кризового становища та забезпечення ефективного економічного розвитку в період кризи в
країні.
Ключові слова: антикризове управління підприємством, криза, логістичний підхід, стратегічне планування,
стратегічне управління, стратегія, тактика.
Andryushchenko I.Ye., Hamanets A.M. THE VIABILITY OF THE COMPANY IN CRISIS
The purpose of the article is relevant methods of anti-crisis management, develop a common framework of
principles and measures of financial security, the selection of the most successful innovative approach to strategic
planning that will avoid the crisis, or get out of the crisis situation with the least possible cost to the company.
Methodology of research. To achieve the goal of life and research company in a crisis used methods: analysis
and synthesis, induction and deduction (in determining the problem of theoretical and practical aspects of the economic
situation of the company). The method of synthesis and comparison was the basis for the development of measures and
principles to overcome the crisis. In developing the model of financial sustainability business strategy used modeling
method (of anti-crisis management techniques now). Thanks to abstract logical method of analysis and synthesis and
marked the most successful innovative approach to strategic planning out of the crisis.
Findings. The system of principles and measures to prevent and stabilize management of the company through
the crisis early diagnosis and differentiated approach to overcoming them. Through the use of new methods of work
organization, commercial and forming process, involving the production of new resources and technologies possible
successful exit from the crisis.
Highlight the most successful approach to strategic planning that makes it possible to avoid a crisis or out of it
with the least possible cost to the company.
Found that storage efficient enterprise development strategic plans, programs and projects should be aimed at
supporting and developing all areas of the enterprise as a whole.
Originality is to identify key strategic principles underlying the system of crisis management, systematized
innovative approaches to strategic management.
Practical value. The results of research can be used by enterprises to successfully overcome the crisis situation
and provide effective economic development during the crisis.
Key words: crisis management, crisis logistics approach, strategic planning, strategic management, strategy,
tactics.
Андрющенко И.Е., Гаманец А.Н. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Целью статьи является нахождение актуальной антикризисной методики управления предприятием,
выработка единой системы принципов и мероприятий организации финансовой безопасности, выделение
наиболее удачного инновационного подхода к стратегическому планированию, что позволит избежать кризиса,
выйти из кризисного положения с как можно меньшими затратами для предприятия.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели и исследования жизнедеятельности
предприятия в условиях кризиса использовались методы: анализа и синтеза, индукции и дедукции (при
определении проблемных теоретических и практических аспектов развития экономического положения
предприятия). Метод обобщения и сравнения стал основой при выработке системы мер и принципов
преодоления кризисного положения. При разработке модели жизнеспособности финансовой стратегии
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предприятия использован метод моделирования (нахождения антикризисной методики управления
предприятием). Благодаря абстрактно-логическому методу и методам анализа и синтеза выделен наиболее
удачный инновационный подход к стратегическому планированию выхода из кризисной ситуации.
Результаты. Усовершенствована система принципов и мероприятий по предупреждению и стабилизации
управленческой
деятельности
предприятия,
путем
ранней
диагностики
кризисных
явлений
и
дифференцированного подхода к их преодолению. Доказано, что за счет использования новых методов
организационной работы, формирование торгово-технологического процесса, вовлечения в производство новых
ресурсов и технологий возможен успешный выход из кризисного положения.
Выделен наиболее удачный подход к стратегическому планированию, что дает возможность избежать
кризиса, или выхода из него с как можно меньшими затратами для предприятия.
Установлено, что для хранения эффективного развития предприятия стратегические планы, программы и
проекты должны быть нацелены на поддержку и развитие всех направлений деятельности этого предприятия,
как единого целого.
Научная новизна заключается в определении основных стратегических принципов, на которых
основывается система антикризисного управления, систематизации инновационных подходов к стратегическому
управлению предприятием.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы
предприятиями для успешного преодоления кризисного положения и обеспечения эффективного экономического
развития в период кризиса в стране.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, логистический подход, стратегическое
планирование, стратегическое управление, стратегия, тактика.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:
ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ
Постановка проблеми. Керівники підприємств, які на ринку змагаються за переваги споживача
та домінуючі позиції у рейтингу підприємств-аналогів у галузі, пильно слідкують за
конкурентоспроможністю своїх підприємств та їх управлінськими рішеннями, а також за факторами та
змінами у середовищі, які впливають на ринкову ситуацію. Питання конкурентоспроможності
розглядають багато дослідників протягом усієї історії розвитку економічних відносин. При цьому
конкурентоспроможність підприємства розглядається як вища спонукальна сила, що змушує
виробників продукції підвищувати її якість, знижувати витрати на виробництво, підвищувати
продуктивність праці тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності поняття «конкурентоспроможність
підприємства» вивчали такі науковці, як: Азоєв Г. Л. [1], Богацька Н. М. [2], Валігурський Д. І. [3],
Введенський Б. А. [4], Дейнега О. В. [5], Должанський І. З. [6], Друкер П. [7], Дьяченко А. В. [8],
Загорна Т. О. [6], Путь І. О. [2] та інші. Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління
конкурентоспроможністю підприємства, є ряд проблем, які залишаються предметом дискусій і
обговорень науковців, тому як для будь-якого підприємства необхідно не тільки грамотно аналізувати
його діяльність, а і планувати її, тобто займатися розвитком в умовах ринкової конкуренції.
Постановка завдання. Метою даної статті є на основі порівняльного аналізу існуючих
теоретичних
положень
та
узагальнення
підходів
до
трактування
сутності
поняття
конкурентоспроможності підприємства розробити нове визначення цього поняття, яке буде
відповідати зовнішньому конкурентному середовищу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом перших тридцяти років ХХ ст. ситуація
в суспільстві складалася таким чином, що підприємствам вдавалося досягти успіху та забезпечити
свою конкурентоспроможність із мінімальними витратами. Сьогодні вчені визначають
конкурентоспроможність підприємства як узагальнюючу оцінку його конкурентних переваг у питаннях
формування ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої за рахунок
цього ефективності функціонування господарчої системи на момент чи протягом періоду оцінювання.
При цьому, як зазначає X. Фасхієв, висока конкурентоспроможність підприємства зумовлюється
наявністю трьох ознак:
1) задоволеності споживачів та їх бажання зробити повторну покупку;
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2) відсутності претензій до підприємства з боку суспільства, акціонерів та партнерів;
3) відчуття гордості працівників фірми за діяльність у ній та бажання сторонніх отримати роботу
саме в цій компанії [16].
Іншими словами, конкурентоспроможність підприємства – це результат «конкурентних переваг
за всім спектром проблем управління компанією» [2].
Конкурентоспроможність – це винятково ринкова категорія, що визначає зовнішню ефективність
функціонування різних об’єктів. Базовою складовою поняття є «конкуренція», тобто «боротьба»,
«змагання» юридичних або фізичних осіб за покупця в умовах дії жорсткого закону конкуренції як
об’єктивного «вимивання» неякісних товарів із ринку [4; 5].
Зокрема, за тлумачним словником С. І. Ожегова та Н. Ю. Шведової, в російській мові слово
«способность» означає уміння, а також можливість виконувати які-небудь дії, а «способный» –
володіючий здатністю до чого-небудь та такий, що може що-небудь зробити [12; 15].
Наведемо визначення конкурентоспроможності, які дали деякі відомі економісти (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність»
Автор
Г.А. Азоєв,
А.П. Челенков [1]
Д.І. Валігурський
[3]
Американські
економісти
Дж. мол. Грейсон
та К. О’Делл [8]

А.В. Дьяченко [8]

А.А. Мігранян [11]

М. Портер [14]

Б.А. Райзберг [18]

Р.А. Фатхутдінов
[19]

Визначення
Конкурентоспроможність – це результат, що фіксує наявність конкурентних переваг, без
яких вона неможлива, проте наявність окремих конкурентних переваг не означає
автоматичну перевагу.
Конкурентоспроможність – це можливість ефективної підприємницької діяльності і її
практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.
Конкурентоспроможність – це здатність виробляти товари та послуги, які реалізуються
на міжнародних ринках при одночасному підтриманні або підвищенні життєвих
стандартів працівників рівних або більш високих, аніж у конкурентів.
Конкурентоспроможність – «монопольне» володіння комплексом ресурсів, необхідних
для виробництва найбільш прибуткових товарів і послуг, комплексом ресурсів,
недоступних іншим в період, поки вони не стали загальнодоступними. «Ціль та
результат конкурентоздатності полягає в здатності розширити ринкову частку своїх
продуктів виробництва на ринку за рахунок витіснення конкурентів».
Конкурентоспроможність – це результат впливу сукупності факторів конкурентного
механізму, що виражається через ступінь необхідності та економічної ефективності
продукції, що виготовляється або будь-якого суб’єкта господарювання (підприємства,
галузі або економічної системи в цілому), що виробляє блага.
Конкурентоспроможність –
1) це властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку на рівні
із наявними на ньому товарами, послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових
відносин. Оцінка цієї властивості дозволяє виділити високу, середню та низьку
конкурентоздатність;
2) динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому
з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й ринкові
сегменти.
Конкурентоспроможність – це реальна та потенційна можливість фірм у існуючих для
них умовах проектувати, виготовляти та збувати товари, що за ціновими та неціновими
характеристиками є більш привабливими для споживачів, ніж товари їх конкурентів.
В найбільш загальному контексті конкурентоспроможність –
1) це здатність об’єкта, що розглядається, конкурувати (управляти своїми конкурентними
перевагами, вступати в суперництво) з аналогічними об’єктами на даному ринку в даний
час;
2) це процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами для одержання
перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення
об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах.

Джерело : узагальнено автором на основі вказаних джерел
Незважаючи на різні підходи до визначення його суті, всі дослідники відмічають порівняльний і
часовий (динамічний) характер цього показника:
− порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є явищем, притаманним
конкретному об’єкту; вона не випливає з його внутрішньої природи, а проявляється тільки за умов
порівняння даного об’єкта з іншими; її можна оцінити порівнянням найбільш суттєвих показників
діяльності підприємств; результатом цього порівняння є визначення рівня конкурентоспроможності;
− часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий в окремий проміжок часу рівень
конкурентоспроможності підприємства не може розглядатися як довгострокова характеристика його
ринкової позиції незалежно від ефективності діяльності; рішучість та активність їх конкурентних
стратегій можуть привести до втрати досягнутої позиції та зниження рівня конкурентоспроможності.
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Аналіз визначень конкурентоспроможності дозволяє виділити характерні риси, що притаманні
конкурентоспроможним суб’єктам:
1) здатність конкурувати та отримувати перевагу в конкурентній боротьбі;
2) здатність виробляти конкурентоспроможні товари;
3) здатність виконувати соціальні функції, тобто забезпечувати високі життєві стандарти
працівників;
4) здатність високопродуктивного використання наявних ресурсів [15].
Поняття конкурентоспроможності безпосередньо пов’язано з терміном «конкурентоспроможність
підприємства», який можна трактувати як перевагу товарів (послуг) підприємства над аналогами у
конкретних сегментах ринку в певний період часу по потенціалу розробляти, виробляти й продавати
конкурентоздатні товари (послуги) у майбутньому (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»
Автор

Г.Л. Азоєв [1]

А.П. Градов [6]
І.З. Должанський
[6]
Н.І. Перцовський
[7]
П.С. Зав’ялов,
Л.Ш. Лозовський,
А.Г. Поршнєв,
Б.А. Райзберг [9]

Визначення
Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах
конкурентного ринку. Виробництво і реалізація конкурентоздатних товарів – обов’язкова
умова конкурентоспроможності фірми. У ширшому сенсі для забезпечення
конкурентоспроможності необхідна систематична робота по всьому виробничогосподарському циклу, що приводить до конкурентних переваг у області НДКР,
виробництва, управління, фінансів, маркетингу тощо. Конкурентоспроможність фірми –
результат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління компанією.
Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як її порівняльна перевага
по відношенню до інших фірм даної галузі всередині країни та за її межами.
Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно розпоряджатися
власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.
Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її практичної прибуткової
реалізації в умовах конкурентного ринку. Це узагальнюючий показник життєвої стійкості
підприємства, його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий,
науково-технічний і трудовий потенціали.
Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й продавцями
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних цін,
створення зручних умов для покупців, споживачів.

Конкурентоспроможність підприємства – це певна система, що складається з
безперервно взаємодіючих факторів і характеризує ступінь реалізації потенційних
можливостей підприємства по надбанню та утриманню впродовж тривалого періоду часу
Ю.Б. Іванов [13]
конкурентної переваги. Тому під конкурентоспроможністю слід розуміти не тільки
ефективність, але і динаміку пристосування підприємства до змінних умов зовнішнього
середовища.
Конкурентоспроможність підприємства – система економічних категорій, елементами
якої є конкурентоспроможність продукції і фінансова конкурентоспроможність. Це
М.І. Круглов [17]
економічна категорія, за допомогою якої виявляється перевага даного виробника, по
рівню задоволення споживачів продукцією, з урахуванням ефективності фінансовогосподарської діяльності.
Конкурентоспроможність підприємства – властивість об’єкта, що характеризується
Р.А. Фатхутдінов
ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, у порівнянні
[18]
з аналогічними об’єктами, що є на даному ринку.
Джерело : узагальнено автором на основі вказаних джерел

На основі вищевказаних понять сутності «конкурентоспроможність підприємства» надамо власне
визначення цього поняття, а саме: «конкурентоспроможність підприємства – це економічна категорія, за
допомогою якої створюються власниками підприємств конкурентні переваги у порівнянні з іншими
підприємствами-аналогами, які є конкурентами, для покращення показника життєвої стійкості
підприємства, тобто здатність конкурувати на ринках з виробниками й продавцями аналогічних товарів».
На відміну від конкурентоздатності товару, що може мати як коротко-, так і довгостроковий
характер, конкурентоздатність підприємства слід оцінювати лише в тривалому періоді. Вона означає
наявність важливих відмінностей даного підприємства від підприємств-конкурентів за рівнем
ефективності господарської діяльності, формою прояву, тобто здатність пристосовуватися до умов
економічної кон’юнктури і задовольняти своїми товарами і послугами попит споживачів.
До найважливіших факторів, що впливають на конкурентоздатність підприємства, відносять:
впровадження у виробництво досягнень науки і техніки; зростання обсягів виробництва і місткості
ринку; удосконалення системи діючих на підприємстві стимулів до праці; позиції конкуруючих
підприємств та інше.
Необхідно також зазначити наступні фактори, що можуть впливати на конкурентоздатність
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підприємства: економічний потенціал і ефективність діяльності; рівень управління, виробничий і
збутовий потенціали, що вказують на можливості підприємства виробляти та реалізовувати товари у
необхідних кількостях у визначений термін; науково-дослідний потенціал: організовування та напрями
наукових досліджень, щорічні витрати на наукові розробки, кількість патентів на винаходи тощо;
фінансовий стан тощо.
Ці фактори можна класифікувати на зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори діють ззовні на
підприємство та поділяються на мікро- та макрофактори [5] (рис. 1).
Фактори переваг

Внутрішні конкурентні переваги (мікрофактори)

Зовнішні конкурентні переваги
(макрофактори)

Характеристики внутрішніх аспектів діяльності
підприємства, що перевищують аналогічні
характеристики пріоритетних конкурентів

Здатність створити більш значущі
цінності для споживачів
Інформаційні
системи збору і обробки даних, що
діють на підприємстві

Виробничі
продуктивність праці, забезпечення
ресурсами, раціональність експлуатації
основних засобів, економність витрат

Конструктивні
технічні характеристики продукції,
дизайн, упаковка

Технологічні
сучасність, досконалість, гнучкість
технологічних процесів, використання
досягнень НТП

Якісні
рівень якості продукції за оцінками
споживачів

Кваліфікаційні
професіоналізм, активність, творчість
персоналу, схильність до нововведень

Поведінкові
ступінь розповсюдження філософії
маркетингу серед працівників

Організаційні
прогресивність, гнучкість, структурованість
організаційної структури

Кон’юнктурні
ринкові умови діяльності,
конкурентне середовище

Управлінські
ефективність і результативність системи
менеджменту, в т.ч. системи мотивації

Сервісні
рівень і якість послуг, що надаються
підприємством

Інноваційні
системи і методи розробки і впровадження
нових технологій, продуктів, послуг

Іміджеві
загальні уявлення споживачів про
підприємство і його товари

Спадкові
ринкова культура підприємства, традиції,
історія розвитку

Цінові
рівень і можлива динаміка цін,
ринкова влада підприємства

Економічні
наявність джерел фінансування,
платоспроможність, ліквідність,
прибутковість, рентабельність

Збутові
портфель замовлень, прийоми і
методи розподілу продукції
Комунікаційні
наявність і використання зворотного
зв’язку, канали і засоби
розповсюдження інформації про
підприємство

Рис. 1. Фактори переваг управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело : [10]
Виходячи з рис. 1, можна сказати, що зовнішня конкурентна перевага базується на відмінних
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якостях товару, що створює цінність для покупця за рахунок зменшення його витрат чи підвищення
ефективності його діяльності. Вона збільшує «ринкову силу» підприємства так, що може примусити
ринок прийняти більш високу ціну продажу порівняно з конкурентами.
Внутрішня конкурентна перевага – це перевага підприємства стосовно витрат чи управління, яка
створює цінність для товаровиробника, дозволяє знизити собівартість більшою мірою, ніж
пріоритетний конкурент.
Обидва типи конкурентних переваг мають різне походження і різну природу, а звідси часто
бувають несумісні, оскільки вимагають різних підходів, навичок і культури [10].
Крім того, виникають проблеми, пов'язані з оцінкою рівня конкурентоспроможності, за допомогою
якої можна оцінити перспективи розвитку з погляду масштабів зростання, стабільності місткості ринку,
перспектив технології, норми прибутку, але це проблеми й напрями більш масштабного дослідження.
Таким чином, зараз в Україні відбувається посилення конкуренції, внаслідок чого керівники
підприємств знаходяться в постійному пошуку нових (адекватних умовам конкуренції) інструментів
управління підприємствами і важелів підвищення конкурентоздатності підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Конкурентоспроможність підприємства є рушійною
силою та найголовнішою складовою на ринку економіки. Конкуренція проявляється на всіх рівнях
економіки – від мікрорівня до світової економічної системи. Економічний успіх суб’єкта ринкової
економіки в першу чергу залежить від того, наскільки добре він вивчив ринок, закони конкуренції, її
прояви та форми, і наскільки він готовий до конкурентної боротьби.
Отже, підприємство буде конкурентоздатним, якщо будуть конкурентоздатні всі його партнери,
оскільки в іншому випадку не можна отримати вчасно якісні сировину та матеріали за найнижчими
цінами, забезпечити ефективний збут товарів до закінчення терміну їх реалізації тощо.
Якщо узагальнити висловлювані різних авторів погляди на конкурентоздатність підприємств, то
можна зробити висновок, що конкурентоздатними можна вважати ті господарюючі суб'єкти, які
ефективно функціонують на ринку та надають споживачу конкурентоздатні товари або послуги.
Спостерігаються також точки зору, які згруповані наступним чином:
− по-перше, більшість авторів вважають, що конкурентоспроможність підприємства − це поняття,
яке визначається і залежить від конкурентоспроможності товарів;
− по-друге, науковці вважають конкурентоспроможність підприємств як результат їх ефективної
господарської діяльності за умов конкурентного ринку;
− по-третє, автори розглядають конкурентоспроможність підприємства як комплексну
порівняльну характеристику підприємства, яка відображає ступінь конкурентних переваг його
діяльності над іншими підприємствами-конкурентами;
− по-четверте, автори визначають, що конкурентоспроможність підприємств – це підвищення
продуктивності використання його ресурсів;
− по-п’яте, автори визначають конкурентоспроможність підприємства як завойовування частки
міжнародного
конкурентного
ринку
шляхом
зосередження
уваги
на
удосконаленні
зовнішньоекономічної діяльності;
− по-шосте, науковці розглядають конкурентоспроможність підприємства як постійне збільшення
його вартості (капіталу).
Конкурентоспроможність підприємства нерозривно пов’язана із впровадженням змін, тобто з
процесом реструктуризації. Але здійснення змін також має свої особливості. Одноразові, надзвичайні
заходи можуть на короткий час поліпшити конкурентоспроможність підприємства, але по-справжньому
успішна реструктуризація є довготривалим процесом.
Таким чином, в сучасних умовах господарювання високий рівень конкурентоспроможності
підприємств залежить насамперед від високого рівня конкурентоспроможності продукції.
Конкурентоспроможність підприємства досягається за рахунок створення конкурентних переваг у
порівнянні з іншими підприємствами-конкурентами, тобто за рахунок тих самих методів, що й
конкурентоспроможність продукції, зважуючи на те, що ці поняття нерозривні між собою.
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Дашко І.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ
Мета – на основі порівняльного аналізу існуючих теоретичних положень та узагальнення підходів до
трактування сутності поняття конкурентоспроможності підприємства розробити нове визначення цього поняття,
яке буде відповідати зовнішньому конкурентному середовищу.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи, як: аналіз і синтез (для
вивчення та дослідження особливостей поняття конкурентоспроможності підприємства), діалектичний та
абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків).
Результати дослідження. Розглянуто поняття «конкурентоспроможність» і на основі різних підходів до
визначення цього поняття проаналізовано порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника, що
дозволяє виділити характерні риси, які притаманні конкурентоспроможним суб’єктам. Визначено, що поняття
конкурентоспроможності безпосередньо пов’язано з терміном «конкурентоспроможність підприємства», який
можна трактувати як перевагу товарів (послуг) підприємства над аналогами у конкретних сегментах ринку.
Обґрунтовано основні теоретичні підходи до розуміння поняття конкурентоспроможності підприємства, з’ясовано
загальні риси та відмінності, обґрунтовано їх роль в сучасній економіці та запропоновано нове визначення
поняття
«конкурентоспроможність
підприємства».
Визначені
пріоритетні
напрями
підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в узагальненні основних теоретичних підходів до
поняття «конкурентоспроможність підприємства» та пропонуванні власного визначення цього поняття:
конкурентоспроможність підприємства – це економічна категорія, за допомогою якої створюються власниками
підприємств конкурентні переваги у порівнянні з іншими підприємствами-аналогами, які є конкурентами, для
покращення показника життєвої стійкості підприємства, тобто здатність конкурувати на ринках з виробниками й
продавцями аналогічних товарів.
Практична значущість полягає в тому, що окремі положення та висновки статті можуть бути використані у
навчальному процесі при викладанні таких дисциплін, як: «Менеджмент організацій», «Менеджмент підприємства
у виробничій сфері», «Менеджмент міжнародної конкурентоспроможності», «Стратегічне управління»,
«Регіональна економіка» тощо.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкуренція, збут, ринок, товар.
Dashko I.M. COMPETITIVENESS AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS: SIMILARITIES AND
DIFFERENCES
Purpose based on a comparative analysis of the existing theoretical propositions and generalizations of
approaches to the interpretation of the essence of the concept of competitiveness of enterprises, to develop a new
definition, which will match the external competitive environment.
Methodology of research. In the course of research were used such methods as: analysis and synthesis (for the
study and research of the concept of competitiveness of the enterprise), dialectical and abstract-logical (theoretical
synthesis and formulation of conclusions).
Findings. The notion of "competitiveness" and based on different approaches to the definition of the concept of
comparative analyzes and time (dynamic) nature of this indicator, which allows you to select the characteristics that are
inherent competitive entities. Determined that the concept of competitiveness is directly related with the term
"competitiveness of enterprise ", which can be interpreted as an advantage goods (services) company counterparts on
specific market segments. The basic theoretical approaches to understanding the concept of enterprise competitiveness,
defines common features and differences, grounded their role in the modern economy and proposed a new definition of
"competitiveness". Priority directions of improving competitiveness of enterprise.
Originality the results of the study is a synthesis of the main theoretical approaches to the concept of
"competitiveness" and offering his own definition of the term: competitiveness – is an economic category by which
created business owners a competitive advantage over other companies-analogues that are competitors, to improve the
viability of life index, the ability to compete with the producers and sellers of similar goods.
Practical value is that some provisions and conclusions of the article can be used in the educational process in
teaching such subjects as: "Management", "Management of enterprises in the manufacturing sector", "Management of
international competitiveness", "Strategic Management", "Regional economy "and so on.
Key words: competitiveness, competitive advantages, competition, sales, market, product.
Дашко И.Н. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ
Цель – на основе сравнительного анализа имеющихся теоретических положений и обобщения подходов к
трактовке сущности понятия конкурентоспособности предприятия, разработать новое определение, которое
будет соответствовать внешней конкурентной среды.
Методика исследования. В процессе исследования использовались такие методы, как: анализ и синтез
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(для изучения и исследования особенностей понятия конкурентоспособности предприятия), диалектический и
абстрактно-логический (для теоретического обобщения и формулировки выводов).
Результаты исследования. Рассмотрено понятие «конкурентоспособность» и на основе различных
подходов к определению этого понятия проанализированы сравнительный и часовой (динамический) характер
этого показателя, что позволяет выделить характерные черты, присущие конкурентоспособным субъектам.
Определено, что понятие конкурентоспособности непосредственно связано с термином «конкурентоспособность
предприятия», который можно трактовать как преимущество товаров (услуг) предприятия над аналогами в
конкретных сегментах рынка. Обоснованы основные теоретические подходы к пониманию понятия
конкурентоспособности предприятия, выяснено общие черты и различия, обоснованно их роль в современной
экономике и предложено новое определение понятия «конкурентоспособность предприятия». Определены
приоритетные направления повышения конкурентоспособности предприятия.
Научная новизна результатов исследования заключается в обобщении основных теоретических подходов
к понятию «конкурентоспособность предприятия» и предложении собственного определения этого понятия:
конкурентоспособность предприятия – это экономическая категория, с помощью которой создаются
собственниками предприятий конкурентные преимущества по сравнению с другими предприятиями-аналогами,
которые являются конкурентами, для улучшения показателя жизненной устойчивости предприятия, то есть
способность конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров.
Практическая значимость заключается в том, что отдельные положения и выводы статьи могут быть
использованы в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как: «Менеджмент организаций»,
«Менеджмент предприятия в производственной сфере», «Менеджмент международной конкурентоспособности»,
«Стратегическое управление», «Региональная экономика »и др.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкуренция, сбыт, рынок, товар.

УДК 330.341
Гощинська Д.Я.,
старший викладач кафедри міжнародної
економіки та маркетингу∗
Тернопільський інститут соціальних
та інформаційних технологій

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ
КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. В нових соціально-економічних умовах розвитку
суспільства
інформації , знань та відкритих інновацій виникає гостра потреба у науковому і методичному
забезпеченні управлінських дій щодо стимулювання ефективного використання наявних
інформаційних ресурсів, а також у розробленні моделей поширення принципово нових інформаційних
продуктів і послуг, нових інформаційно-комунікаційних технологій, які сьогодні створюються
підприємствами сектору ІКТ. При цьому спостерігається необхідність вирішення завдання щодо
формування стратегій взаємодії ІТ-підприємств, а також створення сприятливих умов для
формування, функціонування і розвитку нових високоефективних структур мережевого типу, таких як
кластери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розробки стратегій формування нових
інтеграційних структур, до яких відносяться кластери, а також ефективного використання потенціалу
підприємств в процесі реалізації стратегії кластерної взаємодії вивчали такі науковці, як
М. Войнаренко [1], М. Єрмошенко [5], В. Ільчук [6], Г. Клейнер [8], Н. Махновська [9] та інші. Стратегічні
особливості розвитку підприємств у сфері інформаційно-комунікаційних технологій представлено в
дослідженнях С. Гриценко, О. Гусєвої [3; 4]. В працях науковців розглядаються в основному
концептуальні підходи до формування кластерів, визначаються принципи та особливості кластерної
взаємодії на регіональному та міжнародному рівнях, засади формування кластерної політики держави
в умовах посилення процесів глобалізації. Однак у більшості наукових досліджень мало уваги
приділено питанням стратегічного планування і управління процесами кластерної взаємодії
підприємств на мікрорівні, недостатньо досліджена проблема створення єдиного інформаційнокомунікаційного середовища для формування та реалізації загальної та функціональних стратегій
розвитку кластерів, зокрема комунікаційної стратегії розвитку взаємодії підприємств – учасників
кластеру. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
∗
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науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо формування та реалізації комунікаційних стратегій в процесі
кластерної взаємодії підприємств у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує міжнародний досвід розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, глобалізація бізнес-процесів у сфері ІКТ відбувається за
ініціативи великих транснаціональних компаній найбільш розвинених країн. Ці компанії починають
входити на ринки менш розвинених країн в пошуках дешевих людських ресурсів, нових ринків збуту,
площадок для використання чужих інноваційних ідей, виконання проектів. Тобто, із виходом нашої
країни на світовий ІТ- ринок розпочинається реструктуризація національного ринку та, зокрема, бізнеспроцесів в ІТ-компаніях, пов’язаних з такими явищами, як аутсорсинг, аутстаффінг.
Аутсорсинг і аутстаффінг – два іноземних терміни, які вже протягом кількох років активно
впроваджуються в бізнес-середовище ІТ- ринку України. Аутсорсинг (від англ. «Outsourcing»), якщо
перекладати дослівно, означає «використання чужого ресурсу, - це виконання робіт або надання послуг
«під ключ», передача однією компанією на підставі договору певних бізнес-процесів або непрофільних
функцій на обслуговування іншій компанії (аутсорсеру), яка спеціалізується у галузі ІТ-послуг. На ІТаутсорсинг закордонних компаній найчастіше передаються такі функції, як послуги українських
програмістів. Такі дії дозволяють звільнитися від непрофільних для компанії функцій і повністю
сконцентруватися на основній діяльності підприємства. В свою чергу працівники компанії аутсорсера
залишаються на своїх робочих місцях (виконують завдання дистанційно) та оформленні в штаті компанії
аутсорсера.
Перевагою застосування аутсорсингу є суттєва економія на: фонді заробітної плати та її
оподаткуванні, наданні та оплаті лікарняних і відпусток, облаштуванні робочого місця, підвищенні
кваліфікації фахівців тощо.
Аутстаффінг (від англ. «Outstaffing») – дослівно означає «позаштатний» – це переведення частини
працівників зі штату однієї компанії (аутстаффера) в штат іншої організації. У такому випадку працівники
працевлаштовані в одній, як правило в закордонній компанії (аутстаффера), але фактично працюють в
іншій (українській) компанії, де вони мають свої робочі місця і посадові інструкції. Перевагою
аутстаффінгу є те, що у закордонної компанії немає необхідності займатися підбором кваліфікованого
персоналу для виконання певних робіт по ІТ- сервісу. Пошук позаштатного ІТ-фахівця (фрілансера) для
виконання разових робіт на замовлення – тепер це завдання компанії аутстаффера [7].
Обидва ці явища стали однією з причин розвитку інтеграційних процесів серед ІТ-спільнот у
великих містах, таких як Львів, Харків, Київ, що в свою чергу призвело до виникнення ініціативи
об’єднання ІТ-компаній в ІТ-кластер. Львівський ІТ-Кластер (Lviv IT Cluster) – це спільнота провідних
компаній у галузі інформаційних технологій (IT), які спільно із університетами та міською владою
покращують та розвивають ІТ у місті. До складу ІТ кластеру входять 35 ІТ-підприємств, з них 45%
іноземних компаній, 6520 фахівців ІТ індустрії, 5 навчальних закладів, Львівська міська рада [10].
Головна мета об’єднання в ІТ- кластер – це реалізація ініціатив з проведення системних змін у бізнессередовищі міста та країни. Основну групу учасників Львівського ІТ- кластеру утворюють великі, середні,
малі та мікропідприємства, які постійно взаємодіють між собою та іншими учасниками кластеру –
місцевими органами влади, освітніми установами та іншими організаціями, що входять в
інфраструктурне середовище кластеру.
Під кластерною взаємодією підприємницьких структур будемо розуміти сукупність ділових
контактів групи взаємопов'язаних організацій, які встановлюються між учасниками кластеру і які
створюють в процесі економічної діяльності позитивний синергетичний ефект. Зміст кластерної
взаємодії обумовлено діловими інтересами різних його учасників, які можуть бути взаємними і
протилежними, тобто поєднувати різні форми співпраці і конкурентні протидії.
Досліджуючи діяльність підприємств – учасників Львівського ІТ-кластеру, можемо прийти до
висновку, що кластерна взаємодія, на відміну від класичних форм господарської взаємодії, відрізняється
такими характерними ознаками:
− наявністю ядра кластеру – одного або декількох великих підприємств, які об’єднують навколо
себе малі і середні підприємства (МСП) у довготермінову ділову, інноваційну, комунікаційну та інші
стратегії розвитку усієї інтеграційної системи;
− мінімізацію трансакційних витрат завдяки територіальній близькості більшості суб’єктів
учасників кластеру;
− стійкістю внутрішніх та зовнішніх кластерних комунікаційних зв’язків між підприємствами
учасниками кластера;
− потребою в розробці довгострокової стратегії координації взаємодії учасників кластеру в
рамках спеціалізованої профільної діяльності, сприяння дифузії інновацій, виконання спільних
проектів для задоволення потреб міста, розробки інтегрованих систем управління, дотримання
спільних етичних норм кластерної взаємодії і вироблення стандартів якості виконання бізнес-процесів.

111

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Виявлення і структуризація вищеперерахованих ознак дає можливість розробити модель
формулювання комунікаційної стратегії взаємодії учасників кластеру. На рис. 1 представлена
запропонована модель комунікаційної стратегії розвитку кластеру на прикладі Львівського ІТ-кластеру,
реалізація якої передбачає виконання кількох етапів.

Рис. 1. Модель формування комунікаційної стратегії ІТ-кластеру
Джерело: власне опрацювання на підставі [10]
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На першому етапі проводиться стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
кластеру, з’ясовуються його сильні та слабкі сторони, можливості і небезпеки, з якими можуть
зустрітись ключові учасники кластеру.
На другому етапі проводиться розробка основних стратегічних напрямків розвитку кластеру,
формування його візії і місії, на підставі чого визначаються основні стратегічні цілі. На основі
проведеного стратегічного аналізу діяльності Львівського ІТ-кластеру визначено головні стратегічні
цілі його розвитку, зокрема: перетворити місто Львів в один з конкурентоспроможних центрів бізнеспослуг в Центрально-Східній Європі; сприяти розвитку збалансованого бізнес - комунікаційного
середовища для ІТ-кластеру у Львові; сприяти створенню сучасних високоефективних науководослідних ІТ-центрів міжнародного рівня.
Виходячи з встановлених стратегічних цілей, можемо сформувати наступні комунікаційні
субстратегії для ключових учасників кластеру, зокрема:
1. забезпечити доступ компаніям ІТ-кластеру до висококваліфікованого людського капіталу
(субстратегія ІТ-підприємств);
2. забезпечити доступ молодим ІТ-фахівцям до навчальних можливостей кластеру
(субстратегія представників освіти і науки);
3. мати одну з найефективніших у Східній Європі систему взаємодії інституцій освіти та ІТкомпаній через створення єдиного інформаційного простору на основі створеного Веб- порталу
(субстратегія розвитку ІК інфраструктури);
4. залучити фінансові ресурси членів ІТ-кластера по інноваційних проектах місцевого
розвитку(субстратегія місцевої влади).
На третьому етапі реалізація вищеперерахованих стратегій дає можливість сформулювати
спільну комунікаційну стратегію для учасників ІТ-кластеру: стати визнаною інституцією для
впровадження спільних проектів на місцевому, міжсекторному, міжрегіональному рівнях. На основі
реалізації цієї стратегії відбувається формування єдиного інформаційного простору учасників ІТкластеру.
Формування єдиного інформаційного простору – це складний процес, який вимагає
систематизації багатьох етапів кластерної взаємодії. Нами запропоновано підхід кластерної
структуризації інформаційного середовища за допомогою інструментарію створення п’яти платформ,
а саме навчальної, професійної, платформи масових комунікацій, проектно-інжинірингової та
платформи інфраструктурного інформаційно- комунікаційного забезпечення. Мережева взаємодія
буде здійснюватися на основі віртуалізації бізнес-процесів учасників ІТ-кластеру через веб-портал, на
якому будуть розміщені ці платформи.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином можемо прийти до висновку, що модель
формування комунікаційної стратегії ІТ-кластеру це складний багатовекторний процес мережевої
взаємодії стратегічних цілей і тактичних завдань кожного з учасників кластеру. Аналіз стратегічних
напрямів управління взаємодією бізнес-процесів Львівського ІТ-кластеру дозволив виділити п’ять
комунікаційних платформ, за допомогою яких відбувається підвищення комунікаційного потенціалу
кластеру. Практична реалізація через взаємодію віртуальних платформ на веб – порталі кластеру
дозволить прискорити процеси кластерної взаємодії ІТ-підприємств з іншими учасниками кластеру, що
дозволить створить позитивний синергетичний ефект.
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Гощинська Д.Я. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій
щодо формування та реалізації комунікаційних стратегій в процесі кластерної взаємодії ІТ-підприємств.
Методика дослідження. Mетодологічною основою дослідження є система економічних законів та
категорій ринкової економіки, фундаментальні положення теорій інформації, інформаційних систем і
комунікаційних технологій, моделей інформаційного забезпечення підприємств, управління процесами
внутрішньо-організаційних і міжорганізаційних (в тому числі віртуальних) комунікацій.
Результати дослідження. Обґрунтовано процес розробки комунікаційної стратегії ІТ-кластеру, який
передбачає формування місії, узгоджених цілей та завдань взаємодії ключових учасників кластеру. Здійснено
аналіз стратегічних напрямів взаємодії бізнес-процесів при формуванні комунікаційної стратегії учасників
кластеру.
Виділено комунікаційні платформи, за допомогою яких відбуватиметься підвищення комунікаційного
потенціалу кластеру. Визначено способи практичної реалізації комунікаційного потенціалу кластеру через
взаємодію віртуальних платформ на веб –порталі кластеру.
Наукова новизна. Вперше структуровано процес формування комунікаційної стратегії підприємств
учасників ІТ кластеру.
Практичне значення. Запропонована модель формування комунікаційної стратегії на прикладі Львівського
ІТ-кластеру може використовуватись при розробці і практичному виконання стратегій розвитку інших кластерних
структур.
Ключові слова: ІТ-кластер, кластерна взаємодія, комунікаційна стратегія, інформаційне забезпечення,
аутсорсинг, аутстаффінг, модель взаємодії.
Goshchynska D.Ya. FORMATION OF COMMUNICATION STRATEGY IN THE CONDITIONS OF
ENTERPRISES’ CLUSTER INTERACTION
Purpose. The research goal is the development of theoretical, methodological guidelines and practical
recommendations for development and implementation of communication strategies in the process of IT companies'
cluster interaction.
Methodology of research. The methodological basis of the research is the system of economic laws and
categories of market economy, fundamental theories of information, information systems and communication
technologies, information support business models, management process of intra-organizational and inter-organizational
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(including virtual) communication that involves the formation of a mission, agreed goals, and objectives of the cluster key
members’ interaction are proved.
Strategic analysis of business interaction in the communication strategy formation processes allowed allocating
communication platforms for the cluster members, which will improve the communication capacity of the cluster, and to
identify ways of their implementation through virtual interaction platforms on the web portal of the cluster is done.
The communication platforms through which will improve the cluster communication capacity are highlighted. The
ways of practical implementation of the communication potential of the cluster through the interaction of virtual platforms
on the web portal of the cluster are defined.
Originality. For the first time is structured a communication strategy forming process for enterprises - the IT
cluster members.
Practical value. The proposed model of communication strategy of L’viv IT Cluster can be use in the practical
implementation for the strategic development of other cluster structures.
Key words. IT cluster, cluster interaction, communication strategy, information, outsourcing, outstaffing, model of
interaction.
Гощинская Д.Я. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и
практических рекомендаций по формированию и реализации коммуникационных стратегий в процессе
кластерного взаимодействия ИТ-предприятий.
Методика исследования. Методологической основой исследования является система экономических
законов и категорий рыночной экономики, фундаментальные положения теорий информации, информационных
систем и коммуникационных технологий, моделей информационного обеспечения предприятий, управления
процессами внутриорганизационных и между организационных (в том числе виртуальных) коммуникаций.
Результаты исследования. Обоснован процесс разработки коммуникационной стратегии ИТ-кластера,
который предусматривает формирование миссии, согласованных целей и задач взаимодействия ключевых
участников кластера. Осуществлен анализ стратегических направлений взаимодействия бизнес-процессов при
формировании коммуникационной стратегии участников кластера.
Выделено коммуникационные платформы, с помощью которых будет происходить повышение
коммуникационного потенциала кластера. Определены способы практической реализации коммуникационного
потенциала кластера через взаимодействие виртуальных платформ на веб-портале кластера.
Научная новизна. Впервые структурировано процесс формирования коммуникационной стратегии
предприятий участников ИТ кластера.
Практическая значимость. Предложенная модель формирования коммуникационной стратегии на
примере Львовского ИТ-кластера может использоваться при разработке и реализации стратегий развития других
кластерных структур.
Ключевые
слова.
ИТ-кластер,
кластерное
взаимодействие,
коммуникационная
стратегия,
информационное обеспечение, аутсорсинг, аутстаффинг, модель взаимодействия.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Постановка проблеми. Україна як суверенна держава перебуває сьогодні на шляху
демократичної побудови. Перед нею стоять важливі соціально-економічні проблеми, вирішення яких
пов’язано із формуванням громадського суспільства, організацією об’єднаних територіальних громад,
здійсненням організаційно-фінансових заходів для забезпечення економічної стабільності, зростання
та підвищення ефективності і якості надання послуг населенню
Трансформаційні процеси в Україні диктують необхідність формування такої концепції
державної фінансової політики, яка б стала початком економічного зростання. Це насамперед
зумовлює створення на територіальному рівні сильних громад, з відпрацьованою економікофінансових системою, здатною самостійно вирішувати локальні соціально-економічні проблеми, а
також перенесення значного обсягу здійснюваних видатків (у першу чергу соціальних) на рівень
адміністративно-територіальних одиниць, що вимагає наявності стійких доходів місцевих бюджетів.
Практика підтверджує, що у сучасних умовах відбувається процес формування правової
держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою, але оптимального механізму для
ефективного функціонування фінансової системи України поки що не існує. В найбільшій мірі це
стосується місцевого самоврядування сільських територіальних громад.
Наслідками ринкових трансформацій, які відбулися у сільській місцевості, стало скорочення бази
формування власних джерел фінансування господарської діяльності через зниження фінансової
стійкості аграрних підприємств, та ускладнення доступу до залучення фінансових ресурсів, що у
кінцевому підсумку призвело до зменшення фінансового потенціалу та відповідно зниження фінансових
можливостей розвитку сільських територіальних громад. Тому важливим напрямом фінансового
регулювання є створення умов для ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Необхідність зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування через внесення змін до
переліку доходів місцевих бюджетів означена у Концепції реформування місцевих бюджетів і її
вирішення має важливе національне значення. Виходячи з цього, тема статті є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників теоретичних проблем
державного фінансового регулювання слід відзначити: Дж. Гелбрайта, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла,
Д. Рікардо, А. Сміта, М.І. Туган-Барановського та ін. Проблеми місцевого самоврядування
досліджувалися у працях В. Бабаєва, І. Бурковського, В. Дорофієнка, М. Єрмошенка, В. Зайчикової,
В. Куйбіди, Ю. Куца, В. Мамонової, Н. Нижник, Г. Одінцової, В. Самойленка, Ю. Шарова та ін. У
розвиток сучасних теоретичних та прикладних аспектів державного регулювання фінансовоекономічної діяльності сільських територій і сільськогосподарських підприємств як важливого джерела
фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад зробили внесок такі вітчизняні
вчені: В.М. Алексійчук, О.М. Бородіна, А.Г. Борщ, П.І. Гайдуцький, В.В. Глущенко, О.Є. Ґудзь,
Д.І. Дема, М.Я. Дем’яненко, Т.О. Зінчук, М.Й. Малік, Л.В. Молдаван, А.О. Олексієнко, П.Т. Саблук,
А.М. Соколовська, П.А. Стецюк, О.В. Черниш та ін. Аналіз результатів їх досліджень засвідчує про
доцільність продовження вивчення поставленої проблеми, зокрема щодо обґрунтування фінансовоекономічного механізму забезпечення спроможного розвитку територіальних громад.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і практичних
рекомендацій щодо формування і функціонування фінансово-економічного механізму забезпечення
спроможного розвитку територіальних громад.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженням виявлено, що у розвинених
європейських країнах в основі сучасного місцевого самоврядування лежить теорія вільних громад, за
якою місцеве самоврядування визнається самостійним та незалежним від центральної влади
інститутом. Для ефективної реалізації такого підходу на практиці необхідні певні передумови:
демократичні традиції, відповідний рівень політичної культури та достатній рівень розвитку
громадянського суспільства [1].
Базовим міжнародним документом для визначення основ демократичного місцевого
самоврядування в Україні є Європейська хартія місцевого самоврядування (15 жовтня 1985 р.,
Страсбург) (далі – Хартія). Основними принципами місцевого самоврядування за Хартією є правова
(ст. 2, 3, 4, 11), фінансова (ст. 9), організаційна (ст. 6, 7, 8, 10) автономія органів місцевого
самоврядування. При цьому Хартія зобов’язує всі країни, які її ратифікували, застосовувати у своєму
законодавстві ці основні принципи як гарантію самостійності місцевої влади [1].
Хартія визначає місцеве самоврядування гарантованим правом та реальними можливостями
місцевої влади в межах своєї компетенції управляти великою часткою суспільних справ в інтересах
територіальної громади. Одним з основних принципів самоврядування, що зазначені в Хартії, є
субсидіарність [1].
Субсидіарність є загальним принципом місцевого самоврядування в європейських країнах,
проте кожна з них, застосовуючи основні засади, визначені в Хартії, будує свою, адекватну саме для
неї систему децентралізації влади, виробляє модель місцевого самоврядування на основі власних
потреб і традицій. Зокрема, існує різниця між системами місцевого самоврядування у країнах зі
сталою демократією (Франція, Німеччина тощо) та новими демократичними країнами (Польща, Чехія,
Угорщина). Основна відмінність полягає в широті повноважень органів місцевого самоврядування.
Основними
особливостями
стану
нормативно-правового
забезпечення
місцевого
самоврядування в Україні нині є такі [2]:
– по-перше, сучасний стан загальних суспільно-політичних трансформацій в Україні
характеризується відсутністю сформованої системи пріоритетів (як зовнішніх, так і внутрішніх), що дає
підстави стверджувати про відсутність цілісної та прозорої програми розвитку держави і
унеможливлює чітке законодавче унормування основ місцевого самоврядування;
– по-друге, нормативно-правові акти системно не вирішують базового завдання управління на
рівні місцевої самоврядності – забезпечення найбільш безпосередньої реалізації права громадян на
участь в управлінні державними справами. Кризові явища у роботі представницьких органів, що
спостерігається сьогодні, зумовлюють необхідність законодавчого унормування розширення прав
територіальних громад як інституту, що за своєю суттю є об’єктивним проявом прямої демократії [3].
Вирішальне значення для фінансової незалежності місцевого самоврядування мають доходи
місцевих бюджетів, процес формування яких характеризується наразі переважанням дотацій і
субвенцій з Державного бюджету України, невеликою питомою вагою власних доходів і, зокрема,
місцевих податків і зборів, незначними надходженнями коштів від комунального майна і надання
послуг [4].
Слід відмітити, що бюджетна реформа в Україні розпочалася у 2000 році. Вона
характеризується кардинальними змінами в системі формування та виконання місцевих бюджетів.
Необхідність проведення реформи у сфері місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин обумовлена
такими проблемами [9]:
– широким переліком задекларованих державою соціальних зобов’язань;
– нерівномірністю темпів соціально-економічного розвитку регіонів;
– недостатнім обсягом дохідної частини місцевих бюджетів;
– високим рівнем дотаційності місцевих бюджетів.
Метою реформування місцевих бюджетів є:
– зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
– посилення впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний
розвиток;
– поліпшення добробуту громадян України [5].
Концепція реформування місцевих бюджетів передбачає перетворення місцевих бюджетів на
ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць
шляхом виконання таких основних завдань:
– зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
– підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів та
децентралізація управління бюджетними коштами;
– удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин;
– запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
– посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів;
– підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і
відповідальності за дотримання бюджетного законодавства;
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– забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих бюджетів [7; 8].
Крім того, виникає потреба в удосконаленні системи прогнозування доходів та видатків місцевих
бюджетів на наступний бюджетний період і розробленні прогнозу середньострокових показників
місцевих бюджетів.
Сьогодні процес формування інституту місцевих фінансів України супроводжується значними
труднощами, зокрема [12; 13]:
- відсутністю стратегічної політики щодо місцевих бюджетів та її реалізації в бюджетних
документах; неврегульованої процедурою консультацій з місцевими органами влади на всіх етапах
формування бюджету;
- стислими термінами формування місцевих бюджетів та великою залежністю від рішень
центральної влади тощо.
Показником збільшення залежності місцевих бюджетів від Держбюджету є зростання обсягу
трансфертів, що передаються останнім.
З метою організації забезпечення власними фінансовими ресурсами діяльності територіальних
громад, оптимізації прийняття управлінських рішень комунальні суб’єкти господарювання мусять
спиратись на функціональну методичну базу, здатну забезпечити оптимальне фінансування їх
розширеного відтворення, здатного забезпечити самофінансування.
При забезпеченні фінансування розширеного відтворення основним об’єктом фінансування
виступають саме основні засоби та фонд оплати праці. Об’єкт фінансування має забезпечити
розширене відтворення виробничого процесу та використовуватись у виробничій діяльності для
забезпечення максимізації прибутку .
Суб’єктами фінансування виступають власники інвестиційних ресурсів (вітчизняні та іноземні
інвестори, банки, інститути спільного інвестування та інші фінансові установи), персонал
підприємства, державні органи влади, інші підприємства тощо.
За об’єктами фінансування розрізняють фінансове забезпечення витрат із придбання основних
засобів, виробничих запасів, здійснення фінансових інвестицій тощо. За змістом цілі фінансування
розширеного відтворення можна поділити на фінансові (збільшення вхідного потоку грошових коштів),
виробничі (забезпечення розвитку виробництва та виробничих відносин), економічні (покращення
економічних показників діяльності підприємства) тощо. За терміном фінансування поділяється на
довготривале, середньотривале та термінове.
Отже, виходячи із загальної мети самофінансування, до основних цілей фінансування ми
відносимо забезпечення розширеного відтворення та максимізацію прибутку діяльності.
З метою реалізації фінансового забезпечення розширеного відтворення виробництва
підприємство має вирішити наступні завдання [8; 9; 10]:
- вибір найбільш ефективного джерела фінансування;
- забезпечення оптимальної структури співвідношення власних, залучених та позикових джерел
фінансових ресурсів;
-- забезпечення прибутковості діяльності;
- розробка ефективної системи відносин з позичальниками та інвесторами;
- організація безперервного процесу фінансування виробництва;
- забезпечення реалізації стратегічних та операційних цілей фінансування розширеного
відтворення;
- забезпечення досягнення нормативних значень показників фінансової стійкості, ліквідності та
платоспроможності тощо.
Основним внутрішнім джерелом фінансування є самофінансування, пов’язане з
реінвестуванням (тезаврацією) прибутку у відкритій чи прихованій формі. Ефект самофінансування
проявляється з моменту одержання чистого прибутку до моменту його визначення, розподілу та
виплати дивідендів, оскільки отриманий протягом року прибуток вкладається в операційну та
інвестиційну діяльність. Рішення власників підприємства про обсяги самофінансування є одночасно і
рішенням про розмір дивідендів, які підлягають виплаті. У світовій економічній літературі, залежно від
способу відображення прибутку в звітності, зокрема в балансі, виокремлюють: 1) приховане
самофінансування; 2) відкрите самофінансування (тезаврація прибутку).
Приховане самофінансування підприємства пов’язана з використанням прихованого прибутку.
Приховування прибутку здійснюється (у розумінні західних фахівців) у результаті формування
прихованих резервів. Оскільки приховані резерви проявляються лише при їх ліквідації, приховане
самофінансування здійснюється за рахунок прибутку дооподаткування. Отже, відбувається відстрочка
сплати податків і виплати дивідендів. Приховані резерви - це частина власного капіталу підприємства,
яка жодним чином не відображена в його балансі, отже, обсяг власного капіталу в результаті
формування прихованих резервів буде меншим, ніж це є насправді.
Грамотно використовуючи облікову політику, за допомогою інструментарію прихованого
самофінансування можна забезпечити стратегію стабільних дивідендів. Наявність у підприємства
прихованих резервів з погляду кредиторів є позитивним чинником, зокрема в тих випадках, коли як
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кредитне забезпечення приймається майно, реальна вартість якого є вищою, ніж це відображено у
звітності. До суттєвого недоліку прихованого самофінансування слід віднести порушення принципу
достовірності при складанні звітності та підвищення рівня асиметрії в інформаційному забезпеченні її
зовнішніх користувачів.
Організації процесу фінансування розширеного відтворення характерні функції, які притаманні
фінансам підприємства. До основних функцій забезпечення фінансування розширеного відтворення
відносяться стимулююча, розподільча, відтворювальна, регулююча та контрольна.
Стимулююча функція забезпечує розвиток виробництва та підприємства в цілому шляхом
використання існуючих інвестиційних ресурсів на потреби розширеного відтворення.
Розподільча функція фінансування розширеного відтворення забезпечує розподіл фінансових
ресурсів підприємства шляхом досягнення оптимальної структури існуючих джерел фінансування та
забезпечення максимальної норми дохідності.
Відтворювальна функція сприяє забезпеченню підвищення ефективності фінансування
розширеного відтворення шляхом максимізації обсягу інвестиційних ресурсів.
Регулююча функція забезпечує регулювання процесу фінансування розширеного відтворення
шляхом побудови ефективного механізму фінансування і регулювання дотримання основних
концептуальних положень та вимог забезпечення ефективного організаційного механізму.
Контрольна функція сприяє організації системи контролю на підприємстві за використанням
фінансових ресурсів, дотриманням нормативно-законодавчих вимог, виконанні зобов’язань за
існуючими угодами.
Отже, функціональний блок фінансування розширеного відтворення забезпечує формування
тактичних та стратегічних цілей процесу фінансування, визначення основних об’єктів та суб’єктів
даного процесу, формулювання завдань, що забезпечують досягнення запланованих результатів
діяльності та реалізації існуючих цілей підприємства шляхом реалізації існуючих функцій даної
концептуальної моделі управління процесом фінансування [6; 9; 12].
Після проведення аналізу потенційної діяльності підприємства за запропонованими вище
напрямами важливо забезпечити відповідність обраної стратегії у наступній послідовності:
1) забезпечення ефективності використання інвестиційних та інших ресурсів здійснюється
шляхом застосування інноваційних технологій, придбання ресурсів та матеріалів, які виробляються у
структурних підрозділах підприємства за зниженими цінами (або собівартістю), що дозволить знизити
кінцеву собівартість продукції та покращити показник “технологічної собівартості” продукції;
2) можливість створення замкненого технологічного ланцюга від отримання (виробництва)
сировини до забезпечення реалізації готової продукції і доведення її до кінцевого споживача.
Створення замкненого технологічного ланцюга сприяє розширеному відтворенню виробництва,
покращенню фінансових результатів та збільшенню ефективності;
3) застосування єдиної податкової та кредитно – фінансової політики, яка передбачає
складання підприємством фінансового плану за єдиними правилами для всіх структурних підрозділів,
що забезпечує реалізацію стратегічних цілей та досягнення запланованих показників комунальним
підприємством територіальної громади. Ефективна реалізація стратегії з побудови та запровадження
фінансової політики на підприємстві дозволить оптимізувати діяльність фінансового підрозділу та
забезпечить оптимальність прийняття управлінських рішень.
4) забезпечення доступу на нові ринки збуту продукції, яке здійснюється завдяки забезпеченню
розширеного відтворення виробництва із включенням інших суб’єктів господарювання. Прикладом
може бути сільськогосподарське підприємство, яке має у своєму складі структурні підрозділи із
виробництва, переробки та збуту сільськогосподарської продукції.
Таким чином, створюється такі переваги для сільськогосподарських товаровиробників:
забезпечення конкурентноздатності та ефективності виробництва; зменшення ризиків, пов’язаних зі
зміною кон’юнктури ринку; зниження собівартості продукції шляхом оптимізації витрат у вигляді
економії на торгівельних, маркетингових та інших витратах, придбання сировини та матеріалів у
структурних підрозділів підприємства за зниженими цінами (собівартістю); забезпечення доступу на
нові ринки збуту; ефективна організація виробничої, збутової та фінансової діяльності.
Отже, побудова ефективної системи господарювання сприяє забезпеченню розширеного
відтворення виробництва, удосконаленню здійснення інвестиційної, фінансової та операційної
діяльності підприємства, економію на торгівельних, маркетингових та інших витратах, забезпеченню
доступу на нові ринки збуту [6; 10; 11; 14].
Наступним елементом фінансово-економічного механізму забезпечення ефективності
(спроможності) територіальної громади є аналіз, розподіл та планування напрямів руху вхідних та
вихідних фінансових потоків суб’єктів господарювання, включаючи кооперативно-інтеграційні
сільськогосподарські формування, що об’єднують виробництво, переробку і реалізацію
сільськогосподарської продукції.

119

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Основним етапом агропромислового виробництва в системі територіальної громади є
безпосередньо “Виробництво сільськогосподарської продукції”, де формується собівартість, дохід і
прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції.
Виробнича собівартість продукції формується, виходячи із існуючих витрат підприємства. Для
прийняття управлінського рішення щодо формування виробничої собівартості можна використовувати
як методи, існуючі у фінансовому обліку, так методи обліку витрат управлінського обліку, які не
регламентуються існуючими стандартами, а визначаються та затверджуються безпосередньо
керівництвом [11].
Для визначення собівартості за схемами управлінського обліку, собівартість може визначатись
калькулюванням будь-яких витрат без поділу на прямі та накладні, а при веденні бухгалтерського
фінансового обліку, виробнича собівартість формується за положеннями, визначеними в П(С)БО 16
“Витрати”, згідно якого до складу собівартості виробленої продукції включають: матеріальні витрати
(сировина, матеріали, куповані напівфабрикати, допоміжні матеріали тощо, які відносяться
безпосередньо до виробленої продукції); витрати на оплату праці (затрати на оплату праці
працівникам, що виробляють продукцію); інші прямі витрати (амортизація, плата за оренду землі
тощо); загальновиробничі витрати (страхування, управління виробництвом, охорона праці, техніка
безпеки тощо).
Після визначення собівартості продукції керівництвом підприємства здійснюється обгрунтування
та затвердження цін реалізації. Рух фінансових потоків у вигляді доходу від реалізації
сільськогосподарської продукції, рух коштів здійснюється як усередині підприємства між структурними
підрозділами, так і між зовнішніми споживачами та структурними підрозділами підприємства.
Найбільш доцільно формувати ціни за такими напрямами реалізації продукції:
1) внутрішні ціни реалізації продукції усередині підприємства структурним підрозділам;
2) кінцеві ціни реалізації підприємствам, які придбають продукцію для подальшого перепродажу
(посередникам);
3) ціни реалізації продукції кінцевому споживачу сільськогосподарської продукції (у разі
реалізації на торгових ринках, у супермаркетах тощо).
Внутрішні ціни реалізації продукції розраховуються, виходячи із вартості залучених
інвестиційних ресурсів, що використовуються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції,
виробничої собівартості продукції минулих періодів, нормативних значень відповідних показників,
врахуванням нормативно-законодавчої бази, прогнозних коливань цін на сировину і матеріали,
інфляційних та галузевих ризиків тощо.
Кінцеві ціни реалізації підприємствам, які придбають для подальшого перепродажу продукції
(посередникам) мають враховувати існуючі ринкові ціни реалізації, транспортні витрати, собівартість
продукції, визначену на підприємстві норму прибутку. Кінцеві ціни мають враховувати вартість
залучених інвестиційних ресурсів та витрати, які були понесені підприємством при страхуванні
врожаю та біологічних активів при їх вирощуванні. При визначенні реалізаційних цін продукції для
оптових покупців мають бути розраховані можливі знижки, які сільськогосподарське підприємство
може застосовувати при продажу продукції.
Ціни реалізації продукції кінцевому споживачу сільськогосподарської продукції мають
визначатись з урахуванням виробничої собівартості продукції, витрат підприємства, які не входять до
складу собівартості, нормою прибутку, затвердженою керівництвом підприємства, ринкових цін та
державними вимогами щодо формування цін на харчові продукти для населення.
Після виробництва сільськогосподарської продукції, наступним кроком є реалізація продукції,
яка здійснюється за наступними напрямами:
1) структурному підрозділу, який займається переробкою сільськогосподарської продукції;
2) реалізація сільськогосподарської продукції посереднику або кінцевому споживачу.
Після переробки сільськогосподарської сировини здійснюється збут готової продукції та
напівфабрикатів.
Важливими передумовами забезпечення процесу побудови ефективного фінансового плану є
визначення поняття якості фінансового плану та оптимальних показників діяльності
сільськогосподарських підприємств. Якість складання фінансового плану визначається за
результатами діяльності підприємства і передбачає необхідність відображення ефективних об’єктів
інвестування, оптимізацію руху грошових потоків і залежить від рівня врахування видатків бюджету
підприємства, існуючих ризиків, можливих змін у законодавстві, кон’юнктурі ринку тощо [6; 8].
Неефективне планування діяльності пов’язано із недостатнім рівнем інформаційного
забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, недостатньою кваліфікацією персоналу,
відсутністю витрат на консультації зовнішніх професійних фахівців з побудови ефективної системи
планування, неефективне використання інвестиційних ресурсів обумовлюється відсутністю
ефективної системи бюджетування та контролю за використанням фінансових ресурсів.
Ефективна організація системи планування має забезпечувати координацію діяльності всіх
підрозділів підприємства, контроль за відповідністю стратегічним планам діяльності та забезпечення
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ефективного використання фінансових ресурсів. Процес планування має здійснюватись у
відповідності до існуючих процедур та інструментально-методичного апарату планування. Процедури
планування фінансування сільськогосподарської діяльності є необхідним елементом реалізації
механізму
планування
фінансового
забезпечення
розширеного
відтворення
діяльності
сільськогосподарських підприємств.
При побудові механізму планування фінансування розширеного відтворення діяльності
запропоновано застосовувати наступні процедури [4; 6; 8]:
– здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, застосовуючи матрицю аналізу
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, базовою платформою якої є
взаємодія оцінки показників підприємства та вимог ринку;
– розробка стратегічних ініціатив, використовуючи обґрунтовані методичні підходи до оцінки
діяльності на основі адаптації системи збалансованих показників;
– використання при побудові фінансового плану інструментів оптимізації діяльності
підприємства, які використовуються у співвідношенні із стратегією розвитку підприємства;
– розробка системи бюджетування та складання бюджетів підприємства за напрямами
діяльності;
– формування фінансової політики підприємства на основі консолідації окремих інвестиційних
проектів та планів зовнішніх залучень фінансових ресурсів з урахуванням наявного фінансового
потенціалу та доступних джерел фінансових ресурсів, реалізація якої забезпечить максимальну
віддачу від здійснюваних інвестицій.
Дані процедури є необхідними складовими реалізації процесу планування фінансування
розширеного відтворення сільськогосподарського підприємства та мають вирішити питання щодо
фінансування поточної діяльності, прогнозу необхідного обсягу фінансування, ефективності
використання фінансових ресурсів. Процедура планування фінансування розширеного відтворення
починається із формулювання цілей у вигляді інвестиційних проектів підприємства для забезпечення
розширеного відтворення виробництва. Організація та забезпечення процедури збору інформації
здійснюється за допомогою інструментально – методичного апарату планування.
До існуючих методів забезпечення планування фінансування ми відносимо балансовий,
матричний, економічний, нормативний, статистичний та аналітичний методи. Дані методи є засобом
забезпечення організації ефективного механізму планування і за допомогою існуючих інструментів та
важелів дозволять реалізувати процедури планування [8; 12; 13].
Балансовий метод передбачає досягнення певної рівноваги між доходами та витратами
підприємства. Запропоновано використовувати даний метод при розробці фінансового плану та
бюджетів підприємства, використовувати при розробці стратегічних ініціатив в системі збалансованих
показників. Інструментами даного методу виступають внутрішні розрахунки щодо потреби в
інвестиційних ресурсах та плани зовнішніх залучень, баланси взаємоузгодженості запланованих
витрат та забезпечення їх фінансовими ресурсами, бюджети підприємства тощо.
Матричний метод полягає в забезпеченні планування фінансування розширеного відтворення
шляхом узгодження фінансування виробничої діяльності з плановими фінансовими показниками
діяльності сільськогосподарського підприємства. Даний метод має використовуватись при реалізації
процесу планування діяльності підприємства за наведеної нами матрицею аналізу ефективності.
Інструментами даного методу виступають показники оцінки діяльності підприємства та вимог ринку.
Економічний метод полягає в забезпеченні ефективного механізму здійснення планування
фінансування розширеного відтворення шляхом використання відповідних економіко-математичних
інструментів. До економіко-математичних інструментів реалізації процесу планування фінансування
відносяться кореляційний аналіз, факторний аналіз, регресивний аналіз, кластерний аналіз,
коварійційний аналіз тощо.
Нормативний метод обумовлює використання норм та нормативів при здійсненні планування
фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств. Застосування даного
методу передбачає встановлення внутрішніх норм на використання фінансових ресурсів відповідно до
існуючих внутрішніх правил розподілу фінансових ресурсів, які відображаються у документі “Фінансова
політика” на підприємстві. Інструментальним апаратом методу виступають нормативно-законодавчі
акти, внутрішні нормативи підприємства, стратегічний та фінансовий плани підприємства.
Використання наведених економічного та нормативного методу є необхідною умовою
забезпечення побудови фінансової політики та фінансового плану використовуючи запропоновані
показники оптимізації діяльності підприємства.
Статистичний метод полягає в забезпеченні застосування статистичних даних підприємства за
минулий період, проведенні розрахунків та визначення усереднених значень показників оцінки
фінансового стану для забезпечення ефективної діяльності та складання фінансового плану.
Інструментами статистичного методу виступають моделювання, аналіз часових рядів та надійності,
регресійний аналіз та планування експериментів.
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Аналітичний метод забезпечення фінансування розширеного відтворення полягає в здійсненні
логічних узагальнень та обґрунтування стратегічних цілей та необхідного обсягу джерел
фінансування. Інструментами даного методу виступають результати здійснення ситуаційної оцінки
попередньої діяльності підприємства, стратегічні цілі, які знайшли відображення у фінансовому плані
підприємства, та показники оцінки фінансової діяльності підприємства.
Використання статистичного та аналітичного методу рекомендується при здійсненні побудови
стратегічного та фінансового планів, використовуючи запропоновані нами системи збалансованих
показників та оцінки діяльності, використовуючи запропоновану нами матрицю аналізу ефективності
діяльності.
Процес планування ми розглядаємо у розрізі двох основних видів планування: стратегічного та
операційного. Стратегічне планування діяльності здійснюється керівництвом підприємства та/або
власниками підприємства, як правило, на довгостроковий період часу. Після затвердження
стратегічного плану розвитку на підприємстві розробляється річний фінансовий план, який
складається на підставі отриманих даних попередньої діяльності та враховує стратегічні цілі
підприємства затверджені у стратегічному плані розвитку.
З метою забезпечення ефективної діяльності та отримання максимального прибутку, при
складанні фінансового плану, в першу чергу, необхідно зосередити увагу на оптимізації витрат. Для
цього необхідно проаналізувати увесь цикл виробництва, виокремити всі можливі витрати та
забезпечити скорочення шляхом застосування новітніх прогресивних технологій організації
виробничого процесу, План витрат розробляється, виходячи з організаційного плану розвитку
підприємства на рік і враховує всі напрями діяльності. Організаційний план узгоджується керівниками
існуючих підрозділів і затверджується директором підприємства. План враховує всі напрями
діяльності підприємства, стратегічні цілі розвитку, основні засади розширеного відтворення
виробництва та терміни досягнення запланованих показників.
При розробці організаційного річного плану розвитку рекомендується використовувати систему
збалансованих показників, розроблену на підставі моделі Р. Каплана і Д. Нортона. Дана система
враховує як стратегічні цілі підприємства, так і базові показники за основними напрямами діяльності:
фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток.
Після проведення аналізу, визначення стратегічних цілей діяльності підприємства,
організаційного плану та структурування витрат підприємства підприємством здійснюється аналіз
необхідного обсягу коштів для покриття визначених потреб та пошук відповідних джерел
фінансування.
Отже, фінансовий план підприємства має базуватись на наступних принципах діяльності:
відповідність існуючій нормативній базі; збалансованість всіх витрат з техніко – економічними
показниками підприємства; забезпечення розширеного відтворення виробництва; оптимізація витрат
виходячи із сучасних науково – технічних розробок; використання максимально ефективних та
найбільш доцільних джерел фінансування діяльності; максимізація прибутку шляхом ефективної
організації процесу виробництва та реалізації продукції використовуючи модель Е. Голдратта.
При розробці фінансового плану особливу увагу необхідно зосередити на здійсненні аналізу
фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану необхідно здійснювати з метою виявлення
негативної динаміки відтворення, дефіциту фінансових ресурсів, негативної залежності від зовнішніх
джерел фінансування та ефективності використання позичених фінансових ресурсів.
Таким чином, складання фінансового плану має забезпечувати ефективність використання
власних фінансових ресурсів, сприяти оптимізації витрат підприємства, максимізації прибутку,
врахування втрат від існуючих фінансових, ринкових та галузевих ризиків.
Після затвердження організаційного плану діяльності, проведення фінансового аналізу
попередніх періодів, визначення недоліків в діяльності та шляхи їх усунення, наступним етапом в
побудові ефективного фінансового плану є побудова ефективної системи бюджетування. Організація
системи бюджетування виступає інструментом фінансового планування і забезпечує ефективний
розподіл фінансових ресурсів за напрямами діяльності.
При організації системи бюджетування необхідно керуватися наступними принципами:
відповідність існуючим стратегічним та поточним цілям підприємства визначеним у стратегічному та
операційних планах; необхідність забезпечення безперервного процесу виробництва; контроль за
динамікою позитивного та негативного сальдо фінансових ресурсів як в цілому по підприємству так і
окремим напрямами діяльності; забезпечення платоспроможності підприємства; контроль за
витратами підприємства; забезпечення абсолютної ліквідності та фінансової стійкості підприємства;
координація та взаємоузгодженість фінансових потоків всіх підрозділів підприємства; спрямованість
руху фінансових потоків на забезпечення розширеного відтворення виробництва; врахування
ринкових, галузевих та інвестиційних ризиків діяльності підприємства. Отже, складання бюджетного
кошторису має відповідати основним завданням, цілям, програмним пріоритетам діяльності
підприємства і вимагає дотримання вищеперелічених принципів.

122

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Організація системи бюджетування має починатись із створення на підприємстві бюджетного
комітету, який має складатись із керівників існуючих структурних підрозділів та департаментів
підприємства.
Наступним етапом є виявлення центрів фінансового обліку, що координують основні центри
формування витрат та доходів підприємства. Після визначення основних центрів фінансового обліку,
структурними підрозділами та департаментами підприємства починається розробка статей бюджету
відповідно до стратегічних цілей підприємства, операційних планів діяльності та організаційної
системи розвитку.
Наступним кроком є розробка схем їх консолідування і планування фінансових ресурсів у межах
існуючих джерел фінансування та за існуючими напрямами діяльності. У розрізі існуючих бюджетів
запропоновано розглядати бюджети за: напрямами діяльності; часовою тривалістю бюджетного періоду;
можливістю пристосування до змін; за відповідністю інвестиційних ресурсів витратам підприємства. На
підставі існуючих напрямів діяльності необхідно провести класифікацію існуючих бюджетів.
При складанні бюджетів витрат необхідно враховувати існуючі галузеві та ринкові ризики, в
першу чергу втрати врожаю від несприятливих погодних умов (посуха, урагани тощо), втрати поголів’я
худоби від сезонних епідемій хвороб, псування ґрунтів тощо. Усі дані ризики необхідно врахувати у
бюджеті прямих витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.
Бюджет виробництва необхідно узгоджувати із бюджетами збутового підрозділу, оскільки має
забезпечувати поставлені плани реалізації продукції, враховувати існуючі залишки запасів та готової
продукції, потужностей транспортної бази, що обслуговує виробничу діяльність, технологічних
можливостей переробного підрозділу. Після складання виробничих бюджетів здійснюється розробка
бюджетів залишків запасів та готової продукції. Отже, виробничим підрозділом складаються наступні
види бюджетів: накладних витрат, виробничої собівартості продукції, залишків запасів, витрат на
послуги виробничого характеру та адміністративних витрат.
Наступними етапами побудови бюджетної системи виробничого підрозділу підприємства є
складання фінансових та інвестиційних бюджетів підприємства. Фінансовий бюджет має складатись із
бюджетів: руху коштів сільськогосподарської виробничої діяльності, руху коштів всієї діяльності,
отриманих позик, доходів та витрат виробничої діяльності, доходів та витрат всієї діяльності
виробничого підрозділу тощо. Інвестиційний бюджет виробничого підрозділу складається із бюджетів
реалізації необоротних активів, отриманих відсотків від здійснення інвестиційної діяльності, доходів та
витрат інвестиційної діяльності. Після розробки та узгодження всіх статей бюджетів фінансовий відділ
підрозділу здійснює консолідування розроблених операційних, фінансових та інвестиційних бюджетів
у загальний бюджет виробничого підрозділу підприємства.
Наступним ланцюгом діяльності сільськогосподарського підприємства є здійснення переробки
виробленої сільськогосподарської продукції. Складання бюджетів підрозділом, який займається
переробкою отриманої продукції здійснюється за тотожніми напрямами діяльності підрозділу. Але,
необхідно пам’ятати, що підрозділ має мати статус юридичної особи із можливістю ведення власного
балансу та відкриття розрахункового рахунку. Бюджети підрозділу мають бути узгоджені із бюджетами
збутового та виробничого підрозділів забезпечуючи тим самим виконання стратегічних цілей
підприємства та фінансового плану діяльності. Операційний бюджет діяльності структурного
підрозділу має включати бюджети: залишків запасів процесу виробництва (переробки продукції),
залишків готової продукції, прямих та накладних витрат, виробничої собівартості тощо.
На відміну від підрозділу, який займається виробництвом сільськогосподарської продукції, для
діяльності даного підрозділу не притаманні природно – кліматичні ризики, але він має бути
забезпечений сучасними ефективними інноваційними технологіями та обладнанням. Фінансові та
інвестиційні бюджети складаються із бюджетів руху коштів виробничої діяльності, отриманих позик,
реалізації необоротних активів, отриманих відсотків від здійснення інвестиційної діяльності, доходів та
витрат діяльності.
Загальний бюджет підрозділу, який займається переробкою сільськогосподарської продукції має
враховувати витрати на модернізацію та оновлення існуючого обладнання, витрати на консультації
спеціалістів із оптимізації виробничого процесу та наукову розробку рекомендацій щодо забезпечення
максимальної ефективності виробничого процесу з переробки сільськогосподарської продукції.
Кінцевим результатом діяльності сільськогосподарського виробництва є збут продукції
підприємства. Виходячи із запланованих показників діяльності, підприємством складаються бюджети
продажів продукції. Бюджет продажу відображає заплановані вартісні показники реалізації продукції
за виробленими видами продукції, має бути складений за ринковими цінами із врахуванням сезонних
коливань цін, можливих знижок, інфляційних факторів тощо. Бюджет продажів формується за
наступними напрямами: продаж вирощеної продукції підприємством, яка не потребує подальшої
переробки, продаж продукції після проходження переробки, продаж напівфабрикатів і т.д. за
напрямами продукції, що продається. При складанні бюджетів продажів рекомендується відразу
здійснювати врахування та розрахунок необхідних витрат здійснюваних при продажу продукції.
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Складання бюджетів продажів має забезпечувати безперервний рух вхідних фінансових потоків
та беззбиткову діяльність всього підприємства.
Після складання бюджетів за всіма напрямами діяльності підрозділами підприємства,
фінансовим відділом підприємства здійснюється складання консолідованого бюджету за напрямами
діяльності підрозділів. Консолідований бюджет створюється не тільки для внутрішнього використання,
а й для зовнішніх користувачів інформації. Зовнішніми користувачами інформації можуть бути
власники підприємства, кредитори, потенційні інвестори тощо.
Консолідований бюджет має складатись за існуючими напрямами діяльності підрозділів
підприємства – операційний, фінансовий та інвестиційний з урахуванням специфіки діяльності кожного
підрозділу. Таким чином даний бюджет має забезпечувати контроль за діяльністю всіх підрозділів
підприємства, відображати надходження та використання коштів відповідно до фінансового плану
діяльності та стратегічних цілей підприємства. Після складання та узгодження руху фінансових потоків
за всіма підрозділами підприємства фінансовий відділ складає бюджет за балансовим листом. Даний
бюджет є кінцевим бюджетом при побудові системи бюджетування та відображає ефективність
роботи підприємства за рахунок виділених фінансових показників.
Висновки з проведеного дослідження. Трансформаційні процеси в Україні мають
сформувати таку концепцію державної фінансової політики, яка б стала початком економічного
зростання. Необхідно створити на територіальному рівні сильних громад, з відпрацьованою економікофінансових системою, здатною самостійно вирішувати локальні соціально-економічні проблеми, що
вимагає наявності стійких доходів місцевих бюджетів.
У розвинених європейських країнах в основі сучасного місцевого самоврядування лежить теорія
вільних громад, за якою місцеве самоврядування визнається самостійним та незалежним від
центральної влади інститутом. Базовим міжнародним документом для визначення основ
демократичного місцевого самоврядування в Україні є Європейська хартія місцевого самоврядування.
Хартія визначає місцеве самоврядування гарантованим правом та реальними можливостями
місцевої влади в межах своєї компетенції управляти великою часткою суспільних справ в інтересах
територіальної громади.
Вирішальне значення для фінансової незалежності місцевого самоврядування мають доходи
місцевих бюджетів. Необхідно організувати оптимальне прийняття управлінських рішень, здатних
забезпечити оптимальне фінансування територіальних громад, їх розширеного відтворення,
спроможного сприяти самофінансуванню.
Побудова ефективної системи господарювання в територіальних громадах сприяє
забезпеченню розширеного відтворення виробництва, удосконаленню здійснення інвестиційної,
фінансової та операційної діяльності підприємства, економію на торгівельних, маркетингових та інших
витратах, забезпеченню доступу на нові ринки збуту.
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Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальні та спеціальні методи: аналізу та
синтезу, індукції та дедукції – при обґрунтуванні фінансово-економічного механізму системи господарювання в
територіальних громадах; порівняння – при вивченні зарубіжного досвіду щодо формування спроможних
територіальних громад та використання фінансово-економічного механізму їх забезпечення; системного підходу –
при організації процесу прийняття оптимальних управлінських рішень, здатних забезпечити оптимальне
фінансування спроможних територіальних громад, їх розширеного відтворення на засадах самофінансування.
Результати. Визначено, що трансформаційні процеси в Україні мають сформувати таку концепцію
державної фінансової політики, яка б стала початком економічного зростання. Необхідно створити на
територіальному рівні сильні громади, з відпрацьованою економіко-фінансовою системою, здатною самостійно
вирішувати локальні соціально-економічні проблеми.
Виявлено, що у розвинених європейських країнах в основі сучасного місцевого самоврядування лежить
теорія вільних громад, за якою місцеве самоврядування визнається самостійним та незалежним від центральної
влади інститутом.
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Встановлено, що вирішальне значення для фінансової незалежності місцевого самоврядування мають
доходи місцевих бюджетів. Необхідно організувати оптимальне прийняття управлінських рішень, здатних
забезпечити оптимальне фінансування територіальних громад, їх розширеного відтворення, спроможного
сприяти самофінансуванню.
Обґрунтовано фінансово-економічний механізм системи господарювання в територіальних громадах, який
сприяє забезпеченню розширеного відтворення виробництва, удосконаленню здійснення інвестиційної,
фінансової та операційної діяльності суб’єктів господарювання.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до забезпечення формування спроможних
територіальних громад на основі використання обґрунтованого фінансово-економічного механізму
господарювання.
Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на здійснення ефективної
територіальної реформи. Вони можуть бути використані для формування обґрунтованих територіальних громад і
забезпечення раціонального місцевого самоврядування.
Ключові слова: територіальна реформа, фінансово-економічний механізм, територіальні громади,
самофінансування, спроможні громади.
Stelmashchuk A.M., Stelmashchuk Yu.A. FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR PROVIDING
CAPABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES
Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical principles and practical recommendations on the
formation and functioning of the financial and economic mechanism for providing capable development of territorial
communities.
Methodology of the study. General and special methods were used in the research process: analysis and
synthesis, induction and deduction – for substantiation of financial and economic mechanism of management systems of
territorial communities; comparison – in the study of foreign experience on formation of capable territorial communities
and the use of financial and economic mechanisms for their support; system approach – during organization of the
process for making optimal management decisions that can ensure optimal funding for capable territorial communities,
their extended reproduction on the basis of self-financing.
Findings. It has been determined that transformation processes in Ukraine have to form such a concept of state
financial policies that became the beginning of economic growth. It is necessary to create strong communities at the
territorial level, with proven economic and financial system, able to solve local social and economic problems.
It has been revealed that the theory of free communities by which local government is recognizes as a separate
and independent institution of the central government lies in the base of modern local government in the developed
European countries.
It has been established that revenues of local budgets have critical to the financial independence of local
government. It is necessary to organize optimal making management decisions that can ensure optimal funding of local
communities, their expanded reproduction, capable to promote self-financing.
Financial and economic mechanism of management system in territorial communities, which contributes to
expanded reproduction of production, improvement of the investment, financial and operational activity of business
entities has been substantiated.
Originality. A comprehensive approach to the formation of capable territorial communities through the use of
reasonable financial and economic mechanism of management has been presented.
Practical value. The obtained results of research aimed at effective implementation of territorial reform. They can
be used to form reasonable territorial communities and ensuring the rational local government.
Key words: territorial reform, financial and economic mechanism, territorial communities, self-financing, capable
communities.
Стельмащук А.М., Стельмащук Ю.А. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
Цель. Целью статьи является обоснование теоретических основ и практических рекомендаций по
формированию и функционирования финансово-экономического механизма обеспечения состоятельного
развития территориальных общин.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные методы:
анализа и синтеза, индукции и дедукции - при обосновании финансово-экономического механизма системы
хозяйствования в территориальных общинах; сравнения - при изучении зарубежного опыта по формированию
состоятельных территориальных общин и использования финансово-экономического механизма их обеспечения;
системного подхода - при организации процесса принятия оптимальных управленческих решений, способных
обеспечить оптимальное финансирование состоятельных территориальных общин, их расширенного
воспроизводства на основе самофинансирования.
Результаты. Определено, что трансформационные процессы в Украине должны сформировать такую
концепцию государственной финансовой политики, которая бы стала началом экономического роста.
Необходимо создать на территориальном уровне сильные общины, с отработанной экономико-финансовой
системой, способной самостоятельно решать локальные социально-экономические проблемы.
Выявлено, что в европейских странах в основе современного местного самоуправления лежит теория
свободных общин, по которой местное самоуправление признается самостоятельным и независимым от
центральной власти институтом.
Установлено, что решающее значение для финансовой независимости местного самоуправления имеют
доходы местных бюджетов. Необходимо организовать оптимальное принятия управленческих решений,
способных обеспечить оптимальное финансирование территориальных общин, их расширенного
воспроизводства, способного содействовать самофинансированию.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Обоснованно финансово-экономический механизм системы хозяйствования в территориальных общинах,
который способствует обеспечению расширенного воспроизводства производства, совершенствованию
осуществления инвестиционной, финансовой и операционной деятельности субъектов хозяйствования.
Научная новизна. Использован комплексный подход к обеспечению формирования состоятельных
территориальных общин на основе использования обоснованного финансово-экономического механизма
хозяйствования.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на осуществление
эффективной территориальной реформы. Они могут быть использованы для формирования обоснованных
территориальных общин и обеспечения рационального местного самоуправления.
Ключевые слова: территориальная реформа, финансово-экономический механизм, территориальные
общины, самофинансирование, состоятельные общины.
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ФАРМАЦЕВТИЧНА СФЕРА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Соціальна і економічна безпека держави залежить від стану
індивідуального та суспільного здоров’я, яке в значній мірі визначається забезпеченням населення
ліками. Саме тому визначення основних напрямів розвитку охорони здоров’я країни вимагає
включення підходів до розв’язання надзвичайно важливої медичної проблеми, суть якої полягає у
вкрай неадекватному забезпеченні населення лікарськими та медичними засобами, товарами
медичного призначення та основним обладнанням [1].
Як зазначає Д. Уляницький, «українцям досі недоступні безліч ліків, які використовуються у
світовій практиці». Основними причинами цього він вбачає відсутність реєстрації в Україні тих чи
інших препаратів або високі ціни на них [2].
Отже, бачимо, що в наш час наявні проблеми розвитку фармацевтичної сфери України, зокрема
недосконалість розвитку фармацевтичного ринку України, який є деформованим, недорозвиненим та
таким, що не відповідає потребам населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом активно вивчаються правові
аспекти функціонування фармацевтичної сфери України. У цьому контексті варто відмітити
дослідження К. Бойка [3].
Тенденції фармацевтичного ринку України проаналізовані О. Дацько, на основі чого доведено
високий ступінь його імпортозалежності. Зроблено висновок, що це посилює загрози соціальній
безпеці населення. Цим дослідником обґрунтовано пріоритетні напрями імпортозаміщення на
українському фармацевтичному ринку в контексті посилення соціальної безпеки держави [4].
Поточні проблеми розвитку фармацевтичної сфери України МОЗ вивчалися Комітетом
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, який обґрунтував відповідні Пропозиції до проекту
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [5].
Таким чином, не зважаючи на значні доробки вчених, ці питання залишаються актуальними і
потребують вирішення.
Постановка завдання. Мета статті – обґрунтувати основні проблеми розвитку фармацевтичної
сфери України, що склались у сьогоднішніх умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час, коли спостерігається перманентне
зростання захворюваності населення України, великої уваги потребує фармацевтична сфера країни,
яку зазвичай окреслюють як сукупність підприємств, організацій і установ, що беруть участь у процесі
створенні, виробництві, реалізації лікарських субстанцій, препаратів та виробів медичного
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призначення, забезпеченні контролю їх якості, а також у підготовці та перепідготовці кадрів, здатних
забезпечити ефективне протікання зазначених процесів.
Як і будь-яка інша економічна сфера, фармацевтична сфера об’єднує підприємства, котрі
виробляють і реалізують споживачам відносно однорідну продукцію. При цьому, таке виробництво має
подібні технологічні процеси, використовує однотипну сировину і характеризується специфічними
підходами до організації процесів створення, виробництва, контролю якості й реалізації продукції, а
також професійної підготовки кадрів. Воно має єдиний орган управління. До складу фармацевтичної
сфери включають: підприємства-виробники субстанцій, лікарських і ветеринарних препаратів,
лікувальних косметичних засобів, дієтичних добавок тощо; підприємства, які здійснюють оптову та
роздрібну реалізацію цієї продукції; наукові заклади, які виконують науково-дослідні та дослідноконструкторські розробки зі створення нових лікарських препаратів, технологічних процесів,
обладнання та методів контролю якості; навчальні заклади, які здійснюють підготовку та
перепідготовку фахівців для потреб галузі, а також організації та установи, які формують і реалізують
інформаційно-аналітичне забезпечення. Фармацевтична галузь в Україні підпорядкована МОЗ.
Організація, планування, координація та контроль за створенням у країні ефективної системи
лікарського забезпечення покладені на такі уповноважені органи: Державну службу лікарських засобів
та виробів медичного призначення МОЗ України; ДФЦ; Державне підприємство «Науково-експертний
фармакопейний центр»; Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Для
постійної координації господарської та інших видів діяльності в галузі створені і активно функціонують
асоціації: Всеукраїнська аптечна асоціація, Фармацевтична асоціація України, Асоціація
фармацевтичних виробників, Асоціація фармацевтичних фабрик України та ін. [6].
Головною метою розвитку фармацевтичної сфери України є ефективне забезпечення населення
України ліками. Кожному громадянину України повинні бути гарантовані доступність, клінічна
ефективність, безпека і якість лікарських препаратів. На жаль, реалізація цієї мети залишається поки
що недосяжною. Це пов’язано з низкою проблем функціонування і подальшого розвитку
фармацевтичної сфери України.
Щодо доступності лікарських препаратів, то погоджуємося із думкою Бєліченко А. В. [7], що це
поняття слід розглядати в двох аспектах – фізична доступність та економічна доступність. Якщо
зважати на той факт, що у 2015 році загальна кількість аптек і аптечних пунктів в Україні зросла на 685
торгових точок і досягла числа 19799, то можемо припустити, що необхідні ліки більшості українців є
фізично доступними завдяки такій кількості аптек. Лідерами ринку по товарообігу за дев’ять місяців
2015 року стали Аптека-Магнолія ("Аптека низьких цін", "Благодія", "Копейка"), Мед-Сервіс груп ("МедСервіс"), Сіріус-95 ("Бажаємо здоров’я").
Щодо економічної доступності, то тут виникає досить багато проблем, адже через високі ціни на
ліки та низькі доходи українці просто не можуть собі дозволити їх купувати: вони або переключаються
на дешевші препарати, або просто відмовляються їх купувати. Наразі спостерігається зменшення
обсягів споживання в натуральному вираженні, тобто населення стало менше купувати упаковок
лікарських засобів. Так, в 2014 р. обсяги споживання у натуральному вираженні зменшилися до -13%,
а за підсумками І кв. 2015 р. – на -12% [8].
Досить поширеною є думка, що поліпшення доступності лікарських засобів означає тільки
зниження цін на ліки. Але звідки можуть взятися дешеві ліки, якщо зростають ціни на сировину,
субстанції, газ, електроенергію тощо? Все це зумовлює виробництво та розповсюдження так званих
ліків-генериків, що значно дешевше. На жаль, як зазначає Л. І. Федулова, український
фармацевтичний ринок сформувався як ринок відтворених інновацій (генериків) і продовжує
залишатися таким, де обсяги реалізації останніх у грошовому та натуральному виразах більші за
обсяги реалізації інноваційних препаратів. Так, за даними Держлікслужби України тільки 9%
фармацевтичного ринку становлять оригінальні лікарські засоби, що мають надійні докази
ефективності, безпеки та якості й перебувають під патентним захистом, і 68% становлять генеричні
лікарські засоби, призначені для терапевтичної взаємозамінності та виведені на ринок після
закінчення дії патенту або ексклюзивних прав на інноваційний препарат [9].
Крім того, однією з головних проблем є недостатній обсяг виробництва лікарських препаратів
вітчизняними виробниками. Так, на сьогодні з-понад 12 тис. найменувань лікарських препаратів, що
знаходиться на фармацевтичному ринку України, тільки 30% виробляються вітчизняними виробниками.
Це засвідчує про високу залежність здоров’я населення України від імпорту фармацевтичної продукції.
За останні 5 років до топ-10 лідерів фармацевтичного ринку за обсягами продаж є 6 іноземних компаній
(Berlin-Chemie/Menarini Group (Німеччина), Sanofi (Франція), Teva (Ізраїль), Nycomed (Норвегія), KRKA
(Словенія), Sandoz (Швейцарія)). Загрозливим з точки зору соціальної безпеки як споживачів, так і
вітчизняних фармвиробників є те, що саме зарубіжні компанії постачають на ринок новітні препарати,
аналогів яких вітчизняні підприємства часто просто не випускають.
Не можна не погодитися з думкою В. К. Мамутова щодо того, що така ситуація є очевидним
підтвердженням порушення прав громадян на охорону здоров’я. Адже, безсумнівно, питання на
сьогодні стоїть не лише в контексті застосування засобів державного регулювання господарської
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діяльності – питання стоїть ширше і полягає, насамперед, у необхідності забезпечення конституційних
гарантій, передбачених ст. 49 Конституції України, та інших прав і гарантій [10].
Проте, як зазначає Сергій Іщенко, директор компанії «Proxima Research», в умовах кризи
вітчизняні виробники нарощують частку в загальному обсязі ринку. Якщо на початку 2013 р. частки
імпортних та вітчизняних ліків в грошовому вираженні становили 71% та 29% відповідно, то у серпні
2015 р. ці показники дорівнювали 63% та 37%. Що стосується розподілу ринку у натуральному
вираженні, то у 2013 р. імпортні препарати займали 37%, а вітчизняні – 63%. У серпні 2015 р. частка
імпортних ліків становила 23%, а вітчизняних – 77% [8]. Натомість зарубіжні експерти вказують, що
частка місцевого виробництва на фармацевтичному ринку України складає всього 28-30%, а решта –
імпорт [11].
В цілому ж дані дослідження, проведеного рейтинговим агентством IBI-Rating, свідчать, що у
2015 році відбулося:
 зменшення обсягу виробництва лікарських засобів на 7,9% - до 32,4 тис. тонн;
 скорочення імпорту препаратів на 49,2% до $ 933,2 млн.;
 скорочення експорту препаратів на 39,1% до $ 115,7 млн.;
 збільшення оптового товарообігу препаратів і основних фармпродуктів на 7,3% до 46 млрд. грн.;
 зменшення частки українських ліків в структурі оптового продажу на 5,8 п.п. до 28,3%;
 збільшення аптечних продажів лікарських засобів на 23,4% в гривневому еквіваленті на тлі
скорочення в натуральному вираженні на 14,5%;
 зменшення заборгованості виробників препаратів перед українськими банками на 3,4% до
2113 млн. грн. [12].
Ще однією проблемою фармацевтичної сфери є надмірне скорочення кількості державних та
комунальних аптек і ускладнення доступу населення до них, що є загрозливим явищем для інвалідів
та осіб з хронічними захворюваннями, оскільки саме через такі аптеки названі категорії населення
могли отримувати ті чи інші медикаменти на пільгових умовах, і особливо це стосується аптечних
закладів, де виготовляють ліки.
Так, на початок 2015 р. ліцензію на таку діяльність мали 284 суб’єкти господарювання для 395
аптек. Для порівняння, в 2008 році ці показники становили 447 та 724 відповідно. Протягом 2014 р.
позитивна тенденція із зростання кількості таких закладів спостерігалася лише серед аптек приватної
форми власності: їх кількість зросла на 4 одиниці – до 78 [13].
Проте виготовлення ліків в умовах аптек є досить необхідним, адже такі ліки мають високу якість
та доступну ціну, створені саме під конкретного споживача, у їх складі відсутні стабілізатори та
консерванти. Це особливо актуально для пацієнтів похилого віку, дітей, хворих на цукровий діабет та
алергічні недуги, які мають потребу в препаратах з мінімальною побічною дією та індивідуально
підібраному дозуванні ліків згідно з приписом лікаря.
Також, за умов проведення АТО, дрібносерійне виробництво ліків в аптечних закладах східних
регіонів набуває особливо важливої функції – забезпечення препаратами лікувальних установ та
пацієнтів, оперативне реагування на потреби військової та цивільної медицини в окремих лікарських
засобах. Тому це вимагає створення відповідних умов для функціонування таких закладів і основне –
це зміни в податковому законодавстві. Як вважає М. Пасічник [13], одним із таких стимулів може стати
перегляд ставки ПДВ на екстемпоральні лікарські засоби. Адже сьогодні цей податок на заводські
препарати становить 7%, а на ліки, виготовлені в аптеках, – 20%. Це ставить підприємців у нерівні
умови і аж ніяк не сприяє розвитку виробничої аптечної справи. Тому тут може бути два шляхи
вирішення цього питання: зробити для всіх виробників ліків єдину ставку ПДВ 7% або повністю
звільнити виробників екстемпоральних ліків від сплати податку на додану вартість. Інший шлях –
запровадити пільги щодо орендної плати та комунальних платежів для аптек, де виготовляють
лікарські засоби. Звичайно, час покаже чи буде щось із запропонованого втілене в життя.
На нашу думку, досить вагомий вплив на розвиток фармацевтичної сфери України має і окупація
окремих регіонів сусідньою державою. Це створює проблеми у збуті продукції, адже на окремих
територіях Луганської та Донецької областей, а також в АР Крим українська продукція виштовхується з
ринку. Так, через окупацію цих регіонів фармацевтичний ринок України недоотримав близько 4%
роздрібного товарообігу в 2014 р., а у 2015 р. – близько 12% від загальних обсягів продажу [8].
В цілому, враховуючи результати досліджень [4; 11], вважаємо, що основними проблемами
фармацевтичної сфери України є наступні:
- низький обсяг продажу фармацевтичних препаратів на душу населення, що, передусім,
зумовлено низькими витратами державного бюджету та приватного капіталу;
- мала кількість наданих патентів у фармацевтичному секторі. Недостатній рівень науковотехнічних та продуктових інновацій знижує конкурентоспроможність вітчизняних виробників, що
посилює у загрозу утримання іноземними виробниками значної частки вітчизняного фармацевтичного
ринку у майбутньому, а, відповідно, загрожує соціальній безпеці;
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- в Україні мало використовуються клінічні випробування - одна з найбільших можливостей для
пацієнтів безоплатно одержати інноваційне лікування;
- низька частка ліків місцевого виробництва у загальному обсязі лікарських засобів на ринку
України. Монопольність або охоплення значної частки фармацевтичного ринку імпортерами по
багатьох групах лікарських засобів зумовлює значну залежність хворих від можливостей постачання
таких ліків в Україну та нормативно-правового регулювання імпорту ліків, а також від форс-мажорних
обставин, за яких можливі перебої з їхнім надходженням;
- більшість лікарських засобів в Україні купується за приватні кошти у зв’язку з низьким
державним фінансуванням охорони здоров’я. Так, за оцінками експертів, українські пацієнти змушені
фінансувати 40% витрат на охорону здоров’я, оплачуючи супутні медичні послуги, купуючи лікарські
засоби, витратні матеріали та медичні товари для амбулаторій. В Чехії, наприклад, населення
оплачує 15,2%, в Німеччині – 23,7%, в Польщі – 29,9% витрат на медицину [14];
- недосконала нормативно-правова база, особливо у сфері оподаткування виробників ліків.
Затверджена Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на
2011-2020 рр. задекларувала важливість вдосконалення асортиментної політики вітчизняного
виробництва лікарських засобів з врахуванням економічної доцільності та можливості
імпортозаміщення лікарських засобів шляхом виробництва генеричних або біологічно подібних
препаратів та розвиток напрямку модифікованих лікарських засобів – створення препаратів другого,
третього та четвертого поколінь з відомих діючих речовин [15], проте це і досі залишається
продекларованим, невтіленим у життя.
Незважаючи на зазначені проблеми, Україна була однією з перших країн, що підписали
Конвенцію MEDICRIME і ратифікували її, а також ввела та посилила у 2012 р. кримінальну
відповідальність за злочини, пов’язані з фальсифікацією препаратів. Завдяки підписанню у 2013 р.
меморандуму з Європейським директоратом з якості лікарських засобів у рамках реалізації проекту
Ради Європи «eTACT» автоматизованою системою стеження розпочато відстеження лікарських
засобів в обігу. Водночас були затверджені нові технологічні регламенти відносно медичних виробів,
які відповідають європейському законодавству, що дозволяє гарантувати наявність в обігу безпечних
медичних виробів, які не зашкодять здоров’ю людини. Ці зміни в законодавстві України забезпечили
позитивний вплив на теперішній розвиток галузі та зростання інвестиційної привабливості України.
Впровадження в законодавчу базу України гармонізованих з європейськими положень належної
дистриб’юторської практики (Good Distribution Practice) та належної практики зберігання (Good Storage
Practise) сприяло зменшенню кількості оптових компаній в Україні на 6%, що дозволило обмежити
діяльність компаній, які розповсюджували фальсифіковану, недоброякісну продукцію, що негативно
впливало на репутацію виробників лікарських засобів, здоров’я та життя людини тощо.
Також позитивний вплив на формування нормативно-правової бази України щодо захисту прав
інтелектуальної власності мало приєднання України до Угоди СОТ, що дозволило ліквідувати численні
торговельні бар’єри з боку країн-учасниць і сприяло певному спрощенню доступу українських товарів,
послуг, технологій на міжнародні ринки, обмін прав об’єктів інтелектуальної власності. Найбільший
влив на українську фармацевтичну промисловість, а саме забезпечення населення лікарськими
засобами, має угода ТРІПС. Вона визначає необхідні норми та принципи встановлення обсягу та
використання прав об’єктів інтелектуальної власності, а також забезпечує ефективними та належними
засобами захисту прав об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням різниць у національних
правових системах. Угода ТРІПС передбачає значно чіткіший механізм врегулювання суперечок, який
дозволяє більш ефективно контролювати як партнери дотримуються заходів, які забезпечують
відкритий доступ на свої ринки. Фактично всі міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної
власності, що встановлені Угодою ТРІПС, перенесені до національних законодавчих та інших
нормативно-правових актів України, що зобов’язує забезпечувати прийняття негайного та
ефективного запобігання порушенням прав інтелектуальної власності, у тому числі імпорту товарів, а
також збереження відповідних доказів щодо інкримінованого порушення [16].
Заслуговує на увагу і проект нового Закону України «Про лікарські засоби», що був
зареєстрований в лютому 2015 року під № 2162. В ньому знаходять своє відображення шляхи
вирішення великої кількості проблем, з якими стикаються учасники фармацевтичного ринку та суб’єкти
контролю. Розробникам проекту вдалось імплементувати значну кількість норм ЄС та адаптувати
окремі їх положення до реалій українського правового простору.
Наразі в Комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я триває активне обговорення питання щодо
необхідності прийняття нового профільного закону фармацевтичної галузі [3].
Як позитив, варто відмітити і розробку концепції «Національної лікарської політики».
«Національна лікарська політика» буде складатися з дев’яти розділів: відбір основних ліків;
доступність; фінансування системи забезпечення ліками; системи постачання; регулювання і
забезпечення якості ліків; раціональне застосування; дослідження; розвиток кадрових ресурсів;
моніторинг та оцінка.
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За словами О. Павленко, першого заступника міністра охорони здоров’я, над кожним із розділів
працює окрема підгрупа, що складається з представників МОЗ, "Державного експертного центру",
Держлікслужби, а також фармбізнесу і громадських організацій [2]. Так, у розділі про доступність ліків
цінове регулювання буде лише одним з елементів. Доступність ліків також буде регулюватися з
допомогою податків, тарифів, паралельного імпорту, цінових переговорів, які зможе проводити
держава з постачальниками.
Одними з ключових напрямів для державного фінансування системи забезпечення ліками
будуть, в тому числі, лікування пріоритетних захворювань, виплати малозабезпеченим, часткова
компенсація вартості ліків з держбюджету (реімбурсація).
Напрямки для держфінансування, а також перелік препаратів для закупівлі будуть визначати і
планувати на кілька років, а також використовуватиметься державно-приватне партнерство в системі
забезпечення лікарськими засобами.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, очевидно, що в наш час сформувалося
ряд проблем розвитку фармацевтичної сфери України. В найближчий час ці проблеми вимагають
належної оцінки і розв’язання. Вирішити ці питання можливо при обговоренні та подальшому
прийнятті нового ЗУ «Про лікарські засоби», а також при розробці і впровадженні «Національної
лікарської політики», яка має бути дійсно науково обґрунтованою стратегією розвитку фармацевтичної
сфери і враховувати наявні в Україні проектні, науково-дослідні та управлінські пропозиції й
обґрунтування щодо подальшого поступу цієї сфери.
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Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. ФАРМАЦЕВТИЧНА СФЕРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Мета – обґрунтувати основні проблеми розвитку фармацевтичної сфери України, що склались у
сьогоднішніх умовах.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети при написанні статті використано наступні
методи: аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел з теми дослідження; аналізу і синтезу –
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
для виявлення проблем розвитку фармацевтичної сфери; абстрактно-логічний метод – для узагальнення
теоретичних положень, формування висновків.
Результати. Встановлено, що розвиток фармацевтичної сфери України направлений на ефективне
забезпечення населення України ліками, тобто кожному громадянину України повинні бути гарантовані
доступність, клінічна ефективність, безпека і якість лікарських препаратів. Виявлено, що реалізація цієї мети
залишається поки що недосяжною, оскільки через широку мережу аптечних закладів більшість ліків є фізично
доступними населенню, проте не економічно доступними: через високі ціни на ліки та низькі доходи українці
просто не можуть собі дозволити їх купувати - вони або переключаються на дешевші препарати, або просто
відмовляються їх купувати.
Встановлено, що однією з головних проблем розвитку фармацевтичної сфери є недостатній обсяг
виробництва лікарських препаратів вітчизняними виробниками. На сьогодні з-понад 12 тис. найменувань
лікарських препаратів, що знаходиться на фармацевтичному ринку України, тільки 30% виробляються
вітчизняними виробниками, що підтверджує високу залежність здоров’я населення України від імпорту
фармацевтичної продукції.
Виявлено процес надмірного скорочення кількості державних та комунальних аптек і ускладнення доступу
населення до них, що є загрозливим явищем для інвалідів та осіб з хронічними захворюваннями, оскільки саме
через такі аптеки названі категорії населення могли отримувати ті чи інші медикаменти на пільгових умовах, і
особливо це стосується аптечних закладів, де виготовляють ліки.
Визначено, що вагомий вплив на розвиток фармацевтичної сфери України має окупація окремих регіонів
сусідньою державою, яка створює проблеми у збуті продукції, адже на окремих територіях Луганської та
Донецької областей, а також в АР Крим українська продукція просто виштовхується з ринку.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні основних проблем розвитку фармацевтичної сфери України в
сучасних умовах, що сприятиме розробці заходів по регулюванню векторів її розвитку в основних стратегічних
документах.
Практична значущість полягає в тому, що основні теоретичні положення даного дослідження можуть бути
використані при розробці стратегічних документів розвитку фармацевтичної сфери України, а також при
написанні студентських наукових робіт.
Ключові слова: фармацевтична сфера, фармацевтичний ринок, лікарські засоби, медикаменти, охорона
здоров’я.
Shevchuk L.T., Fedoryshyna L.M. PHARMACEUTICAL SPHERE OF UKRAINE: PROBLEMS OF
DEVELOPMENT
Purpose – to prove the basic problems of the pharmaceutical sector of Ukraine, established in today’s
environment.
Methodology of research. To achieve this goal in writing the article uses the following methods: analytical and
monographic – the study of the literature on the subject of the study; analysis and synthesis – to identify problems of the
pharmaceutical sector; abstract logical method – to summarize theoretical positions, forming conclusions.
Findings. We believe that the main goal of the pharmaceutical sector of Ukraine is effectively providing Ukraine’s
population medicine, that every citizen of Ukraine must be guaranteed availability, clinical efficacy, safety and quality of
medicines. Unfortunately, the realization of this goal is still elusive. A wide network of pharmacies, most drugs are
physically accessible to the population, but not economically reasonable, because of high prices of medicines and
Ukrainian low incomes simply can not afford to buy them, or they switch to cheaper drugs, or simply refuse to buy them.
It was established that one of the main problems of pharmaceutical industry is a lack of production of drugs by
domestic producers. Thus, today, more than 12 thousand types of medicines, which is the pharmaceutical market of
Ukraine, only 30% are produced by domestic manufacturers. This shows the high dependence of health Ukraine on
imported pharmaceutical products.
In addition, there is an excessive reduction in the number of state and municipal pharmacies and complexity of
public access to them, which is threatening event for the disabled and people with chronic diseases, because it is
through such pharmacies mentioned categories of people could get certain drugs on favorable terms, especially this
applies to pharmacies where drugs are produced.
Quite a significant impact on the pharmaceutical industry and occupation of Ukraine has separate regions
neighboring state. This creates problems in the marketing of products, because in some areas of Lugansk and Donetsk
regions and in Crimea Ukrainian products simply pushed out of the market.
Originality is the justification of the main problems of the pharmaceutical sector of Ukraine in modern conditions
to facilitate the development of measures to regulate the vectors of development in key strategic documents.
Practical value is that the basic theoretical principles of this study can be used in the development of strategic
documents of the pharmaceutical sector of Ukraine, as well as writing student research.
Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical market, medical products, pharmaceuticals, healthcare.
Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СФЕРА УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Цель – обосновать основные проблемы развития фармацевтической сферы Украины, которые сложились
в сегодняшних условиях.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели при написании статьи использованы
следующие методы: аналитико-монографический – при изучении литературных источников по теме
исследования; анализа и синтеза – для выявления проблем развития фармацевтической сферы; абстрактнологический метод – для обобщения теоретических положений, формирования выводов.
Результаты. Установлено, что развитие фармацевтической сферы Украины направлено на эффективное
обеспечение населения Украины лекарствами, то есть каждому гражданину Украины должны быть
гарантированы доступность, клиническая эффективность, безопасность и качество лекарственных препаратов.
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Выявлено, что реализация этой цели остается пока недостижимой. Через широкую сеть аптек большинство
лекарств физически доступны населению, однако не экономически доступны: при высоких ценах на лекарства и
низких доходах украинцы просто не могут себе позволить их покупать - они или переключаются на более
дешевые препараты, или просто отказываются их покупать.
Установлено, что одной из главных проблем развития фармацевтической сферы является недостаточный
объем производства лекарственных препаратов отечественными производителями. Так, на сегодня из более 12
тыс. наименований лекарственных препаратов, находящихся на фармацевтическом рынке Украины, только 30%
производятся отечественными производителями, что подтверждает высокую зависимость здоровья населения
Украины от импорта фармацевтической продукции.
Обнаружен процесс чрезмерного сокращения количества государственных и коммунальных аптек и
затруднение доступа населения к ним, что выступает угрожающим явлением для инвалидов и лиц с
хроническими заболеваниями, поскольку именно через такие аптеки названные категории населения могли
получать те или иные медикаменты на льготных условиях, и особенно это касается аптек, где производят
лекарства.
Достаточно весомое влияние на развитие фармацевтической сферы Украины имеет и оккупация
отдельных регионов соседним государством. Это создает проблемы в сбыте продукции, ведь на отдельных
территориях Луганской и Донецкой областей, а также в АР Крым украинская продукция просто выталкивается с
рынка.
Научная новизна заключается в обосновании основных проблем развития фармацевтической сферы
Украины в современных условиях, что будет способствовать разработке мероприятий по регулированию
векторов ее развития в основных стратегических документах.
Практическая значимость заключается в том, что основные теоретические положения данного
исследования могут быть использованы при разработке стратегических документов развития фармацевтической
сферы Украины, а также при написании студенческих научных работ.
Ключевые слова: фармацевтическая сфера, фармацевтический рынок, лекарственные средства,
медикаменты, здравоохранение.
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РОЗВИТОК СОЛЕВАРІННЯ НА ПРИКАРПАТТІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Сучасні підходи до регіонального розвитку, зокрема європейські,
направлені на посилення ролі регіонів, регіональних органів публічної влади у стратегічному
плануванні та стратегічному розвитку територій. Трансформаційні процеси, які відбуваються у
вітчизняній економіці при реалізації євроінтеграційних прагнень України, що супроводжуються
російським спротивом гібридною війною, постійно впливають на взаємовідносини між суб’єктами
господарювання: руйнуються сталі економічні зв’язки, змінюється функціонально-просторове
середовище та ринок товарів і робочої сили. В період неоголошеної війни змінюються географічні
орієнтири інвестування: привабливими стають території зі сталим розвитком економіки, з високим
рівнем національної свідомості громадян, з їх прагненням до підвищення рівня добробуту.
Актуальним питанням сьогодення є пошук нових та ревіталізація старих засобів та потужностей,
які б додали динамізму територіальному розвитку. Зважаючи на перспективи диверсифікації
солепостачання, слід розглядати можливості відновлення і розвитку солеваріння на Прикарпатті, що
потребує розробки дієвого організаційно-економічного механізму, який включатиме комплекс
узгоджених заходів, методів та інструментів.
Якщо раніше закриття солевиварювальних заводів на заході країни можна було виправдати
економічною недоцільністю, великою собівартістю вихідного продукту, то у нових геополітичних
умовах ці об’єкти господарювання набувають стратегічного значення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми солевидобутку, розвитку
соляної галузі та екологічних аспектів видобування здійснено такими вченими, як Й. Дікер, Ю. Гошко,
Б. Грабовецький, Я. Ісаєвич, Г. Полячкувна, Я. Рутковський, П. Сіреджук, Я. Турська. Проте жоден з
них не ставив перед собою завдання сформувати організаційно-економічний механізм розвитку та
подати визначення наукових засад відродження солеварної галузі.
Постановка завдання. Мета статті – провести актуалізацію потреби розвитку солеваріння на
Прикарпатті та розробити узагальнену схему етапів відродження та розвитку солеварного заводу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Хлорид натрію (NaCl) – унікальний природний
мінеральний елемент, представник єдиного в світі сімейства їстівних мінералів, який має тісний
взаємозв’язок як з життєдіяльністю окремо взятої людини, так і з культурними звичаями народів.
Залежно від походження природний хлорид натрію (далі «сіль») має різну ступінь чистоти та різний
кількісний та якісний склад домішок, які зумовлюють його смак та колір. Хлорид натрію, який
застосовується в побуті, часто звуть кухонною, харчовою чи столовою сіллю; у назві іноді вказується
на джерело її походження (кам’яна, морська, озерна, виварна) та – ґатунок: чим вищий, тим менше
домішок містить хлорид натрію. Разом з кам’яним вугіллям, вапняком і сіркою сіль входить в так звану
«велику четвірку» мінеральної сировини, найбільш істотну для хімічної промисловості.
Світовий обсяг видобутку солі до початку XXI століття досяг 200 млн. т, 60% якої споживає
хімічна промисловість, 30% – харчова, 10% припадає на інші сфери діяльності. В 2012 році світове
виробництво солі оцінювалось в 280 мільйонів тонн. Найбільшими її виробниками є Китай (60,0 млн.
т), США (45,0 млн. т), Німеччина (16,5 млн. т), Індія (15,8 млн. т) та Канада (14 млн. т).
Достеменно невідомо, коли вперше людина використала сіль у їжу, але прийнято вважати, що
цей період припав на неоліт, тобто близько 5-7 тис. років тому. Але люди з прадавна цінували сіль
буквально на вагу золота та періодично заміщали нею навіть гроші. Сучасний етап розвитку людства
суттєво здешевив вартість солі та розширив сфери її застосування: більш ніж в 1500 галузях
господарювання, серед яких харчова, хімічна, металургійна, текстильна, шкіряна та інші. З наведеного
вбачається, що ринок солі не є сферою обігу однорідного товару.
В Україні з наявних 14 розробляється 11 родовищ солі, найбільше по видобутку з яких –
Артемівське. При цьому якість солі у кожному з родовищ різна. У 2006 р. Україна виробляла 2,3 млн. т
солі і входила до 20-ти найбільших світових її продуцентів. Лідером солевидобувної промисловості
було і є ДП «Артемсіль» з потужностями понад 7 млн. т/рік [1]. Частка солеваріння у сучасному
солевидобутку України складає 35%.
Слід зазначити, що кожна солеварня в Галичині унікальна, і в кожної особлива доля й типовий
сумний фінал: занепад і руїна. Формальний привід для закриття галицьких сільзаводів –
нерентабельність. Справжня ж причина – ручне регулювання ринку солепродаж на користь донецьких
виробників солі. Вже закриті Болехівська та Долинська солеварні [2; 3]. ДП «Солевиварювальний
3
Дрогобицький завод» випускає на продаж 8 тон в місяць солі, 500-600 м в місяць соляної ропи.
Результати нашого дослідження ґрунтуються на техніко-економічному аналізі діяльності
ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», що залишився єдиним дієздатним на теренах
Прикарпаття і України загалом. Добування солі в Прикарпатському краю займало одне з
найважливіших місць серед інших галузей господарства. Дослідженням цього питання займалися як
українські, так і польські історики, які в своїх працях відзначають, що з ХVІ ст. в Дрогобичі економічною
основою розвитку було саме солеваріння [4; 5; 6]. Стратегічний план розвитку солеварильної галузі
повинен базуватись на концепції сталого розвитку Західного регіону України: узгодження економічних,
екологічних та соціальних складових.
Сьогодні ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» випускає щодоби по 0,5 тон солі.
Більше наростити виробництво в сучасному стані підприємства вважається за неможливе: потрібні
суттєві інвестиції. Пропонована авторами методика розвитку солеваріння передбачає повний
реінжиніринг галузі. При цьому вважаємо за необхідне одночасне проведення техніко-технологічних та
економічних досліджень, що даватиме можливість скоротити тривалість пошуково-дослідних та
аналітичних етапів. Етапи відродження та розвитку солеварного заводу, запропоновані авторами,
наведено на рис. 1.
Пропонуємо розглянути детально перший і другий етап, як основні (базові) для інших
запропонованих етапів.
Етап 1, крок 1: при геофізичному дослідженні необхідно визначити обсяги покладів соляної
ропи, контури покладу, глибину пласта та інші типові характеристики.
Соляна промисловість на Передкарпатті найдавніша і багато віків найважливіша в Україні, хоча
запаси солі тут порівняно невеликі. На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на
довжину 230 км (від Ляцька біля Перемишля на північному заході до Буковини на південному сході),
при середній ширині до 10 км. Потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м.
Всього розвідано близько 200 солепроявів. Сіль добувають майже винятково у виварному виді. Тепер
її видобуток незначний (розробляють Дрогобицьке і Долинське родовища) [6].
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• геофізичне дослідження покладу
• аналіз ринку солепродаж

• техніко-технологічне проектування солеваріння
• аналіз собівартості солі на сучасному етапі

• технічне завдання на солеваріння
• визначення планової рентабельності

• розробка комерційної пропозиції
• залучення інвесторів

• початок модернізації (реконструкції)
• розрахунок терміну окупності інвестицій

Рис. 1. Узагальнені етапи відродження та розвитку ДП «Солевиварювальний
Дрогобицький завод»
Джерело : розробка авторів
Етап 1, крок 2: Дослідження ринку представляє собою джерело інформації для прийняття
ефективного управлінського рішення. До низки проблем, що необхідно розглянути при його аналізі,
відносяться:
1. Вивчення ступеня монополізації ринку, тобто чисельне відношення на ньому виробників і
споживачів та їхня взаємодія.
2. Визначення ємності ринку й окремих його елементів.
Місткість економічного простору функціонування ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»
на даний момент є таким: основним конкурентом є ДП «Артемсіль» – найкрупніший в Україні виробник
солі, яка добувається підземним способом. Асортимент підприємства налічує велику гаму продукції,
що орієнтована як на окремих споживачів, так і на різні галузі народного господарства. Окрім того,
видобуток солі здійснюють Солотвинський солерудник, Слов’янський солекомбінат, Долинський
солекомбінат. Крім того, конкуренцію також створюють закордонні підприємства, такі, як
Баскунчацький солепромисел (Волгоградська область), Соль-Ішуцьке рудоуправління (Оренбурзька
область), комбінат Уралкалій, Мозирський солезавод (Гомельська область), комбінат Бєларуськалій.
У даній ситуації необхідно також врахувати, що сіль – це такий товар, на ціну якого значною
мірою впливають транспортні витрати. Таким чином, існує розподіл ринку між існуючими виробниками
за територіальною ознакою, і кожний з них функціонує самостійно у власному регіоні. Характеристика
ринків збуту товарів ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» в залежності від характеру
продукції, яка виробляється на ньому, та кількості учасників потребує детального вивчення. Попри
все, автори прийшли до висновку, що його продукція конкурентоспроможна практично у всіх регіонах
України, крім східних.
Не маючи вихідної інформації про обсяги отриманої продукції, важко судити про собівартість 1 т
3
солі (м розчину) і робити висновки про їх конкурентоспроможність. Однак, тільки за якісними
характеристиками сіль ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» має переваги у споживача:
випарна сіль набагато корисніша кам’яної, бо містить близько шести десятків мікроелементів, у тому
числі сполуки йоду.
Загальна ситуація відносно аналізу цільового ринку збуту ДП «Солевиварювальний
Дрогобицький завод» з точки зору способів покриття споживачів та насиченості ринку може бути
охарактеризована як перспективна, так як підприємство сьогодні орієнтоване тільки на часткове
охоплення ринку західного регіону, в основному Львівської області. Основними контрагентами є малі
підприємства (ПП, ТзОВ тощо). Проте підприємством не укладені договори із установами і
організаціями державного підпорядкування: дитячі садки, школи, лікарні тощо. Збільшення продажу
можливе через ширше залучення до співпраці дистриб’юторів. Також слід вести активну роботу зі
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збільшення обсягів продажу соляного розчину підприємствам нафтогазового комплексу, хімічної
промисловості, сільського господарства. До прикладу, реалізація майже всього обсягу солі (97-98 %)
ДП «Артемсіль» здійснюється через дистриб’юторів.
Зважаючи на політичний розпад взаємовідносин та обміну з боку України та Росії
продовольчими ембарго, можна спрогнозувати вивільнення ніші також в частині поставок солі.
Переорієнтація регіонального економічного розвитку на найповніше використання
територіальних ресурсів та потенціалу місцевої громади обумовлює необхідність визначення сильних
сторін району, які характеризують як його відмінність від інших територій України, так і визначають
можливі напрямки здійснення економічного розвитку. Загалом, ситуація щодо аналізу цільового ринку
збуту Дрогобицького солеварного заводу з точки зору способів покриття потреб споживачів та
насиченості ринку може бути охарактеризована як перспективна.
Етап 2, крок 1: Техніко-технологічне проектування передбачає підбір обладнання з
оптимальними для даного покладу характеристиками (тип, потужність, привід, кількість,
продуктивність тощо).
Питання технології і техніки видобутку та переробки кам’яної, басейнової та озерної солей в
Україні досліджує Український науково-дослідний інститут соляної промисловості (м. Артемівськ). На
Прикарпатті такі дослідження під силу провести Івано-Франківському національному технічному
університету нафти і газу, так як технології видобування солі ідентичні до технологій видобування
таких корисних природних копалин, як нафта, вода тощо.
В узагальненому вигляді технологія виробництва виварної солі складається з чотирьох етапів:
 отримання розсолів;
 очищення розсолів;
 випарювання розчинів;
 сушіння і складування солі.
На Дрогобицькому солеварному заводі для отримання виварної солі використовують розсоли,
які добуваються через наявну свердловину глибиною 47 метрів (пробурена в 1473 році!).
3
При товщі соляного пласта 30 м і діаметрі врубу 120 м можна отримувати 30 м /год насиченого
3
розсолу на початку роботи свердловини і 60-70 м /год при кінці її роботи. Початковою сировиною для
виробництва харчової солі є сирий хлоридно-натрієвий розсіл з концентрацією не менше 305 гр / л,
одержуваний з підземного озера.
Видобування природного розсолу для соляної промисловості проводиться шляхом відкачування
його через бурові свердловини за допомогою глибинного поршневого насоса або стисненого повітря
3
(т. зв. ерліфт). Така свердловина дає від 5 до 15 м розсолу на годину. Природні розчини кухонної
солі, що використовуються як сировина для содових і хлорних заводів, донасичують кам’яною сіллю в
резервуарах-сатураторах і піддають очищенню. До шкідливих домішок, присутніх в розсолі, відносять
сульфати і гідрокарбонати кальцію і магнію, оксиди заліза і деякі інші. Тому у виробництві кухонної
солі до складу вихідного розчину ставляться дуже жорсткі вимоги. Очищення розсолів від домішок
проводять одним зі способів: содовим, вапняно-содовим, вапняно-сульфатно-содовим, термічним.
Найбільш рентабельним є вапняно-сульфатно-содове очищення.
Сушать сіль гарячим повітрям або димовими газами в обертових барабанних сушарках або в
киплячому шарі. Після сушіння сіль просівають на циліндричних обертових ситах. Потім за допомогою
стрічкового транспортера дрібна суха сіль надходить в розфасовувальне відділення складу.
Фасування і затарювання готового продукту здійснюється на складі; вид упаковки визначається
необхідною номенклатурою і асортиментом.
Вважаємо, що є підстави очікувати збільшення видобутку соляної ропи та отриманої з неї солі,
застосувавши сучасні автоматизовані виробництва, які базуються на вакуумуванні розсолів чи новітніх
іонообмінних технологіях. При цьому зменшиться вартість людино-години ручної праці, що дозволить
оптимізувати використання фонду заробітної плати.
Етап 2, крок 2: Проведення аналізу собівартості 1т солі за сучасного стану підприємства
дозволить провести калькулювання за економічними елементами собівартості з метою виявлення
найбільш затратних статей (на нашу думку – це витрати енергії, так як все обладнання вже
замортизоване ще у 90-х роках минулого століття). Основою формування собівартості є витрати за
елементами технологічного процесу, описаного вище.
Інші етапи організаційно-економічного механізму не потребують детального опису, так як є
типовими для будь-якого інноваційно-інвестиційного проекту.
Висновки з проведеного дослідження. Реалізація проекту з видобутку та переробки солі дає
не тільки економічний і соціальний ефект у вигляді податкових надходжень і створених робочих місць,
а й робить великий внесок в оздоровлення населення Львівської та Івано-Франківської області та
інших регіонів.
Оцінюючи привабливість бізнесу, автори звертають увагу на інвестиційний, ціновий, фінансовий,
технічний, регулювальний ризик, водночас зазначаючи, що серед існуючих факторів ризику
найважливішими для солеварних підприємств є такі:
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 несприятлива економічна ситуація в Україні ускладнює можливість ведення успішного та
стабільного бізнесу;
 нестабільність, непослідовність податкової системи, що не дозволяє точно планувати податки
у майбутньому;
 економічний спад на підприємствах, які використовують продукцію, а також зниження
платоспроможності населення;
 дефіцит ресурсів високої якості;
 підвищення ціни на тепло-енергоносії;
 можливість втрати покупців продукції;
 висока злочинність, корупція.
За нестабільності економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту, іноді і повної
ліквідації негативних наслідків виникнення ризиків, пропонується застосування низки заходів:
 укладання довгострокових договорів на постачання виробленої продукції (за стабільними
цінами);
 розширення видів діяльності;
 постійне проведення маркетингових досліджень з метою виявлення нових перспективних
ринків збуту;
 розробка та впровадження узгоджених між собою бізнес-планів кожного виду діяльності та
бізнес-плану підприємства в цілому.
Сьогодення актуалізує, окрім споживчої, ще й історичну, технологічну, соціальну та регіональну
цінність ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод». Хоча і науковці [7; 8], і громадськість
відзначають практично безповоротні деградаційні процеси солевиварювання на заході України, на
думку авторів, в нових реаліях за наявності факторів, які створюють конкурентні переваги, ймовірне
відродження і прибуткове функціонування даного підприємства.
Бібліографічний список
1. Гошко Ю.Г. Промисли й торгівля в українських Карпатах. XV – ХІХ ст. / Ю.Г. Гошко. – К., 1991.
– С. 14-51.
2. Грабовецький Б.В. Солеварні промисли Прикарпаття / Б.В. Грабовецький, П.С. Сіреджук //
Народна творчість і етнографія. – 1985. – № 4. – С. 44-47.
3. Ісаєвич Я.Д. Солеварна промисловість Підкарпаття в епоху феодалізму / Я.Д. Ісаєвич //
Нариси з історії техніки. – К., 1961. – Вип. 7. – С. 99-112.
4. Клапчук В.М. Соціально-демографічні процеси та господарство Гуцульщини у другій половині
19 – першій третині 20 століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / В.М. Клапчук.
– Львів, 2010. – 36 с.
5. Kurowski P. Zupy starostwa doliсskiego i drohobyckieho: rewizje, lustracje, inwentarze i kontrakty z
XVI – XVIII wieku / P. Kurowski, F. Іaczny // Studia i materialy do dziejуw zup solnych w Polsce. – Muzeum
zup krakowskich Wieliczka, 1997. – T. XX. – S. 174-176.
6. Офіційний сайт ДП «Артемсіль» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.artyomsalt.com/index.php.
7. Петрик В. Дрогобицька Жупа (Солеварня) в світлі історичних та архітектурно-археологічних
досліджень / В. Петрик, А. Петрик // Фортеця : збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла
Рожка. – Л. : Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 475-489.
8. Реквієм
за
галицькою
сіллю
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zaxid.net/news/show.
References
1. Hoshko, Yu.H. (1991), Promysly i torhivlia v ukrainskykh Karpatakh. XV – XIX st. [Industrial and
trade in the Ukrainian Carpathians. XV – XIX centuries.], Kyiv, Ukraine, pp. 14-51.
2. Hrabovetskyi, B.V. and Siredzhuk, P.S. (1985), “Saltworks crafts Carpathians”, Narodna tvorchist i
etnohrafiia, no. 4, pp. 44-47.
3. Isaievych, Ya.D. (1961), “Saltworks Podkarpatiya industry in the era of feudalism”, Narysy z istorii
tekhniky, Iss. 7, Kyiv, Ukraine, pp. 99-112.
4. Klapchuk, V.M. (2010), “Socio-demographic processes and Hutsul economy in the second half of
the 19th – the first third of the 20th century”, Thesis abstract of Cand Sc. (Hist.), Lviv, Ukrainе, 36 p.
5. Kurowski, P. and Іaczny, F. (1997), “Zupy starostwa doliсskiego i drohobyckieho: rewizje, lustracje,
inwentarze i kontrakty z XVI – XVIII wieku”, Studia i materialy do dziejуw zup solnych w Polsce, Vol. XX, рp.
174-176.
6. Ofitsiinyi sait DP “Artemsil” [Official site of SE "Artyomsol"], available at: http://www.artyomsalt.com/
(access date January 25, 2016).

138

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

7. Petryk, V. and Petryk, A. (2009), Drohobytska Zhupa (Solevarnia) v svitli istorychnykh ta
arkhitekturno-arkheolohichnykh doslidzhen [Drohobych Zupa (saltworks) in the light of historical, architectural
and archaeological research], Fortetsia : zbirnyk zapovidnyka “Tustan’” : na poshanu Mykhaila Rozhka,
Kamula, Lviv, Ukraine, book 1, рp. 475-489.
8. Rekviiem za halytskoiu silliu [Requiem for Galician salt], available at: http://zaxid.net/news/show
(access date January 25, 2016).
Гораль Л.Т., Перевозова І.В., Берлоус М.В. РОЗВИТОК СОЛЕВАРІННЯ НА ПРИКАРПАТТІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Мета – провести актуалізацію потреби розвитку солеваріння на Прикарпатті та розробити узагальнену
схему етапів відродження та розвитку солеварного заводу.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних
вчених, законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані. В процесі роботи були використані
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, що обрані з урахуванням мети та завдань дослідження, а саме:
методи узагальнення та аналізу – для дослідження умов та обставин, що актуалізують потреби розвитку
солеваріння на Прикарпатті, узагальненні етапів відродження та розвитку досліджуваного солеварного заводу.
Результати. В статті наведено загальну характеристику солевидобувної галузі України; запропоновано
методику формування організаційно-економічного механізму розвитку солеваріння, що передбачає повний
реінжиніринг галузі; подано покроковий аналіз проведення геофізичних досліджень, техніко-технологічних умов
проектування солеваріння, ринку солепродаж та собівартості солі на сучасному етапі; на основі запропонованого
алгоритму доведено, що реалізація проекту з видобутку та переробки солі дає не тільки економічний (у вигляді
податкових надходжень, створених робочих місць), але й соціальний ефект (внесок в оздоровлення населення
Львівської та Івано-Франківської області та інших регіонів України).
Наукова новизна. Обґрунтована актуалізація суспільної потреби розвитку солеваріння на Прикарпатті. На
підставі підсумкового аналізу теоретичних та емпіричних матеріалів досліджуваного підприємства узагальнено
схему етапів відродження та розвитку солеварного заводу.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють відродженню та розвитку
досліджуваного солеварного заводу.
Ключові слова: посилення ділової активності, розвиток солеваріння, аналіз ринку солепродаж,
собівартість видобування солі, організаційно-економічний механізм.
Goral L.T., Perevozova I.V., Berlous M.V. THE DEVELOPMENT OF SALT PRODUCTION IN THE
CARPATHIAN REGION: ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECT
Purpose – to actualize the needs of the development of salt production in the Carpathian region and to develop a
generalized diagram of the steps for the revival and development of the salt production factory.
Methodology of research. Theoretical basis of research are scientific works of Russian and foreign scientists,
legislative and regulatory acts of Ukraine, statistical data. In the process were used general scientific and special
methods of cognition, elected in accordance with the purpose and objectives of the study, namely: method consolidation
and analysis – the study of the conditions and circumstances that suggest the need for development of salt production in
the Carpathian region, there are generalized steps for the revival and development of the plants under study salt.
Findings. The article presents general characteristics of the industry favourite for a collision; the proposed
method of formation of the organizational-economic mechanism of development of salt production, which involves a
complete reengineering of the industry; presents step-by-step analysis of geophysical studies, technical-technological
conditions of salt production, design, market, solaredge and the cost of salt at the present stage; on the basis of the
proposed algorithm is proved that the implementation of the project for the extraction and processing of salt provides not
only economic (in the form of tax revenues, jobs), but also social effect (contribution to the improvement of the population
of Lviv and Ivano-Frankivsk region and other regions of Ukraine).
Originality. Justified actualization social needs in the development of salt production in the Carpathian region.
Based on the outcome of the analysis of theoretical and empirical material analysed company a generalized diagram of
the steps for the revival and development of salt production factory
Practical value. The results of the study contribute to the revival and development of the studied plants salt.
Key words: the growth of business activity, development of salt production market analysis of solaredge, the cost
of production of salt of the organizational-economic mechanism.
Гораль Л.Т., Перевозова И.В., Берлоус М.В. РАЗВИТИЕ СОЛЕВАРЕНИЯ НА ПРИКАРПАТЬЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Цель – провести актуализацию потребности развития солеварения на Прикарпатье и разработать
обобщенную схему этапов возрождения и развития солеваренного завода.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты Украины, статистические данные. В процессе
работы были использованы общенаучные и специальные методы познания, выбранные с учетом цели и задач
исследования, а именно: методы обобщения и анализа – для исследования условий и обстоятельств, которые
актуализируют потребности развития солеварения на Прикарпатье, обобщения этапов возрождения и развития
исследуемого солеваренного завода.
Результаты. В статье наведена общая характеристика соледобычи в Украине; предложена методика
формирования организационно-экономического механизма развития солеварения, что предусматривает полный
реинжиниринг отрасли; представлен пошаговый анализ проведения геофизических исследований, техникотехнологических условий проектирования солеварения, рынка солепродаж и себестоимости соли на
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современном этапе; на основе предложенного алгоритма доказано, что реализация проекта по добыче и
переработке соли дает не только экономический (в виде налоговых поступлений, рабочих мест), но и социальный
эффект (вклад в оздоровление населения Львовской и Ивано-Франковской области и других регионов Украины).
Научная новизна. Обоснована актуализация общественной потребности развития солеварения на
Прикарпатье. На основании итогового анализа теоретических и эмпирических материалов исследуемого
предприятия обобщена схема этапов возрождения и развития солеваренного завода.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют возрождению и
развитию исследуемого солеваренного завода.
Ключевые слова: усиление деловой активности, развитие солеварения, анализ рынка солепродаж,
себестоимость добычи соли, организационно-экономический механизм.
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
РЕГІОНУ
Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах конкурентного середовища виникає
потреба в налагодженні стратегічного менеджменту розвитку підприємництва у сільському
господарстві. Це стосується визначення їх цілей, передбачення труднощів і загроз, з якими вони
можуть зіткнутися в майбутньому, виявлення нових перспектив. Одним із основних інструментів
стратегічного менеджменту, що забезпечує діагностику внутрішніх та зовнішніх чинників, які
впливають на розвиток підприємств, є SWOT-аналіз. З його допомогою в ході дослідження окресленої
проблеми оцінено сильні й слабкі сторони сільськогосподарських підприємств регіону та визначено їх
можливості й загрози.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного менеджменту розвитку
підприємництва в сільському господарстві висвітлено в працях багатьох вітчизняних вченихекономісті, зокрема В. А. Амбросова, В. Г. Андрійчука, Ю. Е. Губені, М. Й. Маліка, А. М. Стельмащука,
В. М. Якубів та ін. Проте динамічні зміни умов господарювання в аграрному секторі економіки
потребують постійного вдосконалення стратегій діяльності підприємств регіону.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища,
сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, розвитку підприємництва в сільському господарстві
регіону; визначення на цій основі його подальших перспектив.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємство є відкритою соціальноекономічною системою і його функціонування відбувається не ізольовано, а у взаємодії певних
чинників та умов. У науковій літературі для визначення комплексу умов, у яких відбувається
формування й розвиток підприємництва, використовують термін “підприємницьке середовище”.
Більшість дослідників поділяють його на зовнішнє та внутрішнє, кожне з яких є сукупністю
взаємопов’язаних складових. Зовнішнє середовище підприємництва незалежне від впливу
підприємства, але впливає на розвиток підприємницької активності в суспільстві. Різні вчені
виокремлюють у зовнішньому підприємницькому середовищі такі складові:
– активні, допоміжні, соціально-культурні;
– економічні, політичні, правові, соціально-культурні, технологічні, географічні, інституційні та
організаційно-технічні;
– зовнішні природні та зовнішні суспільні;
– політико-правові, соціально-культурні, технологічні, економічні, екологічні, міжнародні;
– прямої та опосередкованої дії;
– базові та доповнюючі [1, с. 76].
Внутрішнє підприємницьке середовище вчені характеризують як:
– комплекс умінь, навичок, здібностей і компетенцій підприємця;
– сукупність правил, норм, схем та інших внутрішньофірмових інститутів, які проектуються на
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організаційну поведінку та взаємовідносини із зовнішнім середовищем;
– особисті та професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької діяльності,
зокрема рівень їх психологічної готовності, рівень мотивації, професійну підготовку та ін.;
– цілі, структуру, завдання підприємства, технологію і людей;
– стратегію діяльності, модель діяльності, види й форми діяльності, ресурси та їх використання,
ділову активність [1, с. 77].
Розробка стратегії підприємництва базується на алгоритмі:
– аналіз середовища і ситуації;
– визначення стратегічних цілей;
– опрацювання стратегічних альтернатив;
– прийняття стратегії [2, с. 20; 3, с. 116].
Детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища та формування на основі цього
дослідження стратегії розвитку уможливлює застосування SWOT-аналізу.
В перекладі з англійської SWOT-аналіз – це вивчення сильних і слабких сторін об’єкта
дослідження, можливостей і перешкод, що можуть виникати в процесі його розвитку, а також оцінка
способів підсилення слабких і максимального використання сильних сторін. Також цей вид аналізу
передбачає виявлення існуючих і прогнозування можливих загроз для розвитку об’єкта та є ідеальним
у стратегічному менеджменті [4].
Уперше акронім SWOT був запропонований та озвучений у 1963 р. у Гарварді на конференції,
присвяченій проблемам бізнес-політики, професором K. Ендрюсом. Із 1960-х рр. і до сьогоднішнього
дня SWOT-аналіз широко застосовується в процесі стратегічного менеджменту. Серед основних
функцій, які виконує SWOT-аналіз, можна виокремити такі: теоретичну, що полягає в збагаченні
наукових здобутків у сфері стратегічного планування й менеджменту; прикладну – узагальнення
описової частини підприємництва регіону, формування стратегії, розробка заходів і завдань для
пом’якшення, нівелювання чи ліквідації проблем і загроз та інформаційну, що забезпечує формування
баз даних, здійснення моніторингу реалізації стратегії [4].
Суть SWOT-аналізу стратегічного планування полягає у виокремленні його чотирьох складових
[5, c. 105–106]:
 Strengths – сильні сторони;
 Weaknesses – слабкі сторони;
 Opportunities – можливості;
 Threats – загрози.
Зазначена методика проведення цього аналізу передбачає дослідження факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища з їх поділом на чотири вищезазначені групи [5, c. 217–218].
При цьому методологія SWOT-аналізу, у першу чергу, передбачає виявлення сильних і слабких
сторін об’єкта дослідження, а також загроз і можливостей, і тільки потім відбувається встановлення
взаємозв’язків між ними для подальшого використання під час формування стратегії організації [5].
Під “сильними сторонами” розуміємо наявні в об’єкта дослідження ресурси та ресурсний
потенціал, а саме: природні, виробничі, соціально-економічні, інформаційні та інші ресурси, що
характеризують його конкурентну перевагу над іншими [6, с. 68].
До “слабких сторін” зараховуємо ті ресурси, які знаходяться в незадовільному стані або не
використовуються належним чином і негативно впливають на досліджуваний об’єкт.
Можливості – це сукупність чинників, що позитивно впливають на розвиток підприємництва,
також часто вважають, що це – вибір альтернатив, які сприятимуть досягненню стратегічних цілей
галузі. Під загрозами у SWOT-аналізі розуміємо сукупність факторів зовнішнього середовища,
потенційна ймовірність прояву яких передбачає негативний (руйнівний) вплив на досліджуваний об’єкт
[5, c. 217–218].
З метою комплексного дослідження реальних шансів розвитку підприємництва в сільському
господарстві Івано-Франківщини нами здійснено його SWOT-аналіз (табл. 1).
У процесі SWOT-аналізу виявлено, що чисельність основних аспектів слабких сторін перевищує
кількість сильних сторін розвитку підприємництва в сільському господарстві. Це свідчить про те, що на
сучасному етапі його розвитку переважають негативні тенденції та необхідність розробки й
застосування комплексу заходів нейтралізації існуючих недоліків.
Аналіз також показав, що досліджені підприємства мають низку переваг у географічному
розташуванні та природно-ресурсному потенціалі, наявність трудових ресурсів та можливість
запозичення досвіду в закордонних підприємств, що свідчить про сильну основну базу для розвитку.
Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз дає підстави для наступних висновків:
– політичне та економічне зближення України та ЄС зможе активізувати процес залучення
зовнішніх інвестицій в розвиток сільського господарства Івано-Франківщини;
– значна частина області екологічно чиста, є всі умови для виробництва еко-продуктції, а
близьке розташування області до кордонів ЄС полегшує налагодження експорту;
– значна частина мешканців регіону працює за його межами, тому необхідно сприяти залученню

141

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

їх інвестиційних ресурсів у розвиток сільського господарства регіону;
– покращення бізнес-клімату в Україні прогнозовано забезпечить розвиток підприємництва в
регіоні та створення нових робочих місць, припинить виїзд працездатного населення за межі області;
– висока трудова міграція населення, втрата трудових ресурсів можуть призвести до їх нестачі в
регіоні. Додатковим фактором, який прискорить цей процес, може стати впровадження безвізового
режиму з ЄС;
– в умовах економічного зближення з ЄС існує ризик занепаду низки сільськогосподарських
виробництв через їх низьку конкурентоспроможність і відсутність підтримки з боку держави на відміну
від європейських виробників;
– загроза виникнення надзвичайних ситуацій (повені, зсуви, селі, ерозії) є значним потенційним
ризиком, враховуючи залежність сільського господарства від природних чинників, недостатній рівень
протипаводкового захисту та незадовільний екологічний стан окремих територій.
Таблиця 1
SWOT-аналіз розвитку сільського підприємництва Івано-Франківщини
Сильні сторони
1. Вигідне географічне розташування в
центрі Європи
2. Переважна частка сільських територій
3. Природне розмаїття
4. Великий потенціал для розвитку
виробництва еко-продукції
5. Переважання приватної власності в
аграрному секторі
6. Схильність населення до
підприємництва
7. Працелюбність. Досвідченість та
активність сільського населення
8. Наявність дешевої робочої сили
9. Наявність потенційного попиту на
продукцію
10. Запозичення досвіду сусідніх країн в
розвитку агарного сектора економіки

Слабкі сторони
1. Неефективне використання природних ресурсів
2. Слаборозвинута технічна, комунальна й соціальна
інфраструктура села
3. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення
виробництва
4. Недостатній рівень державної підтримки, дотування
5. Низький освітньо-кваліфікаційний рівень селян, нестача
кваліфікованих кадрів
6. Поширення трудової міграції за кордон
7. Високий рівень використання ручної праці, низька
продуктивність праці
8. Старіння та низький приріст населення, висока
смертність населення середнього віку
9. Високий рівень безробіття на селі
10. Відсутність програм стратегічного розвитку підприємств
сільського господарства
11. Високий рівень депресивності регіону
12. Невідповідність більшості виробництв основним
стандартам ЄС
13. Застосування застарілих методів управління на
підприємствах

Можливості
1. Активізація процесу інвестування
2. Оптимізація організаційно-управлінського
механізму
3. Вдосконалення структури виробництва
4. Зростаюча популярність здорового
харчування та потреба в еко-продукції
5. Вдосконалення структури виробництва
6. Євроінтеграційні процеси в Україні

Загрози
1. Нестабільність законодавства в країні
2. Орієнтація іноземних інвесторів на сировину
3. Зростання інфляції
4. Природні катаклізми
5. Зростаючі вимоги
6. Низька купівельна спроможність населення
7. Високі ціни на засоби сільськогосподарського
виробництва
8. Низький престиж сільськогосподарської праці
9. Глобалізаційні процеси

Джерело: складено авторами на основі [6; 7]
З урахуванням виявлених можливостей та загроз, виокремлюються групи впливу: “Можливості –
Сильні/слабкі сторони”, “Загрози – Сильні/слабкі сторони”. Створюється матриця, наведена на рис. 1.

Сильні сторони
Слабкі сторони

Можливості
Поле СМ
Поле СЛМ

Загрози
Поле СЗ
Поле СЛЗ

Рис. 1. Матриця стратегій SWOT-аналізу
Джерело: складено авторами на основі [5; 6]
SWOT-матриця дає можливість виявити взаємозв’язки між внутрішніми (сильні та слабкі
сторони) та зовнішніми (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для
розвитку підприємництва.
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У матрицю заносяться всі виявлені можливості, загрози, слабкі та сильні сторони підприємства.
На перетині її елементів утворюються чотири поля. На кожному з полів необхідно розглянути всі
можливі парні комбінації та виокремити ті, які необхідно буде враховувати розробці стратегії.
Поле СМ включає сильні сторони сільськогосподарського підприємництва й потенційні
можливості його розвитку та передбачає застосування стратегії “утримання”, суть якої полягає в
концентрації зусиль на повному використанні наявних сильних сторін та оперативній реалізації
потенційних можливостей.
Поле СЗ об’єднує сильні сторони і загрози. В цьому випадку рекомендується застосовувати
стратегію “захисту”, а саме розробку та впровадження заходів збереження сильних сторін від
потенційних загроз середовища.
Наступне поле СЛМ відображає взаємозв’язок між слабкими сторонами та потенційними
можливостями. Характерною для цього поля є стратегія “подолання” слабких сторін за рахунок
можливостей, що з’явилися у зовнішньому середовищі.
Найнебезпечнішим полем є СЛЗ. Для нього характерна стратегія “усунення” слабких сторін та
нівелювання впливу загроз.
Для більшості сільськогосподарських підприємств України бажано застосувати стратегію
зростання, хоча більшість підприємств використовують стратегію виживання [8].
Висновки з проведеного дослідження. На основі виконаного SWOT-аналізу розвитку
підприємництва в сільському господарстві регіону можна запропонувати чотири напрями стратегії, що
здатні підвищити ефективність їх функціонування. Проте досягнення бажаного ефекту можливе тільки
за умови збільшення сильних сторін за рахунок використання потенційних можливостей та подолання
слабких сторін і загроз.
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Баланюк І.Ф., Твердохліб В.В. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ
Мета – дослідити внутрішнє та зовнішнє середовище – сильні та слабкі сторони, можливості та загрози
розвитку підприємництва в сільському господарстві регіону; на основі проведеного аналізу визначити стратегічні
напрями його розвитку.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні
положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних учених з питань стратегічного менеджменту
розвитку підприємництва в сільському господарстві. В процесі дослідження використовувались такі методи:
теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних аспектів зовнішнього та внутрішнього середовища
розвитку підприємництва та визначення сутності SWOT-аналізу; системний підхід – для обґрунтування
взаємозв’язків між внутрішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та загрози) факторами
розвитку підприємництва; систематизації та прогнозування – для визначення стратегії розвитку підприємництва в
сільському господарстві регіону.
Результати. Встановлено, що в сучасних ринкових умовах конкурентного середовища виникає потреба в
стратегічному плануванні розвитку сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що SWOT-аналіз є одним
із основних інструментів стратегічного менеджменту, за допомогою якого можна діагностувати внутрішні та
зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств. Проведено SWOT-аналіз розвитку підприємництва в
сільському господарстві регіону. Розроблено за його результатами чотири напрями стратегії, спрямовані на
підвищення ефективності їх функціонування. Встановлено, що досягнення бажаного ефекту можливе тільки за
умови збільшення сильних сторін за рахунок використання потенційних можливостей та подолання слабких
сторін і загроз.
Наукова новизна. Використано системний підхід до аналізу середовища функціонування
сільськогосподарського підприємництва з врахуванням особливостей досліджуваного регіону та обґрунтування
стратегічних напрямів його розвитку.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані для вибору стратегії
розвитку сільськогосподарських підприємств регіону.
Ключові слова: підприємництво, сільське господарство, стратегічний менеджмент, стратегія, SWOTаналіз.
Balaniuk I.F., Tverdokhlib V.V. STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN
AGRICULTURE OF REGION
Purpose: to research internal and external environment strengths and weaknesses, as well as threats and
opportunities of the enterprise development in agricultural region to establish strategic directions of development based
on carried out the analysis.
Methodology of research. The theoretical and methodological base of the investigation is the fundamental
conditions of modern economic theory, scientific reports of domestic scientists concerning the strategic management of
enterprise development in agriculture. In the process of investigation there were used such methods as: theoretical
generalization - to research theoretical aspects of internal and external environment of entrepreneurship development
and identify the essence of SWOT-analysis systemic approach – to ground the entrepreneurship between internal
(strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors of entrepreneurship; systematization and
forecasting - to determine the strategy of entrepreneurship development in agriculture of the region.
Findings. It has been established that іn the current market conditions of the competitive environment there is a
need for strategic planning of enterprise development in agriculture. SWOT-analysis is one of the main tools of strategic
management, with the help of which it is possible to diagnose internal and external factors that influence the
entrepreneurship development has been grounded. Comparative SWOT-analysis of entrepreneurship development in
agriculture of the region. On it is results the four directions of the strategy which can forward to the increasing the
efficiency of their operation have been worked out. It has been established, achieving the desired effect is possible only if
the strengths increase due to the use of potential opportunities and overcome weaknesses and threats.
Originality. The systematic approach to the analysis on functioning in agricultural enterprise taking into account
the research peculiarities of the region and to ground the strategic directions of it is development has been used.
Practical significance. The results of the research can be used for practical selection of agricultural enterprises
development strategy in the region.
Key words: entrepreneurship, agriculture, strategic management, strategy, SWOT-analysis.
Баланюк И.Ф.,
Твердохлиб В.В.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА
Цель – исследовать внутренюю и внешнюю среду – сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
развития предпринимательства в сельском хозяйстве региона; на основе проведѐнного анализа определить
стратегические направления его развития.
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ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды отечественных ученых по
вопросам стратегического менеджмента развития предпринимательства в сельском хозяйстве. В процессе
исследования использовались следующие методы: теоретического обобщения – для исследования
теоретических аспектов внешней и внутренней среды развития предпринимательства и определение сущности
SWOT-анализа; системный подход – для обоснования взаимосвязей между внутренними (сильныe и слабыe
стороны) и внешними (возможности и угрозы) факторами развития предпринимательства; систематизации и
прогнозирования – для определения стратегии развития предпринимательства в сельском хозяйстве региона.
Результаты. Установлено, что в современных рыночных условиях конкурентной среды возникает
потребность в стратегическом планировании развития сельскохозяйственных предприятий. Обосновано, что
SWOT-анализ является одним из основных инструментов стратегического менеджмента, с помощью которого
можно диагностировать внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие предприятий. Проведен SWOTанализ развития предпринимательства в сельском хозяйстве региона. Создано по его результатам четыре
направления стратегии, направленные на повышение эффективности их функционирования. Установлено, что
достижения желаемого эффекта возможно только при условии увеличения сильных сторон за счет
использования потенциальных возможностей и преодоления слабых сторон и угроз.
Научная новизна. Использован системный подход к анализу среды функционирования
сельскохозяйственного предпринимательства с учетом особенностей исследуемого региона и обоснованы
стратегические направления его развития.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы для выбора
стратегии развития сельскохозяйственных предприятий региона.
Ключевые слова: предпринимательство, сельское хозяйство, стратегический менеджмент, стратегия,
SWOT-анализ.

УДК 336.14:352
Роменська К.М.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпроперовськ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА МІСЦЕВОМУ
РІВНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Від ефективності бюджетної політики на місцевому рівні прямо
пропорційно залежить обсяг бюджетного фінансування потреб адміністративно-територіальної
одиниці, отже, і життєвий рівень населення регіону. Формування й проведення оптимальної місцевої
політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків є однією з
основних умов соціально-економічного зростання й підвищення ефективності управління соціальноекономічними процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації. Проте, ефективне
задоволення потреб населення країни залежить не тільки від фінансової самодостатності території.
У зв’язку з цим, постає завдання дослідити умови, за яких буде підвищуватись ефективність
задоволення потреб і життєвий рівень населення адміністративно-територіальних одиниць. До умов,
формування яких на даному етапі розвитку України набуває особливої актуальності, слід, в першу
чергу, віднести: підвищення ефективності контролю за дотриманням бюджетного законодавства в
місцевих фінансових органах та органах місцевого самоврядування й умови для збільшення
зацікавленості органів місцевого самоврядування в прозорому використанні бюджетних коштів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику управління доходною та видатковою
частинами місцевих бюджетів України, зокрема напрями їх удосконалення, досліджували у працях
вітчизняні вчені З. С. Варналій [9], В. М. Геєць [1], В. В. Зайчикова [2], Л. В. Лисяк [4], І. О. Луніна [5],
І. О. Лютий [6], Ю. Д. Радіонов [8], В. А. Тарнай [3] та ін. Однак, незважаючи на наявність великої
кількості фундаментальних досліджень у цій сфері, що заслуговують на особливу увагу, практичні
аспекти щодо підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами на місцевому
рівні потребують подальших досліджень, що особливо пов’язані з реалізацією Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [7].
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління соціально-економічними
процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни бюджетної політики та бюджетного
законодавства, які відбуваються за умов реформування місцевого самоврядування й децентралізації
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бюджетної системи України, посилюють місце та роль контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, змінюють його форми, методи, систему. Тому в теперішній час постало завдання
підвищити ефективність контролю за дотриманням бюджетного законодавства в місцевих фінансових
органах та органах місцевого самоврядування (рис. 1).
Необхідністю проведення
ефективної бюджетної політики на
місцевому рівні

Неможливістю достовірно
визначити планові та прогнозні
показники доходної і видаткової
частин місцевого бюджету з
абсолютною точністю

Необхідність
контролю за
дотриманням
бюджетного
законодавства
зумовлюється:

Змінами в бюджетній політиці
та в бюджетному
законодавстві й необхідністю
реагування на ці зміни

Вадами в організаційній роботі, що
гальмують соціально-економічний розвиток
відповідної місцевості через недоотримання
надходжень до місцевого бюджету та
неефективне, непрозоре витрачання
бюджетних коштів

Рис. 1. Необхідність контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Джерело : розробка автора
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, як і контроль на підприємстві, є видом
управлінської діяльності, що забезпечує керівництву місцевих фінансових органів та органів місцевого
самоврядування підтвердження щодо вірності його управлінських рішень, а також щодо здійснених
ним поточних коректив.
Неодмінність проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства зумовлює
постійне підвищення ефективності і результативності його проведення. Оцінюючи рівень виконання
бюджету та контролюючи виконання бюджетних показників, керівництво місцевих фінансових органів
або органів місцевого самоврядування має можливість визначити, де досягнуто успіху, а де зазнана
невдача. Аналогічно, оцінюючи ефективність використання коштів бюджету, можна визначити
наявність ефекту від використання бюджетних коштів і прийняти відповідні заходи.
Крім того, в умовах змін бюджетного законодавства, контроль за дотриманням бюджетного
законодавства визначається потребою запобігання кризовим ситуаціям. Криза, якими б причинами –
зовнішніми чи внутрішніми – вона не народжувалася, явище небажане. Її насування виявляється
контролем, який і дає змогу прийняти запобіжні заходи.
Одним із принципів бюджетної системи України, визначеним Бюджетним кодексом України, є
принцип публічності та прозорості, сутність якого виявляється в інформуванні громадськості з питань
складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також
контролю за їх виконанням. Таким чином, місцевим органам виконавчої влади й органам місцевого
самоврядування слід звітувати перед громадськістю щодо формування надходжень відповідного
бюджету та напрямів використання бюджетних коштів. Проте, дуже часто дані звітів не відображають
реального стану справ щодо якості життя населення відповідної місцевості. Так, дійсно, населення є
обізнаним про стан виконання бюджетних показників, проте якість та рівень його життя не
покращується. Отже, кращою практикою реального розвитку місцевих бюджетів України є поєднання
при інформуванні громадськості принципу публічності та прозорості бюджетної системи України та
принципу ефективності і результативності, з наміром, щоб при складанні та виконанні бюджетів усі
учасники бюджетного процесу прагнули досягнення цілей, запланованих на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання
послуг, гарантованих державою, органами місцевого самоврядування, при залученні мінімального
обсягу бюджетних коштів й досягнення максимального результату при використанні визначеного
бюджетом обсягу коштів [3; 7].
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Під контролем за дотриманням бюджетного законодавства місцевих фінансових органів та
органів місцевого самоврядування розуміється проведення внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту.
Крім того, щоб покращення показників у бюджетній звітності відповідало реальності, варто
заохотити місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не вдаватись до
нецільового, непрозорого і неефективного використання бюджетних коштів в процесі своєї діяльності.
Серед заохочень варто перелічити багато заходів, що усуватимуть вплив чинників особистого,
політичного та іншого характеру на процес виконання місцевих бюджетів та використання бюджетних
коштів. Основним заходом є матеріальне заохочення, що може виявлятись, наприклад, у формі
преміювання працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за
досягнення та/або перевиконання планових показників бюджету, результативних показників виконання
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Крім
того, у працівників бюджетної сфери має бути гідний рівень заробітної плати, що є основним
антикорупційним заходом і кроком до підвищення рівня прозорості та ефективності використання
бюджетних коштів.
Основним суттєвим недоліком контролю за дотриманням бюджетного законодавства в місцевих
фінансових органах та органах місцевого самоврядування є дублювання видів, функцій, форм,
об’єктів контролю з іншими учасниками бюджетного процесу (органами Казначейства, органами
Державної фіскальної служби України, органами Державної фінансової інспекції і т.д.). Дане
положення є правильним, оскільки контроль має супроводжувати процес руху бюджетних коштів,
проте, з іншого боку, такий контроль є неефективним і економічно невигідним через значні витрати
робочого часу та людських ресурсів.
Зарубіжний досвід розвинених світу свідчить про застосування у бюджетному процесі практики
управління бюджетами, запозиченої з приватного бізнесу – розрахунку показників продуктивності
праці на одного робітника. Суть даної методики полягає в тому, щоб виміряти обсяг бюджетних витрат
на одного працюючого і співставити цей обсяг з продуктивністю його роботи. Для того, щоб виміряти
продуктивність праці, необхідно визначити обсяг вигід (ефектів), отриманих в результаті виконання
поставлених завдань місцевим фінансовим органом та органом місцевого самоврядування і порівняти
цей показник з кількістю працюючих. Приклад показників продуктивності праці, які можна розрахувати
для працівників бюджетних установ та оцінювати в динаміці, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Показники продуктивності праці працівників бюджетних установ
Показник

Одиниця
виміру

Розрахунок

Індекс середнього
заробітку (Iзп)

грн./ од.

Загальні витрати на заробітну плату / Кількість штатних одиниць

Індекс продуктивності праці
(Іпт)

грн./ од.
грн./ ос.

Середні витрати на одного працівника / Середня кількість
вхідних документів, опрацьованих одним працівником
Середні витрати на одного фахівця, який підвищує кваліфікацію
/ Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію

Джерело : розробка автора
Як відомо, одним з найбільших і вагомих джерел податкових надходжень місцевих бюджетів є
податок на доходи фізичних осіб. Тому система оплати праці має важливе значення у стимулюванні
виробничої поведінки співробітників, у тому числі й бюджетних установ. Як правило, в бюджетних
установах продуктивність праці не виправдовує обсяги витрат на одного працюючого. Таким чином,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають сприяти усуненню дублювання
контрольних функцій органів фінансової системи за дотриманням бюджетного законодавства, з тим
щоб контроль залишався ефективним і прозорим. В свою чергу, керівництво місцевих фінансових
органів й органів місцевого самоврядування повинно здійснювати контроль за якістю та
відповідальністю виконання роботи працівниками, тим самим стимулюючи їх.
Наступним заходом має стати вчинення заходів впливу за порушення бюджетного
законодавства, що унеможливлять настання таких випадків у майбутньому. Вживання суворих дій за
перевитрати і не результативне використання коштів, притягнення до відповідальності осіб, що винні у
фінансових правопорушеннях, посилить вимогливість та відповідальність місцевих органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування щодо забезпечення раціонального і економного
використання коштів [8]. Міра відповідальності за неефективне використання коштів місцевих
бюджетів має розроблятись, призначатись та застосовуватись виходячи зі ступеня важкості
порушення. Наприклад, за неефективне використання бюджетних коштів для установи
застосовуються відповідні заходи впливу, наприклад, скорочення бюджетних асигнувань на наступний
бюджетний період (штраф у % скорочення фінансування за неефективне використання бюджетних
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коштів тощо). Призначаючи міру покарання, необхідно обов’язково забезпечити її реальне
застосування по принципу невідворотності покарання, адже основна проблема сьогодення, як вважає
більшість вчених, не у відсутності міри покарання, а в тому, що в реальності ці міри не
застосовуються.
Таким чином, формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого
самоврядування в прозорому використанні бюджетних коштів передбачає комплекс заходів, серед
яких: звітність про виконання відповідних місцевих бюджетів має відображати реальний, не
перебільшений стан розвитку та якість життя населення відповідної місцевості; здійснення
матеріального заохочення працівників бюджетної сфери як антикорупційного заходу та запоруки
підвищення рівня прозорості й ефективності використання бюджетних коштів; забезпечення заходів
впливу за порушення бюджетного законодавства, призначення міри відповідальності та її реальне
застосування по принципу невідворотності покарання. Проте, найголовнішою умовою для збільшення
зацікавленості органів місцевого самоврядування в прозорому та ефективному використанні
бюджетних коштів має стати контроль за виконанням комплексу перелічених заходів.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження визначено
необхідність підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами на місцевому
рівні в контексті децентралізації. Встановлено, що контроль за дотриманням бюджетного
законодавства має супроводжувати процес руху бюджетних коштів. Наголошено, що прозоре й
ефективне використання коштів місцевих бюджетів є одним з інструментів соціально-економічного
розвитку України. Однією з проблем, що знижують ефективність використання коштів місцевих
бюджетів є сфера державного управління. Виходячи з наявності проблем невідповідності значних
обсягів витрат і низької продуктивності праці працівників бюджетних установ, наведено приклад
показників продуктивності праці, які можна застосовувати й розрахувати для працівників бюджетних
установ та оцінювати в динаміці. На основі такої оцінки місцеві фінансові органи та органи місцевого
самоврядування матимуть можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення, що підвищить
рівень ефективності їх діяльності.
Бібліографічний список
1. Геєць В.М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В.М. Геєць,
А.А. Гриценко // Економіка України. – 2013. – № 6 (619). – С. 4-19. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_6_2.pdf.
2. Зайчикова В.В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової
політики регіонального розвитку : [монографія] / В.В. Зайчикова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
– К. : Київський університет, 2015. – 423 с.
3. Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування / [За
редакцією В.А. Тарная]. – К. : Центр політичних студій та аналітики, 2015. – 64 с.
4. Лисяк Л.В. Розвиток державного фінансового контролю в Українi / Л.В. Лисяк // Економічний
вісник університету : [зб. наук. праць]. – 2015. – Вип. 26/1. – С. 200-206.
5. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період / І.О. Луніна. – Х. : Форт, 2000. – 296 с.
6. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / О.І. Лютий //
Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13-19.
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014р. № 333р
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
8. Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Ю.Д. Радіонов //
Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47-54.
9. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / [За
ред. З.С. Варналія]. – К. : НІСД, 2005. – 498 с.
References
1. Heiets, V.M. and Hrytsenko, A.A. (2013), “Recovery (reflections on actual in connection with as
read)”, Ekonomіka Ukrainy, no. 6 (619), pp. 4-19, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_6_2.pdf
(access date January 15, 2016).
2. Zaichykova, V.V (2015), Teoretyko-metodolohіchnі zasady ta superechnostі realіzatsii fіnansovoi
polіtyky rehіonalnoho rozvytku [Theoretical and methodological principles and contradictions financial
implementation of regional development policy], monograph, Kyivskyi universytet, Kyiv, Ukraine, 423 p.
3. Tarnai, V.A. (2015), Krashchі praktyky biudzhetnoi prozorostі ta pіdzvіtnostі orhanіv mіstsevoho
samovriaduvannia [Best practices of fiscal transparency and accountability of local governments], Tsentr
polіtychnykh studіi ta analіtyky, Kyiv, Ukraine, 64 p.
4. Lysiak, L.V. (2015), “Development of state financial control in Ukraine”, Ekonomіchnyi vіsnyk
unіversytetu : [zb. nauk. prats], Iss. 26/1, pp. 200-206.

148

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

5. Lunina, I.O. (2000), Derzhavnі fіnansy Ukrainy u perekhіdnyi perіod [Public finance Ukraine in
transition period], Fort, Kharkiv, Ukraine, 296 p.
6. Liutyi, I.O. (2009), “Theoretical and methodological principles of fiscal policy”, Fіnansy Ukrainy, no.
12, pp. 13-19.
7. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi
orhanizatsii vlady v Ukraini [On approval of the Concept of reforming the local self-government and territorial
organization of power in Ukraine], Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv dated April 01, 2014 no. 333р,
available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (access date January 15, 2016).
8. Radionov, Yu.D. (2011), “The problem of the efficiency of using budgetary funds”, Fіnansy Ukrainy,
no. 5, pp. 47-54.
9. Varnalii, Z.S. (2005), Rehіony Ukrainy: problemy ta prіorytety sotsіalno-ekonomіchnoho rozvytku
[Regions of Ukraine: problems and priorities of socio-economic development], monograph, NISD, Kyiv,
Ukraine, 498 p.
Роменська К.М. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Мета – розробка теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення
ефективності управління соціально-економічними процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації
бюджетної системи в Україні.
Методика дослідження. В роботі використано сукупність методів, що дозволили реалізувати
концептуальну єдність порушених проблем та визначених завдань дослідження. Системний і структурний методи
використано при розкритті теоретико-методологічних засад функціонування місцевих бюджетів та підкресленні
необхідності контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Методи узагальнення, наукового
абстрагування, синтезу застосовано при визначенні практики розрахунку показників продуктивності праці у
бюджетних установах.
Результати. Для досягнення мети дослідження визначено умови для підвищення ефективності контролю
за дотриманням бюджетного законодавства в місцевих фінансових органах та органах місцевого самоврядування
й умови для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в прозорому використанні бюджетних
коштів.
Наукова новизна. Виходячи з наявності проблем невідповідності значних обсягів витрат і низької
продуктивності праці працівників бюджетних установ, наведено приклад показників продуктивності праці, які
можна застосовувати й розрахувати для працівників бюджетних установ та оцінювати в динаміці.
Практична значущість. На основі показників оцінки продуктивності праці працівників бюджетних установ
місцеві фінансові органи та органи місцевого самоврядування матимуть можливість приймати обґрунтовані
управлінські рішення, що підвищить рівень ефективності їх діяльності.
Ключові слова: бюджетна система України, місцеві бюджети, ефективність, прозорість, контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, зацікавленість органів місцевого самоврядування, продуктивність праці
працівників бюджетних установ, управлінське рішення.
Romenska K.M. IMPROVING THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES AT THE LOCAL
LEVEL IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION
Purpose is the development of theoretical and methodological positions and practical recommendations for
improving the management of socio-economic processes at the local level in the conditions of the decentralization of the
budget system in Ukraine.
Methodology of research. In this paper used the combination of methods, allowed to implement the conceptual
unity raised problems and tasks defined by the research. Systemic and structural techniques used in the disclosure
theoretical and methodological rules for the local budgets and emphasizing the need to monitor compliance with budget
legislation. The methods of synthesis, scientific abstraction, synthesis practices applied in determining the calculation of
productivity in budgetary institutions.
Findings. For the purpose of research the conditions to improve the control over compliance budget legislation to
local financial bodies and local authorities and the conditions for increasing the interest of local governments in the
transparent use of public funds.
Originality. Based on the presence of significant amounts of the mismatch between costs and low productivity of
state employees, is an example of productivity, and that can be used to calculate public sector employees and assess
the dynamics.
Practical value. Based on indicators to measure the productivity of state employees, local financial authorities
and local authorities will be able to make informed management decisions that will improve their performance.
Key words: the budget system of Ukraine, local budgets, the effectiveness, the transparency, the control of
compliance budgetary legislation, the interest of local governments, labor productivity of state employees, administrative
decision.
Роменская К.М. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Цель – разработка теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по повышению
эффективности управления социально-экономическими процессами на местном уровне в контексте
децентрализации бюджетной системы в Украине.
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Методика исследования. В работе использованы совокупность методов, которые позволили реализовать
концептуальное единство затронутых проблем и определенных задач исследования. Системный и структурный
методы использованы при раскрытии теоретико-методологических основ функционирования местных бюджетов
и подчеркивании необходимости контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Методы обобщения,
научного абстрагирования, синтеза применены при определении практики расчета показателей
производительности труда в бюджетных учреждениях.
Результаты. Для достижения цели исследования определены условия для повышения эффективности
контроля за соблюдением бюджетного законодательства в местных финансовых органах и органах местного
самоуправления и условия для увеличения заинтересованности органов местного самоуправления в прозрачном
использовании бюджетных средств.
Научная новизна. Исходя из наличия проблем несоответствия значительных объемов расходов и низкой
производительности
труда
работников
бюджетных
учреждений,
приведен
пример
показателей
производительности труда, которые можно применять и рассчитать для работников бюджетных учреждений и
оценивать в динамике.
Практическая значимость. На основе показателей оценки производительности труда работников
бюджетных учреждений местные финансовые органы и органы местного самоуправления смогут принимать
обоснованные управленческие решения, что, в свою очередь, повысит уровень эффективности их деятельности.
Ключевые слова: бюджетная система Украины, местные бюджеты, эффективность, прозрачность,
контроль за соблюдением бюджетного законодательства, заинтересованность органов местного
самоуправления, производительность труда работников бюджетных учреждений, управленческое решение.

УДК 338.46
Кузьмaк О.I.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту, директор,
ПВНЗ “Євpопейcький унiвеpcитет”,
Piвненcькa фiлiя

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ВИМОГ
Постановки проблеми. В сучасних посконфліктних умовах суб’єкти господарювання, в тому
числі комунального сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств, є складовою єдиної
системи, що створює умови з життєдіяльності суспільства. Зокрема, як господарюючий суб’єкт
комунальне підприємство в процесі своєї виробничої діяльності взаємодіє з державою та
промисловими підприємствами з приводу отримання та надання послуг. Специфічністю цих
взаємовідносин є те, що вони супроводжується паралельним впливом як на безперебійний
виробничий процес підприємств, так і на якість життя населення країни, якщо мова йде про комунальні
послуги (теплопостачання, водопостачання, енергопостачання тощо), з іншого боку, є потреба, щоб
рентабельність функціонування даних підприємств була забезпечена низькою собівартістю наданих
послуг, при цьому якість яких відповідала б європейським стандартам.
Оскільки вектор розвитку національної економіки України стає все більше орієнтованим на
інноваційні технології, енергоефективність й альтернативну енергетику, відповідно, ключовою
соціальною та економічною проблемою розвитку сфери комунального сервісного забезпечення
розвитку промислових підприємств виступає створення умов підвищення якості послуг, формування
ефективної системи управління, що враховує особливості поєднання замовника і підрядника послуг в
одній особі і забезпечення врахування і задоволення інтересів між споживачем і замовником послуг. В
зв’язку з цим вирішення даної проблеми прямо залежить від проведення підприємствами політики й
розробки концептуальних і методичних підходів до управління якістю, адекватних сучасним
європейським вимогам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань розвитку ринків комунальних
послуг присвячено чимало наукових досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів.
Характерні особливості формування євроінтеграційних напрямів комунального сервісного
забезпечення розвитку промислових підприємств в умовах посконфліктних економічних реформ
досліджували
Б. І. Адамов,
В. Н. Амітан,
О. І. Амоша,
Б. М. Андрушків,
Б. В. Буркинський,
В. М. Василенко, В. І. Куценко, Н. Б. Кирич, Г. І. Онищук, О. Б. Погайдак, О. Г. Воронін, А. С. Лукін,
О. О. Лукянченко, А. О. Салліван, Дж. Форестер. Питання вдосконалення управління якістю стало
об’єктом аналізу в працях відомих вчених: І. Алексєєва, Л. Басовського, Л. Беррі, Л. Боженко,
С. Вовканича, О. Князькова, В. Момота, Н. Розової, М. Шаповала.
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Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль у згаданих напрямах, необхідно зазначити, що
проблеми якісного комунального сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств,
ефективності управлінської роботи в цьому напрямі до цього часу не були предметом комплексного
наукового аналізу. Окрім того, важливим елементом в даному контексті є необхідність в узгодженні
суб’єктивних вимог до якості, пропонованих споживачам, стандартному рівню послуги і її реальних
характеристик.
Постановка завдання. Метою доcлiдження є pозpобкa теоретичних положень та пpaктичних
pекомендaцiй щодо необхідності доcлiдження узгодженості вимог до якості, пропонованих споживачам
послуг, стандартному їх рівню та реальних характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення високої якості продукції та послуг
перетворилось у напрямок соціально-економічного розвитку більшості країн світу. Актуальним для
України є прагнення до європейської і світової економіки, яка вимагає засвоєння нових положень
ринкової економіки на основі найсучасніших технологій, що забезпечує підвищення якості продукції чи
послуг з орієнтацією на інтереси споживачів. Якість – одна зі складних економічних категорій, до якої
звертаються у випадку вибору механізму задоволення різноманітних потреб, при оцінці кінцевих
результатів виробничих процесів чи окремих їх операцій, при наданні послуг і стратегії розвитку,
резервів підвищення ефективності.
Варто відмітити, що специфікою ринку комунальних послуг є те, що на ньому відбувається
купівля-продаж послуг, а не продуктів праці, що мають матеріальну форму. Під послугою в загальному
випадку ми розуміємо дію, результатом якого є корисний ефект для споживача. У сфері комунальних
послуг цей корисний ефект полягає у створенні максимально комфортних умов для безперебійного
виробничого процесу підприємства та для життєдіяльності населення. У зв’язку з цим сутність
категорії «якість» у сфері комунального сервісно-виробничого забезпечення має певну специфіку і не
може вимірюватися тими ж показниками, що і якість матеріального продукту. Тому в процесі надання
послуг підприємство має враховувати характерні особливості процесів надання послуг, що
відрізняють їх від уречевленої продукції. До основних характеристик послуг, що відрізняють їх від
продукції, можна віднести невідчутність, невіддільність процесів виробництва та споживання,
мінливість, недовговічність та відсутність права власності [1, с. 523].
У найбільш загальному вигляді теоретико-методологічні вимоги до якості продукції комунальної
сфери подані в системі управління якістю ISO 9000:2000. Згідно з міжнародними стандартами, якість
послуги розглядається як інтегральна характеристика, узагальнююча сукупність можливостей
виконувати вимоги (реалізовувати потреби) замовників та інших зацікавлених сторін. Відповідно до
цієї концепції основу якості функціонування комунальної сфери має становити система контрактів на
всіх етапах відтворювального циклу між виробниками і споживачами послуг для ефективного
функціонування ринкового механізму в галузі.
Загалом, як показують дослідження, споживачам необхідні такі послуги, характеристики яких
задовольняли б їх потреби та очікування. Ці потреби та очікування відображаються в технічних
умовах на послуги і зазвичай вважаються вимогами споживачів. Вимоги можуть бути встановлені
споживачем у договорі на надання послуг або визначені самою обслуговуючою організацією. Ступінь
задоволеності споживачів хоча і не є єдиним показником, що характеризує якість послуги, але
представляє собою найбільш вагомий критерій.
Прийнятність послуги в кінцевому результаті встановлює споживач. В якості одного з
інструментів управління може використовуватися зворотний зв’язок зі споживачами послуг,
результатом якої є оцінка якості комунальних послуг. По суті, це інструмент управління формою
реалізації головної мети маркетингу – орієнтації на потреби споживача. Основним критерієм оцінки
якості послуги стає реакція споживача, яка не піддається прямій кількісній оцінці і проявляється як
сукупність об’єктивних і суб’єктивних параметрів [2, с. 169].
Так, оцінка послуги передбачає порівняння споживачами особистих очікувань з рівнем
сприйняття ними її якості. Споживчі очікування впливають на задоволеність, так як вони створюють
«стандарт» для подальшого порівняння і формують думку про якість послуги. Якість відображає з
погляду споживача придатність послуги для досягнення його цілей. Задоволеність якістю надаваних
послуг буде залежати від того, якою мірою, на думку споживача, вони відповідають своєму
призначенню. При цьому до кожного конкретного виду послуг споживач ставить свої специфічні
вимоги.
Для комунальних послуг такими вимогами, а отже, показниками якості, можуть бути наступні:
безперебійність надання послуг; відповідність наданих послуг нормативним показникам (жорсткість
води, тиск води у мережах, температура підігріву води, температура повітря в приміщеннях і т. д.);
частота аварійних ситуацій у сфері надання послуг; терміни усунення аварійних ситуацій; дотримання
графіків і термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів; оперативність реагування на
претензії та скарги споживачів [3, с. 150].
Як правило, в переважній більшості, очікування споживачів не збігаються з дійсністю, тобто
можливі різні невідповідності в уявленнях і очікуваннях, які називаються «розривами», і чим він
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більший, тим сильніше негативна реакція споживача [4, с. 98]. Тобто під «розривом» розуміється
невідповідність уявлень персоналу керуючої організації і очікувань споживачів комунальної послуги.
Процедура виділення вимог до якості та її характеристик створює необхідні засади для перегляду
управлінських завдань та дає можливість з’ясувати роль суб’єктів управління якістю послуг –
виробника та споживача.
Виходячи з цього, одним із основних елементів розвитку сфери комунального сервісновиробничого забезпечення промислових підприємств в процесі виробництва й споживання послуг є
необхідність в узгодженні суб’єктивних вимог до якості, пропонованих споживачам послуг,
стандартному рівню послуги і її реальних характеристик.
Так, зокрема, американські дослідники Е. Парасуріман, В. Зайтхамл і Л. Беррі [5] запропонували
модель якості комунальних послуг «Модель Gap», у якій визначили основні вимоги до високоякісного
сервісу на основі виявлення суперечностей, що зумовлюють незадоволеність споживачів якістю
комунальних послуг, включаючи наступні протиріччя між:
 очікуваннями споживачів відносно рівня якості послуги і уявленнями менеджменту якості
послуг. Вказані протиріччя виникають через те, що у керівництва підприємства відсутня інформація
щодо очікувань споживачів, або інформація, якою вони володіють, не вірна. Причинами появи даного
розриву є: низька ефективність проведених маркетингових досліджень; неадекватність зворотного
зв’язку між споживачами та виробниками послуги; неадекватні комунікації «знизу вгору»; ускладнена
багаторівнева структура управління організацією; відсутність досліджень ступеня задоволеності
споживачів якістю надаваних комунальних послуг [6, с. 150];
 уявленнями менеджменту якості комунальних послуг і вимогами до якості послуг,
зафіксованих в нормативних документах, правилах і порядках. Дане протиріччя виникає через те, що
певні очікування споживачів не можуть бути правильно зафіксовані та реалізовані через наявні
труднощі у правильному реагуванні на потреби споживачів і, відповідно, відсутності єдиної думки
керівництва підприємства щодо якості послуги. Причиною є: нечітке розуміння керівниками
підприємства якості послуги; відчуття нездійсненності надання необхідної послуги; неясність
організаційних цілей в управлінні якістю;
 встановленими вимогами до якості сервісу та рівнем комунальних послуг, які фактично
надаються. Підприємства розробляють специфікації, відповідні очікуванням споживачів, проте рівень
якості надаваних послуг може не відповідати розробленим вимогам. Така ситуація виникає через те,
що персонал не спроможний або не хоче надати послугу на необхідному рівні. Причинами, цього
можуть бути: неоднозначність в розподілі виробничих обов’язків; невідповідність використовуваних
технологій виконуваним завданням; недостатнє розуміння персоналом виконуваних функцій;
неефективна технологія виконання роботи; недосконалість систем комунікацій і контролю; неякісне
навчання персоналу;
 наданими послугами та зовнішніми інформаційними зв’язками, які беруть участь у формуванні
уявлення споживачів про отримувані ними послуги. Протиріччя виникають тоді, коли утворюється
розрив між тим, що реально пропонує підприємство, та тим, яким чином у споживача складається
уявлення про якість запропонованих послуг на основі інформації, що поширюється. Причинами
протиріччя можуть бути: неефективні комунікації між персоналом, що контактують зі споживачами, і
співробітниками, що формують рекламну політику; завищені обіцянки підприємства про якість послуг;
схильність до переоцінки можливостей та очікувань;
 сприйняттям послуг і очікуваннями щодо сервісу. Розбіжність виникає в тих випадках, коли
споживач неправильно сприймає якість послуги. Або ж, дані протиріччя виникають при наявності хоча
б одного з трьох розривів.
Дані розриви визначають загальний розрив у рівні сервісу підприємств комунального сервісновиробничого обслуговування, для скорочення якого потрібно зменшити величину кожної складової. З
іншої сторони, дана модель не тільки дозволяє побачити процес надання послуги в цілому, а й
виявити можливі джерела її незадовільної якості [7, с. 94].
В цілому, для усунення суперечностей, що зумовлюють незадоволеність споживачів якістю
комунальних послуг підприємству необхідно здійснити всі заходи по інтеграції процесів менеджменту
якості в стратегічний менеджмент підприємства (рис. 1). При цьому, як підтримуючі процеси необхідно
застосовувати: впровадження інновацій; управління ризиками; залучення інвестицій; оцінку якості
комунальних послуг споживачами.
Поліпшення результативності та ефективності підприємства, у тому числі системи менеджменту
якості, можливо тільки через залучення всіх працівників та їх підтримки [8, с. 325]. Даний процес
складається з наступних етапів.
На першому етапі політика в галузі якості надання комунальних послуг розробляється і
представляє собою цілі, завдання та принципи даної політики.
На другому етапі політика впроваджується в процеси системи управління якістю, а система
менеджменту якості безперервно взаємодіє зі стратегічним менеджментом підприємства і з життєвим
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циклом комунальних послуг.
На третьому етапі політика менеджменту якості підприємства у вигляді нормативів, стандартів,
правил, механізмів реалізації доводиться до персоналу всіх рівнів підприємства.
ПРОЦЕСИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Стратегічний менеджмент підприємства комунального
сервісно-виробничого обслуговування

Процес менеджменту якості послуг

Стандарти,
нормативи

Керівництво з
якості

Положення,
інструкції, форми

Політика якості

Вимоги споживачів
і інших
зацікавлених осіб

Покращення
роботи
підприємства

Життєвий цикл
комунальної
послуги

Комунальні
послуги

Ресурси,техніка,
технології,
персонал

Задоволення
потреб споживачів
та інших
заінтересованих
сторін

Підтримуючі процеси

Комунальні ресурси

Заключення договорів з комунальними
підприємствами
Введення інновацій
Управління ризиками
Залучення інвестицій
Моніторинг системи менеджменту підприємства, оцінка якості
комунальних послуг споживачами, виправлення невідповідностей

Рис. 1. Схема інтеграції менеджменту якості в стратегічний менеджмент підприємств
комунального сервісно-виробничого обслуговування
Джерело : складено автором
На четвертому етапі визначається компетентність персоналу підприємства, так як для
виконання завдань із забезпечення якості кожен працівник повинен володіти певними знаннями і
навичками, відповідно, повинна бути створена система підвищення якості кадрового складу
працівників керуючих організацій.
На п’ятому етапі необхідно створення системи взаємозв’язку цілей організації і цілей персоналу
для того, щоб персонал розумів, яких цілей йому необхідно досягти, щоб у підсумку підприємство
змогло досягти своїх цілей в галузі управління якістю комунальних послуг.
На шостому етапі необхідна розробка та впровадження системи мотивації персоналу, яка
спонукатиме персонал досягати поставлених перед ним цілей на основі розроблених ключових
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показників ефективності.
Усунення розривів безумовно сприятиме підвищенню якості комунальних послуг, зниженню
ресурсоємності обслуговування і, як наслідок, зростатиме конкурентоспроможність підприємств
комунального сервісно-виробничого обслуговування та задоволеність ними підприємствами
промисловості.
Висновки з проведеного доcлiдження. Проведені дослідження дають підстави стверджувати,
що оцінка задоволеності споживачів дозволяє поліпшити характеристики комунальних послуг і
підвищити якість обслуговування, сприятиме зміцненню конкурентної позиції підприємства на ринку і
призведе до встановлення довгострокового взаємовигідного партнерства продавця і покупця. Таким
чином, оцінка якості споживчих очікувань виступає одним з важливих інструментів управління
маркетингом на підприємствах комунального сервісно-виробничого обслуговування, забезпечує чіткий
зворотний зв’язок зі споживачами послуг (промислові підприємства, населення) і служить основою для
формування процесів ринкової взаємодії споживачів і виробників.
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Кузьмaк О.I. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
Метa - pозpобкa теоpетичних положень тa пpaктичних pекомендaцiй щодо необхідності доcлiдження
узгодженості вимог до якості, пропонованих споживачам послуг, стандартному їх рівню та реальних
характеристик.
Методикa доcлiдження. Методологічною і теоретичною основою статті є праці вітчизняних та зарубіжних
вчених, а також результати власних досліджень. У процесі написання статті використовувались наступні методи
наукового пошуку: аналіз і синтез (для вивчення та дослідження особливостей ринку комунальних послуг, вимог
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споживачів до якісних характеристик та розробці пропозицій щодо їх покращення), діалектичний та абстрактнологічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків).
Pезультaти. В статті досліджено сутність комунальних послуг та їх особливості. Визначено критерії оцінки
якості комунальних послуг. Встановлено, що найбільш вагомим критерієм щодо якості послуг є ступінь
задоволеності споживачів. Обґрунтовано можливість застосування моделі розривів між очікуваннями споживачів
та сприйняттям рівня послуг. Доведено, що дослідження суперечностей, які зумовлюють незадоволення
споживачів, сприятимуть прийняттю ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості послуг.
Нaуковa новизнa. Запропоновано та обґрунтовано доцільність впровадження (інтеграції) процесів
менеджменту якості в стратегічний менеджмент підприємства з обов’язковим залученням всіх працівників
підприємства та їх підтримки, що сприятиме підвищенню якості комунальних послуг та зниженню ресурсоємності
обслуговування.
Пpaктичнa знaчущicть. Отримані результати сприятимуть активізації розвитку підприємств комунального
сервісно-виробничого обслуговування, покращенню якості їх послуг та зниженню ресурсоємності обслуговування.
Ключовi cловa: управління, якість, комунальна послуга, якість комунальних послуг, очікуання споживача,
задоволеність споживача.
Kuzmak O.І. MECHANISM OF IMPROVE THE QUALITY OF MUNICIPAL SERVICES IN THE CONTEXT OF
EUROPEAN REQUIREMENTS
Purpose - to the development of theoretical positions and practical recommendations on the need for
coordination of research quality requirements, offered to consumers service level and standard of their actual ratings.
Methodology of research. The methodological and theoretical basis of the paper is the labor domestic and
foreign scientists, and the results of their research. In the process of writing used the following methods of scientific
inquiry, analysis and synthesis (for study and research features market utilities, consumer demands to quality
characteristics and developing proposals for their improvement), dialectical and abstract logical (for theoretical
generalizations and drawing conclusions).
Findings. In the article the essence of public services and their features. The criteria of assessing the quality of
public services. Established that the most important criterion for the quality of services is the degree of customer
satisfaction. The possibility to use the model gap between consumer expectations and perceptions of services. It is
proved that the study of contradictions that cause consumer dissatisfaction promote effective management decisions to
improve the quality of services.
Originality. Proposed and expediency of implementation (integration) process of quality management in the
strategic management of the company required the involvement of all employees and support them, that will increase the
the quality of municipal services and reduce the maintenance capacity resources.
Practical value. The results will contribute to intensification of communal enterprise service-production services,
improving the quality of their services and lower service capacity resources.
Key words: management, quality, public services, quality of public services, consumer expectations, satisfaction
of the consumer.
Кузьмaк О.И. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В
КОНТЕКСТЕ ЭВРОПЕЙСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Цель - pазработка теоретических положений и пpaктических pекомендaций о необходимости
исследований согласованности требований к качеству, предлагаемых потребителям услуг, стандартном их
уровню и реальных характеристик.
Методикa иccледовaния. Методологической и теоретической основой статьи являются труды
отечественных и зарубежных ученых, а также результаты собственных исследований. В процессе написания
статьи использовались следующие методы научного поиска: анализ и синтез (для изучения и исследования
особенности рынка коммунальных услуг, требований потребителей к качественным характеристикам и
разработке предложений по их улучшению), диалектический и абстрактно-логический (для теоретического
обобщения и формулирование выводов).
Pезультaты. В статье исследована сущность коммунальных услуг и их особенностей. Определены
критерии оценки качества коммунальных услуг. Установлено, что наиболее весомым критерием качества услуг
является степень удовлетворенности потребителей. Обоснована возможность применения модели разрывов
между ожиданиями потребителей и восприятием уровня услуг. Доказано, что исследования противоречий,
обусловливающие недовольство потребителей способствовать принятию эффективных управленческих
решений относительно повышения качества услуг.
Нaучнaя новизнa. Предложено и обосновано целесообразность внедрения (интеграции) процессов
менеджмента качества в стратегический менеджмент предприятия с обязательным привлечением всех
работников предприятия и их поддержки, это будет способствовать повышению качества коммунальных услуг и
снижению ресурсоемкости обслуживания.
Пpaктичеcкaя знaчимоcть. Полученные результаты будут способствовать активизации развития
предприятий коммунального сервисно-производственного обслуживания, улучшению качества их услуг и
снижению ресурсоемкости обслуживания.
Ключевые cловa: управление, качество, коммунальная услуга, качество коммунальных услуг, ожидания
потребителя, удовлетворенность потребителя.
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ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ
Сільськогосподарська
зайнятість
є
найпоширенішим напрямком застосування праці сільського
населення. Відповідно до цього, основні аспекти трудового
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств
розглядаються в контексті агровиробництва. Проте,
значні можливості щодо підвищення ефективності
застосування сільської праці та зростання її потенціалу
містяться в несільськогосподарських секторах.

Постановка проблеми. В умовах системної економічної та суспільно-політичної кризи в
Україні важливим завданням керівників усіх рівнів є мобілізація наявних ресурсів та їх раціональне
використання з метою формування сприятливих умов для здійснення соціально-господарської
діяльності і вирішення важливих завдань бізнесового, економічного і соціально-культурного характеру.
Одним із ключових факторів, здатних забезпечити успіх у вирішення окресленого кола завдань є
трудовий потенціал, який в найбільшій мірі характеризує здатність соціально-економічних систем до
розвитку, інноваційності, подолання кризових явищ тощо. Обмеження фінансових, технікотехнологічних та виробничих можливостей забезпечує актуалізацію проблеми активізації, нарощення
та ефективного використання соціальної складової, основу якої формує трудовий потенціал
підприємств, населених пунктів, регіонів та країн. В контексті зазначеного, особлива роль відводиться
трудовому потенціалу сільських територій як продукуючій силі, спрямованій на найбільш затребувану
продукцію – продовольство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання раціонального використання можливостей
сільської праці, формування її потенціалу та його використання є широко дискутованим як у
вітчизняній, так і у світовій науковій літературі. Найбільшу цінність в даному напрямку складають
наукові праці І. Бажана [1], Д. Богині [6], Т. Давидюк [2], В. Дієсперова [3], М. Жибака [4], Л. Клименка
[5], О.Кузьмака [7], П. Саблука [8] та ін. Кожен із вчених вдало актуалізує значення трудового
потенціалу сільських територій і сільськогосподарських підприємств для економіки країни та
наголошує на основних проблемах відновлення та підвищення ефективності його використання.
Тим не менш, на нашу думку, в даному напрямку наукових розробок існує потреба у більш
повній систематизації методичних засад дослідження дефініції праці в сільській місцевості, а також в
обґрунтуванні ключових аспектів її ефективного використання з точки зору наявних і потенційних
можливостей.
Постановка завдання. Метою даної статті є формування системного бачення щодо
потенціалу праці в сільській місцевості та обґрунтування основних напрямів його ефективного
застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільська праця – важливий елемент економічної
системи, який традиційно ототожнюють із сільським господарством. Відповідно до цього, особливості
праці в сільській місцевості трактуються з точки зору її сезонності, нижчого рівня кваліфікації
працівників та, відповідно, нижчого рівня продуктивності. І хоча сьогодні багато сільськогосподарських
підприємств досягають високого рівня продуктивності праці та ефективності господарювання, які не
поступаються показникам промисловості та фінансових установ, – стереотипи щодо “відсталості”
сільської праці залишаються достатньо стійкими.
Особливість праці обумовлюється самим розумінням її ролі у економічних системах,
усвідомленням значущості та розкриттям сутності. Відповідно до потенціальних можливостей, працю
розглядають як процес її споживання чи пропозиції, що розкривається через такі категорії її носіїв, як
робоча сила, трудоактивне населення, економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий
потенціал і людський капітал (рис. 1).
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Людський капітал

Трудовий потенціал

Трудові ресурси
Економічно активне населення
Трудоактивне
населення

Робоча сила

Рис. 1. Ієрархічно-логічна структура носіїв праці з точки зору її застосування
Джерело: авторська розробка
Подана структура розглядається не тільки з точки зору значимості кожної із наведених категорій,
але й з точки зору еволюції розуміння праці та можливостей її застосування. Відповідно до цього,
робоча сила має найбільш давнє походження, оскільки як господарське поняття вживалася з древніх
часів, і застосовувалася по відношенню не лише до людей, але й до тварин. Сьогодні її розглядають
як здатність до праці, що проявляється у сукупності із фізичними та духовними (моральними)
здібностями, що використовуються працівниками в процесі виробництва. Трудоактивне населення та
його більш ширший аналог – економічно активне населення фактично окреслюють коло працівників чи
потенційних працівників, робоча сила яких може бути використана в соціально-економічних процесах,
пов’язаних із працею.
Трудові ресурси прийнято трактувати як “частину населення, яка володіє необхідним фізичним
розвитком, знаннями та практичним досвідом роботи в народному господарстві” [9, с.1362]. Людський
капітал та трудовий потенціал часто розглядають як тотожні з точки зору відображення якісних
характеристик трудових ресурсів через наявні у них навички і кваліфікацію. Проте, зважаючи на те, що
капітал розглядається як самозростаюча вартість, яка дозволяє отримувати певний ефект від її
використання, а потенціал по відношенню до праці в більшій мірі трактується з психологічної та
соціальної точок зору, між названими категоріями існують суттєві відмінності.
В межах поданої структури зауважимо існування певного роду ієрархії, виходячи із якої,
формування трудового капіталу за рахунок розкриття трудового потенціалу повинно бути
пріоритетним завданням в межах аграрної політики та стратегічних завдань аграрних підприємств.
Загалом, поняття “потенціал” в економічному середовищі почало використовуватися близько 40
років назад. За своєю етимологією його значення трактується як “приховані можливості, потужність,
сила”. А в перекладі з латині, потенція (potentia) означає силу, джерела, можливості, засоби, запаси,
що можуть бути використані для вирішення будь-якого завдання, досягнення певної мети, можливості
окремої особи, суспільства, держави в певній галузі [9, с.1058].
Отже, потенціал розглядається не як об’єкт реальної дійсності, але як характеристика чогось,
що проявляється за рахунок інформації щодо можливої та реальної ефективності сполучення та
збалансування складових елементів певної сукупності. Як правило, така сукупність характеризує
перспективи перетворення її у систему взаємопов’язаних елементів, що проявляється як єдине ціле
за рахунок задіяння принципів синергії та емерджентності - здатності формувати нові характеристики
праці та сфери її використання, а також, утворювати нові можливості для підвищення рівня її
продуктивності та ефективності використання.
В економічні літературі трудовий потенціал розглядають як складну категорію, що трактується
як сукупність можливостей застосування праці в умовах соціально-економічної діяльності, що
залежить від параметрів трудових ресурсів, рівня їх освіти, кваліфікації, морально-духовних цінностей,
рівня технічного оснащення праці та способу її організації. Відповідно до ідентифікації носія виділяють
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такі рівні трудового потенціалу: індивідуальний (особистісний), груповий, підприємства (організації),
регіональний (територіальний), галузевий, загальноекономічний, суспільний потенціал [1, с. 85].
Кожен із названих типів відрізняється масштабами та суб’єктно-об’єктною складовою.
Первинним визнається індивідуальний потенціал людини, який є основою для формування
аналогічних показників вищого порядку. При цьому, при підвищенні рівня такого потенціалу виникає
так званий ефект синергії, що дозволяє формувати додаткові можливості завдяки співпраці та
кооперуванню працівників навколо спільної мети.
Аспект спільної, колективної чи групової праці є важливим елементом в структурі сільської
праці, оскільки в його межах існує значний потенціал щодо підвищення не лише виробничої, але й
економічної продуктивності. Кооперація праці, за умови раціональної організації, дозволяє не лише
збільшити обсяг виробленої продукції в розрахунку на одного працівника, але й досягнути значних
ефектів у сфері матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення, оптимізації
логістики ресурсів і готової продукції, досягнення більшої ринкової влади в конкурентному середовищі.
Елементами трудового потенціалу в його первинному вираженні є, в основному, характеристики
людини як суб’єкта праці. Найважливішими з них є:
- професійні знання, вміння, навики, що обумовлюють професійну компетентність;
- працездатність (психофізичний потенціал);
- інтелектуальні, пізнавальні здібності (освітній потенціал);
- креативні здібності (творчий потенціал);
- здатність до співпраці, колективної організації та взаємодії (комунікативний потенціал);
- цілісно-мотиваційна сфера (моральний потенціал) [1, с. 85].
Проте, потенційний характер такого поняття зумовлює потребу в інвестиціях в ці самі трудові
ресурси, що дозволить не тільки реалізувати їх наявні можливості, але й сформувати нові. При цьому,
інвестування передбачає не одиничну дію, спрямовану на розміщення фінансових чи інших
інвестиційних ресурсів, а комплексний процес, спрямований на залучення ресурсів та їх раціональне
використання, що реалізується через наступні дії:
- виявлення проблем та перспективних напрямів підвищення ефективності використання праці;
- формування мети щодо вирішення окреслених проблем та критеріїв оцінки результатів
здійснюваних заходів;
- визначення інструментів та методичного апарату підвищення рівня трудового потенціалу чи
ступеня його використання;
- впровадження запланованих заходів, що передбачає навчання, тренінг, модернізацію
технологій та організації праці;
- моніторинг впливу застосованих заходів на результати діяльності відповідно до розроблених
раніше критеріїв;
- поточне, поетапне і підсумкове оцінювання та комплексний аналіз результатів застосованих
заходів.
Як бачимо, механізм нарощення чи розкриття трудового потенціалу є досить чітким і
раціональним, а його реалізація не є сигналом для зупинки процесу розвитку. Навпаки, досягнення
поставленої мети стимулює до постановки нових завдань і формування нових можливостей, які
сьогодні містяться в багатьох напрямках – застосування портативних інформаційних технологій,
використання генної інженерії та біотехнологій, комплексна агроінженерія тощо.
Описані вище процеси, що відбуваються із трудовим потенціалом аграрних підприємств в
теперішніх умовах функціонування економічних систем залежать від характеру ринкового середовища
і, власне, ринку праці. Сам же ринок аграрної праці на сучасному етапі розвитку економіки має певні
особливості. Робоча сила, що претендує на працю в цій сфері, має низький рівень кваліфікації. На
ринку праці існує дуже низький попит на сільськогосподарську працю, який до того ж часто має
сезонний характер. Соціальні ж чинники визначаються рівнем підтримки заходів аграрної реформи на
селі, ступенем підготовленості селян до опанування нових технологій виробництва й управління.
Тут же виникає низка інших аспектів, пов’язаних із значенням таких процесів не стільки для
сільської території в принципі, скільки для підприємства. Так, виходячи із наукових підходів і
визначень трудового потенціалу, він прямо пропорційно залежить від потенціалу території, що
особливо характерним є для сільського господарства, де основним засобом виробництва є земля, яка
не піддається виробничому транспортуванню. І в той же час, навпаки, – потенціал економічних систем
залежить від трудового потенціалу. Так, наприклад, вартість землі в значній мірі залежить від рівня її
продуктивності, а також від рівня ефективності використання трудового потенціалу. Іншими словами,
чим більша віддача землі, тим більша її вартість. Аналогічний підхід можна використовувати по
відношенню до трудового потенціалу, чим більша його віддача, тим більша вартість праці, вища
заробітна плата і більша цінність нематеріальних активів підприємства, що формуються за рахунок
людського фактора – інтелектуальних здібностей.
1. Специфіка зайнятості в сільській сфері, на думку О.І. Кузьмака [7] порівняно з міською
виражається в наступному:
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- у переважанні сільського господарства, відповідно домінуючою сферою зайнятості на селі є
сільськогосподарське виробництво, де в окремих регіонах частка працівників у ньому сягає 80 %;
- одна з найважливіших особливостей сфер зайнятості на селі це сезонність
сільськогосподарських робіт. Саме вона при сформованій на селі виробничій структурі створює
тимчасові значні резерви праці. Але, у напружені періоди з’являється потреба в додатковій робочій
силі на деяких видах робіт, переважно ручних (прополювання, збирання врожаю плодів, овочів,
винограду та інше);
- більш низькому рівні розвитку в ній виробничих і невиробничих галузей;
- у різному співвідношенні виробничих і невиробничих галузей [4, с.32].
Специфіка сільської зайнятості пов’язана з якісними характеристиками сфер прикладання праці
на селі, якій притаманний, на жаль, недостатній рівень продуктивності, який випливає із показників
продуктивності та ефективності, фондо-, енерго- і електроозброєкості праці.
Сільська сфера зайнятості також відрізняються від міської більш вузьким набором фахів, за
котрими можуть бути використані працівники. Крім того, в сільській місцевості вужче коло посад і
фахів у середині підприємств і обмежене число самих підприємств та організацій, сільські працівники
не мають достатніх можливостей для переривання праці взагалі і можливостей для службового росту,
природно, тут недостатні умови для виробничого та професійного росту.
Окрім названого, з точки зору дії ринкових законів, для ринку праці характерною також є
взаємодія попиту і пропозиції. При цьому, сам ринок ні з точки зору попиту, ні з точки зору пропозиції
не зорієнтований на високий рівень професійної кваліфікації, що передбачає володіння
інструментарієм логістичного та маркетингового управління, застосування новітніх досягнень в сфері
агротехнологій тощо. Основна причина цього криється у низькому рівні мотивації сільської праці.
Отримання висококваліфікованого працівника в сільському господарстві є надто затратним процесом
у порівнянні із пропозицією заробітної плати в більшості господарств. Тим не менш, сьогодні в низці
аграрних компаній актуалізується процес раціонального аграрного підприємництва, за якого
досягнення високих господарських показників ґрунтується саме на професіоналізмі та постійному
нарощенні трудового потенціалу власних працівників.
Проблема поширення окресленої тенденції на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності
криється в особливості структури сільськогосподарського виробництва, за якої близько половини
аграрної продукції виробляється в особистих селянських господарствах. В межах останніх процес
використання трудового потенціалу обмежується майже виключно індивідуальним потенціалом, і
ґрунтується не стільки на економічних механізмах (оскільки часто в сільському господарстві результат
праці не корелює із зусиллями, потраченими на його отримання), скільки на відсутності чіткої
альтернативи застосування праці в сільській місцевості.
В контексті зазначеного наголосимо, що у сільській місцевості умови праці та життя сімей тісно
пов’язані, як правило, з одним господарством і з результатами його діяльності, рівнем його
економічного розвитку, що значно зменшує можливості маневрування сільського трудового
населення. Накладаючись на економічну пасивність селян щодо підприємницької діяльності та
активну зовнішню трудову міграцію, ця обставина формує додаткові перешкоди для формування та
розвитку трудового потенціалу сільських територій, застосування якого зосереджується в
сільськогосподарському виробництві, яке носить сировинний характер, зазвичай без використання
новітніх досягнень науки і техніки.
Таку ситуацію можна змінити за рахунок розвитку не стільки несільськогосподарської зайнятості,
скільки за рахунок зайнятості в тих сферах, які не вимагають просторової прив’язаності до виробничих
потужностей чи міських комунікацій, наприклад, зайнятість у сфері ІТ – технологій, окремі логістичні
операції, енергетичні та біотехнологічні проекти. Для цього потрібно створювати спеціальні умови для
працівників названих сфер діяльності, забезпечувати їх належним рівнем комунікацій, мотивувати їх
до переїзду в сільську місцевість, яка, в принципі, хоча і є дешевшою з точки зору проживання, все ж
на даний момент не володіє достатнім рівнем розвитку соціальної та інформаційної інфраструктури.
Тому, першочерговим завданням підвищення ефективності сільської праці та реалізації її потенціалу
повною мірою повинен стати розвиток транспортних та інформаційних комунікацій, а також
формування соціальної інфраструктури та комфортних умов для проживання, праці та розвитку
сільського населення.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ефективне використання трудового
потенціалу сільськогосподарських підприємств має дещо відмінні пріоритети від сільських територій у
загальному. Так, якщо покращення стану трудового потенціалу на селі загалом потребує
диференціації зайнятості населення, розвитку соціальної сфери тощо, то на рівні підприємства
трудовий потенціал залежить від технічного оснащення, системи управління персоналом,
організаційної структури управління. Хоча, не можна не заперечувати й прямої залежності між
внутрішнім та зовнішнім трудовим потенціалом в сільськогосподарських підприємствах. Тому, заходи,
спрямовані на покращення загального його стану на регіональному рівні чи, хоча б, на рівні сільських
територій сприятимуть його збільшенню і в межах аграрного формування. Відповідно до цього,
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подальші дослідження у сфері ефективного застосування праці в сільській місцевості з точки зору її
потенціалу повинні стосуватися детального дослідження способів альтернативного застосування
праці селян, а також встановлення існування зв’язку між трудовим потенціалом сільських територій та
сільськогосподарських підприємств.
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Муравка П.П. ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇЇ
ПОТЕНЦІАЛУ
Метою даної статті є формування системного бачення щодо потенціалу праці в сільській місцевості та
обґрунтування основних напрямів його ефективного застосування.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні і спеціальні методи дослідження,
зокрема: монографічний метод - застосовано для описання отриманих в результаті теоретичного дослідження
результатів; метод теоретичного узагальнення – при визначенні та охарактеризуванні форм сільської праці, їх
застосування та ієрархію; метод емпіричного спостереження і порівняння – при визначенні ключових напрямків
досягнення високого рівня ефективності сільської праці.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Результати дослідження. Розглянуто сутність та особливості сільської праці. Визначено та
охарактеризовано форми сільської праці, її застосування та їх ієрархію. Встановлено ключові відмінності між
трудовим потенціалом та людським капіталом. Окреслено ключові засади досягнення ефективності використання
сільської праці. Визначено ключові напрямки досягнення високого рівня ефективності сільської праці.
Наукова новизна. Формування ключових аспектів механізму ефективного використання трудового
потенціалу аграрних підприємств та сільських територій з точки зору наявних і потенційних можливостей їх
розвитку в умовах трансформаційних змін.
Практична значущість. Результати дослідження дозволяють визначити ключові фактори формування
трудового потенціалу підприємства і територій для забезпечення тісного зв’язку між дефініціями в умовах
альтернативних шляхів залучення селян до праці.
Ключові слова: трудовий потенціал, сільське населення, праця, трудові ресурси, ефективність
використання, сільськогосподарське підприємство, сільські території.
Muravka P.P. EFFECTIVE APPLICATION OF LABOUR IN THE COUNTRYSIDE IN TERMS OF ITS
POTENTIAL
Purpose. The aim of the article is the formation of system vision concerning potential of labour in the countryside
and substantiation of basic directions for its effective application.
Methodology of the study. The general and specific research methods were uses in research process,
including: monographic method is used to describe results obtained during theoretical research; method of theoretical
generalization – in the determination and characterization of forms of rural labour, their application and hierarchy; method
of empirical observation and comparison – in determining the key directions to achieve a high level of efficiency of rural
labour.
Findings. The essence and peculiarities of rural labour have been considered in the article. The forms of rural
labour, its applications and hierarchy have been defined and characterized. Key differences between the employment
potential and human capital have been established. The key principles for achieving efficiency of rural labour use have
been outlined. The key directions for achievement of a high level of rural labour efficiency have been determined.
Originality. Formation of key aspects of the mechanism of effective use of labour potential of agricultural
enterprises and rural areas in terms of existing and potential opportunities for their development in terms of the
transformational changes.
Practical value. Results of research enable to identify key factors of the employment potential formation of the
enterprise and territories to ensure close links between definitions in terms of alternative ways to attract farmers to work.
Key words: labour potential, rural population, labour, labour resources, efficiency of using, agricultural
enterprises, rural territories.
Муравка П.П. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ
ПОТЕНЦИАЛА
Целью данной статьи является формирование системного видение потенциала труда в сельской
местности и обоснование основных направлений его эффективного применения.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные методы
исследования, в частности: монографический метод - применѐн для описания полученных в результате
теоретического исследования результатов; метод теоретического обобщения - при определении и
охарактеризовании форм сельского труда, их применение и иерархию; метод эмпирического наблюдения и
сравнения - при определении ключевых направлений достижения высокого уровня эффективности сельского
труда.
Результаты исследования. Рассмотрены сущность и особенности сельского труда. Определены и
охарактеризованы формы сельского труда, их применение и их иерархию. Установлено ключевые различия
между трудовым потенциалом и человеческим капиталом. Определены ключевые принципы достижения
эффективности использования сельского труда. Определены ключевые направления достижения высокого
уровня эффективности сельского труда.
Научная новизна. Формирование ключевых аспектов механизма эффективного использования трудового
потенциала аграрных предприятий и сельских территорий с точки зрения имеющихся и потенциальных
возможностей их развития в условиях трансформационных изменений.
Практическая значимость. Результаты исследования позволяют определить ключевые факторы
формирования трудового потенциала предприятия и территорий для обеспечения тесной связи между
дефинициями в условиях альтернативных путей привлечения крестьян к труду.
Ключевые слова: трудовой потенциал, сельское население, труд, трудовые ресурсы, эффективность
использования, сельскохозяйственное предприятие, сельские територии.
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО САМОРОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Стратегія сталого розвитку економіки України визначається, перш за
все, з позиції національної безпеки, взаємопов’язаними та взаємозалежними складовими якої
виступають екологічна та економічна безпека розвитку. Економічна безпека стала як ніколи залежною
від стану екологічних систем, а її забезпечення не може бути відокремленим від економічних основ
виробничої сфери. Існує достатня кількість прикладів, які свідчать про те, що вже екологія стає
визначальною для соціально-економічного та політичного стану. В даний час світ наблизився до
небезпечної межі господарського використання природної сировини та відходів, які створюються в
процесі виробництва промисловістю, сільським господарством та життєдіяльністю людей. Так, в
Україні відчувається нестача енергоносіїв і чистої води, а також і чистого повітря, загострюється
боротьба за ресурси у світовому масштабі, що потребує об’єднання інтелекту суспільства з новими
принципами економічної та екологічної культури, які б стали законами та правилами життя
українського суспільства. Водночас, ключовою основою збалансованого розвитку повинен стати
органічно взаємообумовлений, діалектично взаємопов’язаний тандем природного середовища та
соціально-економічної системи.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року передбачає такий розвиток
техніки, технології та суспільних відносин, який не вступає у протиріччя з правом майбутніх поколінь
на задоволення власних потреб, діючим критерієм повинен стати критерій справедливого розділу
ресурсів між нинішнім та майбутніми поколіннями.
Однак, щоб досягти критерію справедливого розподілу ресурсів, нашому суспільству необхідно
усунути не тільки відставання у розвитку виробничої та обслуговуючої сфер, але також докласти
багато зусиль для оздоровлення навколишнього природного середовища. У Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року визначено основні причини виникнення складної
ситуації у сфері охорони навколишнього природного середовища - це забруднення атмосферного
повітря через низькі темпи впровадження сучасних технологій; низькі темпи оновлення
автотранспортного парку; забруднення водних ресурсів через технологічні викиди промислових
підприємств, забруднення навколишнього природного середовища відходами та низькі темпи
впровадження сучасних технологій утилізації або вторинного використання твердих побутових
відходів; недосконалість правової та інституційної бази, недостатність фінансового і кадрового
забезпечення, а також недостатня обізнаність щодо доцільності та необхідності здійснення заходів
щодо запобігання зміни клімату та адаптація до цих змін [1, с. 126].
На території України зосереджені величезні природні багатства [2]. Проте експлуатаційне
ставлення і екологічна безвідповідальність призвели до порушення, а часто, і до руйнації екосистеми.
Ми вважаємо, що при реалізації стратегії сталого саморозвитку регіонів України екологічна
безпека має бути забезпечена у першочерговому порядку, тому що сучасний рівень економікоекологічної відповідальності суспільства є незадовільним та створює реальну небезпеку природному
середовищу та існуванню самої людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірності функціонування екологоекономічних систем досліджувались у працях А. Альохіна, Т. Акімової, З. Бринзі, І. Власенко,
В. Гурмана, А. Єремєєва, Є. Ігумнова, І. Тимченко, Б. Боулдинга, Л. Брауна, Р. Костанза, Г. Делі та
інших.
Найвагоміші результати у встановленні закономірностей розвитку економіки, впливу цього
розвитку на природу, людей, місце України у світовому співтоваристві представлено у працях
А. А. Чухно, В. М. Гейця, З. С. Варналія, А. П. Голікова, Б. М. Данилишина та інших.
Водночас, наукові положення теоретичного та практичного значення еколого-економічної
безпеки розвитку окремих регіонів в сучасних ринкових умовах залишаються недостатньо
визначеними.
Незважаючи на значний науковий доробок з даної проблеми, актуальність статті визначається її
спрямованістю на вирішення важливої теоретико-методологічної проблеми економічної теорії і
практичної діяльності, пов’язаних з економічними та соціальними чинниками і їх впливом на процес
переходу регіонів держави на саморозвиток.

162

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування впливу економічних,
екологічних та соціальних чинників на формування сталого саморозвитку регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед усіх факторів переходу економіки регіону
до сталого розвитку особливе місце належить соціально-екологічному фактору, який об’єднує всі інші
фактори в сенсі їх критеріальної орієнтації на нього.
У даний час від старої парадигми суспільного розвитку ми начебто відмовились, однак до нової
парадигми, до нових перетворень у галузі соціально-екологічної та економічної практики ще не
дійшли. Україна залишається осторонь від загального цивілізованого розвитку, рухається «в якомусь
просторово-часовому континуумі, що має нікому невідомі вимірювання та координати ... У підсумку ми
знову маємо якийсь субстрат, щось електричне, що представляє собою мішанину з сурогатів
(державності, права, громадянського суспільства, ринку) – справедливо вважає A. A. Чухно [2, с. 205].
Чому так відбувається? Чому ми рухаємося настільки зигзагоподібно? Чому в тій чи іншій мірі
гальмуємо, грузнемо у створеному нами ж квазі-соціалізмі? Пояснюється все це, мабуть, тим, що дуже
ще сильна у нас інерція соціально-економічного мислення, ми продовжуємо почувати в собі
адміністративно-гіпертрофований тоталітаризм та ще деякі особливості нашої української
ментальності. На Заході все категорично, звичайно і формоподібно. У нас же проявляється слабкість
форми, неосяжність, незмінна тяга до категорії нескінченності.
Уся ця неосяжність і нескінченність, великі запаси всякого роду ресурсів зіграли з нами в
кінцевому рахунку злий жарт [3]. Цей «жарт» проявився негативно по відношенню до оточуючого нас
природного середовища, до наших «необмежених» ресурсів. Звідси і хижацько-марнотратне до них
ставлення, відсутність на належному рівні природоохоронних заходів, відтак високі енергоємність,
ресурсомісткість виробленої продукції.
Навіщо ж при такому розумінні та підході до розвитку суспільного виробництва заощаджувати
воду, очищувати її, економити електроенергію, здійснювати рекультивацію, методично і послідовно
займатися відновленням і відтворенням лісових ресурсів? Дійсно, навіщо цим займатися, якщо всього
у нас багато, безмежно і нескінченно? Природно, що при такому розумінні дійсності втрачається
інтерес до питань екологізації виробництва, пропадає належне ставлення до впровадження у
виробництво ресурсозберігаючих технологій.
Адекватне ж вимогам часу, соціально-екологічним потребам ставлення до природи, до процесів
ресурсозбереження, нарешті, до безвідходних технологій має закладатися в людині вже з дитинства:
дитячий садок – школа – ВНЗ і т. ін. І як же у ВНЗ (на економічних факультетах) пояснювали
студентам ще на початку 90-х років, наприклад, причини виникнення в суспільстві товарного
виробництва? Відштовхувалися насамперед від суспільного поділу праці, яке призвело до зростання її
продуктивності, в результаті чого виникав так званий додатковий продукт, починався, таким чином, на
цій основі обмін, зароджувалися товарно-грошові відносини, соціально-економічна диференціація в
суспільстві, приватна власність, класи, держава тощо.
А чим же було обумовлено виникнення, розвиток самого поділу праці? Обмеженістю ресурсів,
частина з яких взагалі невідтворювальні. У вітчизняній політичній економіці практично був відсутній
ресурсний підхід до економіки на підставі того, що він безпосередньо не охоплює всіх складових
ланцюжка руху продуктів, результатів і витрат. На цій же підставі критикувалася нібито абсолютизація
цього боку економіки (ресурсний підхід) у країнах з ринковою економікою.
Зокрема, критикувалося, наприклад, визначення економіки як наукової дисципліни, яке
наводилося в підручнику П. Самуельсона, який визначав економіку як дисципліну, що вивчає те, як у
різних суспільствах використовуються обмежені ресурси з метою виробництва різних товарів та їх
подальший розподіл серед різних груп населення [4]. Звичайно, немає сенсу дискутувати з приводу
того, що не можна зводити весь зміст економіки тільки до використання обмежених ресурсів, що без
відтворення (через певні проміжки часу) і ресурсів та продукції все економічне життя взагалі
зупиниться. Цілком зрозуміло і те, що крім ресурсного підходу, у економіці має місце і
відтворювальний підхід, який передбачає органічне злиття та переплетення не тільки прямолінійних
ланцюжків від ресурсів до продукту, але й відтворювального колообігу засобів виробництва, робочої
сили, предметів споживання, природних ресурсів.
Зрозуміло, зовсім неправомірно ототожнювати весь зміст економіки тільки з використанням
ресурсів. Акцентувати увагу на незаперечному факті обмеженості ресурсів при здійсненні процесів
суспільного виробництва і необхідно, і доцільно. Саме таке усвідомлення реальної дійсності породжує
адекватне ставлення до охорони навколишнього середовища, дбайливе, тобто раціональне
відношення до використання обмежених природних ресурсів. Не буде такого усвідомлення, не буде і
належного ставлення до процесів екологізації суспільного виробництва. Водночас, як стабілізація
екологічної ситуації, її поліпшення, що впливає безпосередньо на якість життя людей, має стати
невід’ємним фактором як нової парадигми економічної науки, так і нової парадигми практики розвитку
суспільства. Тільки при такому розумінні нової парадигми економічної теорії і практики стає можливим
перехід до сталого розвитку суспільства, в тому числі й перехід до сталого соціально-екологічного
розвитку як держави взагалі, так і регіону зокрема. В даний час соціально-екологічний фактор займає

163

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

центральне місце в новій парадигмі економічної науки і в новій моделі сталого розвитку, але, на жаль,
не в практиці суспільно-економічного розвитку. Тому соціально-екологічний фактор не тільки в теорії, а
й на практиці повинен стати фактором-критерієм при переході до сталого розвитку суспільства, на
який повинні бути критеріально зорієнтовані всі інші фактори. Поки ж в екологічній ситуації України в
цілому та в регіонах розвиток процесу екологізації виробництва йде далеко не кращим чином.
Це характерно не тільки для області, держави, а в цілому для світової кліматичної системи.
Наскільки це важливо для людства свідчить той факт, що у передмісті Парижа Ле-Бурже
відбулася Всесвітня конференція ООН з питань зміни клімату (СОР-21). Серед її учасників – лідери
понад 150 країн світу. Глобальний форум працював з 30 листопада до 11 грудня 2015 року. Головна
мета паризького форуму – напрацювати рішення, які дозволили б утримувати зростання температури
0
планети у межах 2 С. Договір, який ухвалили за підсумками конференції, універсальний і обов’язковий
до виконання. Цей документ повинен стати колективною відповіддю усього людства на виклики
кліматичних змін, які загрожують майбутньому цивілізації на планеті.
Для Вінницької області питання раціонального природокористування мають особливе значення
для розвитку, підвищення екологічності виробництва з одночасним урахуванням стану навколишнього
середовища. Забезпечення сталого розвитку та охорони навколишнього середовища передбачає
реалізацію закріпленого в Конституції України права громадян на благополучне навколишнє
середовище, прав майбутніх поколінь на користування природним потенціалом, а також вирішення
поточних соціально-економічних завдань у нерозривному зв’язку із здійсненням адекватних заходів
для захисту і поліпшення навколишнього середовища, збереження і відновлення природних ресурсів.
Завдання ці складні, різноманітні, і для їх вирішення потрібно сформувати чітку екологічну політику в
області. Найбільшу екологічну проблему області представляє забруднення атмосферного повітря.
Так, за даними Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної
адміністрації [5], обсяги забруднюючих речовин, які надійшли у повітряний басейн Вінницької області
від стаціонарних джерел (без урахування викидів діоксиду вуглецю) у 2014 році склали 124,5 тис.т. Із
загальної кількості викидів забруднюючих речовин парникові гази склали 22,5тис.т., зокрема метан –
22,4 тис.т. (18,0% у загальному обсязі викидів забруднюючих речовин), оксид азоту – 0,1 тис.т. (0,1%)
(табл. 1). Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю склали 6372,7 тис.т. І це при тому, що Вінниччина
є переважно сільськогосподарським регіоном. За обсягами викидів від стаціонарних джерел область
за даними 2014 року займає 7 місце по Україні (3,9 % від загальних викидів по Україні).
Таблиця 1
Обсяги викидів основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за рік
Рік
2012
2013
2014

Оксид вуглецю
тис.
у % до
т.
підсумку
4,7
4,6
5,2
3,5
5,8
4,7

Тверді частинки
тис.
у % до
т.
підсумку
10,5
10,3
11,1
7,4
10,4
8,4

Сполуки азоту
тис.
у % до
т.
підсумку
10,4
10,2
13,5
9,1
12,2
9,8

тис.
т.
14,9
18,6
22,4

Метан
у % до
підсумку
14,7
12,4
18,0

Сполуки сірки
тис.
у % до
т.
підсумку
59,7
58,9
99.9
66,8
72,4
58,1

Джерело : Дані Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
У 2014 році викиди ВП «Ладижинська ТЕС», ПАТ «ДТЕК Західенерго» – найбільшого
стаціонарного джерела викидів – склали 88,2 тис. т. або 71% від загального обсягу викидів
стаціонарних джерел.
Таким чином, основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства
енергетичної промисловості, сільського господарства, розподілення і постачання газу (табл. 2).
Потужним забруднювачем довкілля в області залишається автотранспорт. У 2014 році викиди
забруднюючих речовин від нього склали 72,1 тис.т. (37% від викидів усіх джерел по області).
На наш погляд, для зменшення викидів в атмосферне повітря необхідно провести модернізацію
обладнання на Ладижинській ТЕС ВАТ «Західенерго». Це підприємство є найбільшим в області
забруднювачем атмосферного повітря: його викиди становлять понад 70% від викидів усіх
стаціонарних джерел області, а також найбільшим платником за забруднення.
Для поліпшення стану атмосферного повітря у містах області необхідно провести роботу з
розробки заходів для мінімізації викидів від автотранспортних засобів.
Також для покращення стану атмосферного повітря у містах необхідно продовжити роботу з
озеленення, ремонт доріг та їх перепланування.
На території області протікають 204 річки завдовжки понад 10 км. кожна. Вони належать до
басейнів Південного Бугу (Згар, Рів, Дохна, Соб, Савранка), Дністра (Мурафа, Лядова, Марківка,
Русава, Немія) та Дніпра (Рось, Гнилоп’ять, Гуйва). Пересічна густота річкової мережі становить
2
0,38 км/км . Живляться річки дощовими (48 %), сніговими (25 %) і підземними (27 %) водами. У
басейні Дністра підземне живлення становить до 40 %. У межах області нараховується 56
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водосховищ, загальною площею водного дзеркала 11167 га. Найбільше – Ладижинське водосховище
(2,2 тис. га). За даними інвентаризації станом на 01.10.2015 року є 5297 ставків загальною площею
водного дзеркала близько 30,0 тис. га. Річки і водойми використовують для рибальства, промислового
і комунального водопостачання, зрошення земель, а також як джерело гідроенергії.
Таблиця 2
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення за секторами
виробничих та технологічних процесів у 2014 році

т.

Обсяги викидів
у % до 2013
року
83,2

у % до
підсумку
100,0

Викинуто в
середньому одним
підприємством, т.
390,2

Усі сектори викидів

124477,6

Енергетика,
у
т.ч.
електростанцій
загального
використання
Виробничі процеси
Видобуток
і
розподіл
палива
та
геотермальної енергії
Використання
розчинників
та
інших
продуктів
Обробка та видалення відходів
Сільське
і
лісове
господарство,
землекористування та зміна лісової біомаси

94127,9

75,0

75,9

359,3

87978,6

74,6

71,3

14663,1

5145,5

110,0

4,0

26,9

10394,1

95,5

8,3

138,6

178,9

93,1

0,1

3,1

419,8

147,3

0,3

35,0

14211,4

178,0

11,4

273,3

Джерело : Дані Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
3

Прогнозні ресурси підземних вод по Вінницькій області 885,5 тис. м /добу, у т.ч. експлуатаційні
3
запаси, затверджені ДКЗ СРСР, УТКЗ, 147,66 тис. м /добу.
Забезпеченість населення Вінницької області місцевими водними ресурсами в середньому по
3
водності за рік – від 1 до 2 тис.м /рік на 1 жителя. Питоме водоспоживання за 2009 р. на 1 жителя
3
області становило 63,7 м .
Згідно даних 2ТП-водгосп по Вінницькій області збереглась тенденція до зменшення обсягів
3
забору та використання свіжої води: у 2014 році забрано з природних джерел 124,8 млн.м (на 6,2
3
3
3
млн.м менше, ніж у 2013 році), використано 109,5 млн.м (на 5,0 млн.м менше, ніж у 2013 році). У
3
порівнянні з 2012 роком у 2013 році забір води з природних джерел зменшився на 1,1 млн.м , а
3
використання свіжої води на 0,2 млн.м . Відповідно зменшились загальні обсяги водовідведення: у
3
3
2014 році скинуто всього 70,15 млн.м стічних вод (на 5,03 млн. м менше, ніж у 2013 році), аналогічно
3
у 2013 році скинуто на 1 , 7 9 млн.м менше, ніж у попередньому. Із загального об’єму скинутих вод –
3
3
3
1,216 млн.м забруднених стічних вод (0,006 млн.м – неочищених та 1,210 млн.м – недостатньо
очищених) [6].
3
Найбільшу кількість забруднених зворотних вод – 94,2% (1,145 млн. м ) – у 2014 році у водні
об’єкти скинули підприємства житлово-комунального господарства. Загальний обсяг стоків від
3
підприємств даної галузі у 2014 році склав 27,78 млн.м (40% від загального скиду), з ними до водних
об’єктів області надійшло понад 6000 т. забруднюючих речовин, з них 400 т. – органічних забрудників.
В загальному у 2014 році скинуто близько 7,5 тис.т. забруднюючих речовин, з них 500 т. – органічні
сполуки.
Вода річок Вінницької області забруднена органічними сполуками, причому таке забруднення
спостерігається протягом року. Це свідчить про забруднення вод побутовими стоками.
Найвагомішим фактором забруднення водойм залишається робота очисних споруд каналізації
(ОСК). Основною загальною проблемою майже всіх ОСК області залишається наднормативне
забруднення стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми, азотом амонійним та органічними
речовинами. Так, реконструкція ОСК є вкрай необхідна для 6 районних центрів: м. Тульчин, м. Ямпіль,
м. Могилів-Подільський, м. Липовець, м. Гайсин та м. Калинівка. Проблему поглиблює недостатній
рівень каналізацій населених пунктів області.
Причинами погіршення якості води у річках області, крім незадовільної роботи ОСК комунальної
сфери та деяких підприємств, на наш погляд, є:
 повільне виконання робіт та впорядкування прибережних захисних смуг місцевими органами
влади;
 недотримання режиму водоохоронних зон (забудова, захаращення);
 сільське господарство;
 накопичені відходи.
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Загальні обсяги утворення відходів у 2014 році на підприємствах Вінницької області, які мають
дозволи на розміщення відходів, становили 2423,8 тис. т., що на 483,6 т. (або на 16,6%) менше
порівняно з 2013 роком (табл. 3), у тому числі утворення відходів І – III класів небезпеки – 356,1 т.
Таблиця 3
Динаміка поводження з відходами
Показник
Обсяги утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, тис. т.
Наявність відходів І-ІІІ класів небезпеки у сховищах
організованого складування (поховання) та на
території підприємств, тис. т.
Утилізовано, оброблено (перероблено), тис. т.

2010
0,691

2011
0,592

Рік
2012
0,487

2013
0,360

2014
0,352

0,341

0,372

0,285

0,205

0,211

0,001

131,1

0,170

0,071

0,071

Джерело : Дані Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
За основними групами небезпечних відходів у 2014 році найбільшу питому вагу у загальних
обсягах утворених відходів становили відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського
походження – 1254,8 тис. т. або 51,8% від загального обсягу, інші відходи – 541,9 тис. т. (22,4%),
відходи споруд та установок пило- та газоочищення – 458,9 тис. т. (18,9%) та відходи від очищення
промислових та комунальних стічних вод – 157,0 тис. т. (6,5%) (табл. 4). Утворення відходів усіх класів
2
небезпеки у розрахунку на одну особу склало 1,5 т., а на 1 км – 91,5 т.
Таблиця 4
Утворення відходів від економічної діяльності підприємств та організацій і в
домогосподарствах у 2014 році (І–ІV класи)
Обсяги утворення відходів
тис. т.
у % до підсумку
Усього
Економічна діяльність підприємства та організацій
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та
рибне господарство
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
Інші види економічної діяльності
Домогосподарства

2423,8
2292,8

100,0
94,6

590,1

24,3

1073,3
576,4
38,3
14,5
131,2

44,3
23,8
1,6
0,6
5,4

Джерело : Дані Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
Кількість устаткування для утилізації та спалювання відходів у Вінницькій області становить 2
одиниці. На території Вінницької області знаходиться 42 спеціально відведених місця та об’єкти
3
2
знешкодження відходів, проектні об’єм та площа яких складає 36195,3 тис.м та 2620,5 тис.м
3
2
відповідно, залишкові: об’єм – 7066,4 тис.м , площа – 247,0 тис.м . На кінець 2014 року у спеціально
відведених місцях чи об’єктах області було накопичено 28652,6 тис.т. відходів, у т.ч. І – ІІІ класів
небезпеки – 210,7 т.
Існує проблема з ліквідацією накопичених відходів, які утворились більше десяти років тому,
передача таких відходів на знешкодження є проблематичною, оскільки здійснюється за кошти
утворювача відходів і потребує значних капіталовкладень. В основному така ситуація складається на
підприємствах хімічної, машинобудівної та приладобудівної галузей, які експлуатуються з радянських
часів та мають майданчики для зберігання відходів. Небезпечні відходи, що зберігаються протягом
такого тривалого часу, становлять загрозу екологічній безпеці.
Не меншу екологічну небезпеку мають накопичені пестициди та агрохімікати, так станом на
01.02.2015 року в області обліковується 728,558 т. непридатних та заборонених пестицидів та
агрохімікатів (окрім Джуринського отрутомогильника), з них 464,6 т. – вважаються нічиїми. З 148
складів, де зберігаються непридатні пестициди та агрохімікати, 114 (або 77%) знаходяться у
незадовільному стані, у більшості місць збереження непридатних пестицидів відсутня або втрачена
облікова документація, тара пошкоджена або відсутня, пестициди зберігаються насипом, тому
встановити точну їх кількість неможливо. На початок 2015 року очищеними від пестицидів є 5 районів:
Вінницький, Липовецький, Немирівський, Хмільницький та Чечельницький.
Щороку збільшується кількість пестицидів та агохімікатів внаслідок уточнення їх кількості при
перезатаренні або виявлення необлікованих раніше. Так, станом на початок 2015 року у порівнянні з
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початком 2014 року їх кількість, що обліковується, збільшилась на 78,38 т. Перезатарення потребують
328,624 т. хімічних засобів захисту рослин, які є власністю територіальних громад [5].
На наш погляд, доцільно продовжити роботу з перезатарення непридатних пестицидів для
визначення їх точної кількості та зниження ризиків потрапляння у довкілля відповідно до рішення
обласної ради від 20.03.2015 року № 844, завершити роботи на Джуринському отрутомогильнику та
забезпечити рекультивацію територій.
В умовах наростаючого дефіциту продовольчих товарів у світі, підвищення вартості
продовольчих товарів дуже важливе ефективне використання земельних ресурсів.
Земельний фонд області складає 2649,2 тис. га, 4,4% від площі України (60354,8 тис. га). Більша
частина території 2064,8 тис.га (77,9% від загальної площі території) зайнята сільськогосподарськими
землями, із них сільськогосподарських угідь 76,04% – 2014,5 тис.га. Ліси займають 14,34 % – 380,0
тис.га, забудовані землі 4,07 % – 107,7 тис.га, заболочені землі 1,1 % – 29,1 тис.га, відкриті землі без
рослинного покрову або з незначним рослинним покровом 25,0 тис.га – 0,9 % , внутрішні води 43,4
тис.га – 1,6 %, інші землі (господарські двори та дороги) 49,5 тис.га – 1,9 %. Територія суші (без
заболочених земель та внутрішніх вод) становить 2605,8 тис.га, або 98,4% від загальної площі [7, с.
162, 375].
Починаючи з 2008 року, Вінницька обласна державна адміністрація послідовно проводить
політику зі збільшення площі заповідних фондів як засобу оздоровлення навколишнього природного
середовища області. За даними Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, в області
встановилась стійка тенденція до збільшення площі заповідного фонду, постійно ведеться робота з
обстеження територій з виявлення нових об’єктів для заповідників, співпраця з громадськістю та
органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.
На території області функціонує 409 територій та об’єктів природно-заповідного фонду (43 –
загальнодержавного значення, з них – 1 національний природний парк та 366 – місцевого значення, з
них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною площею біля 60,8 тисячі гектарів або 2,29 % від
площі області. Готуються документи для створення ще 3 об’єктів.
На Вінниччині в басейнах найбільших річок області – Південний Буг, Дністер та Мурафа –
створені: 1 національний природний та 4 регіональні ландшафтні парки; їх території є важливими
елементами екологічної мережі, мають багатий рослинний і тваринний світ, унікальні ландшафтні
комплекси та рідкісні історико-культурні пам’ятки. Водно-болотні угіддя в долині річки Дністер
загальною площею 5394 гектари включають: ботанічний заказник «Лядівський» та частину території
регіонального ландшафтного парку «Дністер». Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного
значення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 року № 895-р).
Необхідно зазначити, що комплексний антропогенний вплив призвів до несприятливих змін
атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери, фауни і флори, до небезпечних тенденцій у зміні
здоров’я населення області.
Погіршення раціону харчування, медичного обслуговування призвели до переваження
смертності над народжуваністю.
У Вінницькій області проживає 1610,6 тис. осіб, із них в містах – 814,8, у селах – 795,8 тис. осіб.
2
Щільність населення на 1 км – 61 особа. В 2014 році народилось 17547 осіб, померло 25567 осіб,
тобто скорочення населення відбулося на 8020 осіб. У 2014 році звернулось до закладів охорони
здоров’я 1146714 осіб, захворюваність на злоякісні новоутворення сягнула 39644 осіб, захворюваність
на активний туберкульоз – 1160 осіб, наркологічні розлади мають 1798 осіб [7, с. 503, 507, 508].
На ці процеси мають великий вплив доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна
плата у 2014 році досягла 2810 грн., середній розмір місячної пенсії – 1389,6 грн., споживання
продуктів харчування на одну особу з 1995 р. по 2014 р. постійно зростає [6, с. 35, 394], але не
досягло установлених норм.
Для більш ефективного контролю за усуненням цих недоліків в області створено «Регіональний
центр моніторингу довкілля Вінницької області». Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2015 рік передбачала [8]:
 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом створення та оснащення
регіональних екологопросвітницьких центрів, створення та діяльність шкільних лісництв на базі
навчальних закладів;
 підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів;
 виготовлення та розміщення екологічної реклами;
 реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених пунктів області;
 виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених
земель, рекультивація занедбаних земель;
 збільшення площі заліснення території області шляхом відновлення лісів та лісорозведення на
землях не сільськогосподарського призначення і землях відведених для заліснення, відновлення та
створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних степових ділянок;
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 проведення лісогосподарських заходів, направлених на посилення екологічних функцій лісів,
підвищення продуктивності, поліпшення стану та якісного складу лісів;
 укріплення берегів водних об’єктів у межах населених пунктів;
 впровадження практики роздільного збирання побутових відходів будівництво екологічнобезпечних полігонів для твердих побутових відходів;
 забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних засобів захисту
рослин, в тому числі рекультивація територій, забруднених токсичними відходами;
 збільшення площі природно-заповідного фонду з метою збереження в природному стані
типових або унікальних комплексів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку
населення;
 здійснення заходів щодо відновлення природних комплексів на територіях природнозаповідного фонду;
 розробка схем місцевої екологічної мережі;
 проведення заходів зі збереження видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги
України, в тому числі збереження популяції зубра європейського.
Щоб заплановані заходи були виконані, необхідний перехід промислового виробництва та
аграрного сектору економіки на новітні технології. Саме тут найбільш рельєфно постає необхідність
технологічної реструктуризації народного господарства області. Схему забезпечення сталого розвитку
регіону через розвиток екологічного підприємства представимо на рис. 1.
У регіоні приділяється особлива увага розвитку промислового комплексу з метою насичення
ринку конкурентоспроможними промисловими товарами та залучення інвестицій в добувну та
переробну промисловість.
Інноваційно-екологічне підприємництво

Виробництво нової
екологічної продукції
Види
підприємництва
екологічного
спрямування

Еколого-аудиторська
діяльність
Екологічний лізинг

Впровадження
ресурсозберігаючих
технологій
Екологічна сертифікація
послуг
Екологічний маркетинг

Розробка біотехнологій
Екологічне страхування

Введення в дію нових законопроектів щодо активізації ЕП
Економічні та
інституціональні
стимули розвитку
ЕП

Розробка й формування регіональних ініціатив і програм
Запровадження податкових пільг на інвестиції в інноваційну діяльність,
пільгових кредитів тощо
Створення регіональної інфраструктури розвитку екологічного
підприємництва
Розвиток партнерських ініціатив із спілками промисловців, торговопромисловими палатами тощо

Сталий розвиток регіону

Рис. 1. Схема забезпечення сталого розвитку регіону через розвиток екологічного
підприємства
Джерело : [9, с. 28]
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Планується досягти цього шляхом запровадження технологічної модернізації підприємств за
рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на
основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій.
Буде продовжуватися освоєння нових проектних потужностей на підприємствах: ТОВ «АКВ
Українське каолінове товариство», СУУП «Сперко Україна» – реконструкції фармацевтичного
виробництва, виробничих цехів, складу сировини та матеріалів, поетапна реалізація проектів з
будівництва потужної птахофабрики компанією ПАТ «Миронівський хлібокомбінат» [8].
Одночасно проводяться заходи зі сприяння у подальшому нарощуванні виробництва
конкурентоспроможної продукції, розширенні асортименту та підвищенню її якості на всіх промислових
підприємствах регіону. Будуть надаватися послуги у підтримці підприємств для участі у виставковоярмаркових заходах усіх рівнів, сприяння створенню торговельно-економічних представництв при
закордонних дипломатичних установах України з метою підвищення ефективності експортної
діяльності підприємств області з одночасним розширенням кола підприємств, на яких передбачається
запровадження європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними стандартами
якості продукції ІSО 9000, з метою підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг. Все це
дасть можливість рухатися в напрямку досягнення високотехнологічної інноваційної моделі розвитку
промисловості Вінниччини, підвищувати конкурентоспроможність регіональної продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Велике значення має підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу області
шляхом інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузі рослинництва,
тваринництва, збільшення сільськогосподарської продукції шляхом подальшого технічного і
технологічного переснащення; нарощення обсягів виробництва зерна, розвитку інфраструктури
зернового ринку, будівництва нових сучасних зерноскладів з енергозберігаючими технологіями;
розвитку буряково-цукрового виробництва, будівництво нових та реконструкція діючих цукрових
заводів; нарощення обсягів виробництва картоплі та овочів, розвиток інфраструктури для зберігання
картоплі та овочів, будівництва сучасних овочесховищ; розвитку галузі садівництва та інфраструктури
для збереження плодоягідної продукції.
Особлива увага приділяється будівництву та реконструкції ферм, впровадженню інноваційних
технологій виробництва молока, а також подальшому розвитку аграрного ринку, створенню
сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської кооперації.
Одночасно з вирішенням питань поліпшення екологічної складової виробництва промислових
товарів, розвитку аграрного сектору економіки велика увага приділяється розвитку та удосконаленню
закладів охорони здоров’я області.
Планується створення належних правових організаційних та соціальних умов для збереження
здоров’я населення, особливо у сільській місцевості, шляхом об’єднання зусиль громадськості, органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Проводяться заходи для зменшення показників інвалідності та захворюваності серед населення,
забезпечення доступу населення до отримання якісних медичних послуг, формування у громадян
пріоритету здорового способу життя. Удосконалюється якість надання медичної допомоги населенню
на третинному рівні, забезпечується швидкий виїзд бригад швидкої медичної допомоги до найбільш
віддалених населених пунктів області, покращення рівня надання екстреної та невідкладної допомоги.
Ці середньострокові та довгострокові плани можна виконати з допомогою та залученням
територіальних громад, шляхом співфінансування проектів територіальних громад з питань соціальноекономічного розвитку територій, фінансової підтримки територіальних громад в рамках реалізації
Проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ», поширення передового
досвіду проведення конкурсів територіальних громад з реалізації проектів, сприяння обласної влади у
впровадженні Програми ООН – Хабітат зі стратегічного планування в Україні [1, с. 50].
Буде надаватися фінансова підтримка територіальним громадам області в рамках реалізації
Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO» в реалізації
грантової програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» [8].
Особлива увага буде приділена активізації роботи органів державної влади, громадських
організацій із залучення грантових коштів у розвиток інноваційного підприємництва області,
трансферу технологій, поширення інформації про новітні технологічні досягнення і можливості їх
запровадження в області [10].
У зв’язку з цим необхідно забезпечити адекватні умови реалізації на практиці взаємопов’язаного
тандему «економіка – екологія», а отже, для переходу регіону (і його економіки) до сталого розвитку.
Незважаючи на те, що екологізація виробництва є важливою складовою сталого розвитку, все ж на
перше місце, в Україні, і Вінниччині зокрема, виводиться економічна складова. Не можна, на нашу
думку, стверджувати, що в процесі сталого розвитку суспільства екологія завжди первинна, а
економіка – вторинна. Діалектичний взаємозв’язок між екологією і економікою тонший і складніший, з
одного боку, первинними елементами у розвитку будуть екологія, екосистеми, господарська ємність
біосфери, а вторинними – економічні фактори розвитку; з другого боку первинним елементом буде
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якраз економіка, а вторинним – екологія та все з нею пов’язане. У даному випадку багато залежить від
рівня економічного розвитку тієї чи іншої країни. У країнах з розвиненою економікою на перше місце
виходять, безумовно, екологічні проблеми, а в слаборозвинених країнах – інші проблеми, насамперед,
проблеми формування ефективної економіки, без наявності якої дуже скрутно вирішувати проблеми
екології. Та й у рамках однієї країни екологія та економіка, з погляду акцентування їхнього розвитку,
можуть цілком мінятися місцями залежно від конкретної соціально-економічної ситуації і завдань.
Саме цю обставину потрібно обов’язково враховувати, коли йдеться про основи сталого
розвитку. Найтісніший взаємозв’язок, взаємодія екологічного та економічного чинників, їх
взаємозмінність (щось одне – первинне, а інше вторинне і навпаки), зміна акцентів в залежності від
ситуації – ось що необхідно, з нашої точки зору, фіксувати. Тому не можна зводити основу процесу
сталого розвитку тільки до екології або тільки до економіки. Теоретичні основи сталого розвитку
містять також і положення про те, що в плані сталого розвитку соціально-екологічний фактор стає
провідним чинником і нової парадигми економічної науки, і нової моделі розвитку (сталого) і практики
суспільно-економічного розвитку (і не просто фактором, а фактором – критерієм).
Важливими, поряд з екологією, є проблеми інновацій та відсутності для сталого розвитку
економіки ефекту їхньої дифузії. Вона існувала з давніх часів і ще більше загострилася в роки
реформування економіки.
Різке скорочення інноваційної активності підприємств в період трансформації економічної
системи викликано, в першу чергу, нестачею обігових коштів, обмеженістю бюджетного і
позабюджетного фінансування, труднощами залучення позикових коштів для інвестицій. Відсутність
ресурсів для інноваційної діяльності через довготривалий спад виробництва в промисловості
призвело, як свідчать дані Держкомстату, до того, що за 2000–2014 роки питома вага підприємств та
організацій, що здійснюють розробку і використання нововведень, скоротилась приблизно в 3–4 рази.
Дефіцит ресурсів є основним, але не єдиним фактором зниження інноваційної активності. Існують
серйозні проблеми, пов’язані зі створенням необхідних інституційних і законодавчо-правових умов
здійснення інноваційної діяльності, механізму її стимулювання, захисту інтелектуальної власності,
сертифікації інноваційної продукції, створення відповідного інвестиційного механізму, страхування
ризиків та підготовки інноваційної інфраструктури. «Регресивний ланцюжок» взаємозв’язків мікро- і
макроекономічних джерел впливу на економічний стан та інноваційну діяльність підприємств в період
проведення реформ схематично виглядає наступним чином: держава знімає з себе відповідальність
за економічний стан суб’єктів господарювання, підприємства знімають з себе відповідальність за
виконання зобов’язань перед споживачами та постачальниками; в умовах наростаючої платіжної
кризи втрачається можливість інвестицій і різко скорочується інноваційна діяльність, відбувається
«проїдання» виробничого капіталу, створюються довготривалі передумови економічної рецесії.
Наслідком є кардинальна зміна інституційного середовища на підприємствах, де складається
неефективна і незбалансована система прийняття рішень, що відбивається на інноваційній активності.
Недооціненим виявився і зворотний зв’язок підприємства як основного макроекономічного інституту з
функціонуванням макроекономіки в цілому. Якщо в короткостроковому плані макроекономічні умови
(нормативно-законодавча база, податки, курси валют тощо) мають потужний вплив на функціонування
мікроекономічних об’єктів, то в довгостроковому плані особливості макроекономічної побудови
формуються на підприємствах взаємовідносинами між працею і капіталом, між менеджментом,
власниками і найманими працівниками. Сьогодні, коли науково-технічний потенціал України,
незважаючи на його значне скорочення, поки ще збережений, є наукові та технологічні ресурси,
унікальна науково-виробнича база, кадри вчених, інженерів і висококваліфікованих робітників,
особливо важливо сформувати адекватну інноваційну політику, націлену на максимальне
використання наявних у країні науково-технічних і виробничих ресурсів. Іншими словами, необхідний
процес максимізації інноваційного фактору розвитку економіки. Що стосується таких особливостей
переходу економіки до сталого розвитку, як її сировинна спрямованість, структурна деформація, її
обмежений характер, примітивна структура валового національного продукту, то про них написано
вже досить багато. Можна лише підкреслити, що всі вони є, на жаль, і в даний час. За роки
реформування прориву за цими напрямками не сталося: економіка продовжує залишатися структурно
деформованою, а структура валового національного продукту – примітивною. Тому формування
інноваційної економіки продовжує залишатися головним стратегічним завданням, що стоїть перед
країною (альтернативи цьому процесу, з нашої точки зору, немає).
Висновки з проведеного дослідження. Такий складний і багатокомпонентний процес, яким є
трансформаційна криза економіки, не може бути подоланий за досить короткий термін (зазвичай, як
показує практика, на це йде 25-30 років). У зв’язку з цим важливо усвідомити, що наша вітчизняна
трансформаційна криза ще не подолана, оскільки не подолані ті основи, які її породили. Системна
криза в Україні – це, насамперед, сукупність таких криз, як структурна, інвестиційна, інноваційна,
управлінська, фінансово-бюджетна, банківська та ряд інших. Як свідчить реальна практика і реальні
факти, жодна із перерахованих вище криз в економіці країни досі не подолана. Особливо негативним
в цьому плані є наявність структурної кризи, без виходу з якої неможливо створити довгострокову,
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фундаментальну і надійну основу для переходу економіки до сталого розвитку. Саме структурноінноваційний фактор, поряд з іншими, може забезпечити саморозвиток економіки, яка і послужить
довготривалою основою її сталого розвитку.
Стабілізація економіки як процес подолання її кризи охоплює переважну частину економічного
циклу, що дозволяє трактувати його певною мірою в якості нерозривного органічно цілісного процесу,
особливо з точки зору практики. Подібна інтерпретація діалектики процесу подолання кризи
економіки, її стабілізації та зростання (при приріст економіки починає пульсувати вже в другій половині
фази кризи, плавно посилюється на фазі депресії, продовжує нарощувати активність своєї реалізації у
фазі пожвавлення і в початковому періоді фази підйому) дає можливість для більш зваженого та
ефективного використання на практиці системи антикризових заходів.
Сама ж система заходів щодо подолання кризи економіки та її переходу до стійкого зростання,
при такому осмисленні суті справи, повинна закладатися і поступово реалізовуватися вже на фазі
кризи економіки. Отже, стабілізація економіки та її зростання повинні вирішуватися одночасно, а не
розрізнено, за принципом: спочатку стабілізація економіки, а потім її зростання.
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Кашпрук Ю.А. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ
СТАЛОГО САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Мета – дати теоретичне обґрунтування впливу економічних, екологічних та соціальних чинників на
формування сталого розвитку регіону.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітико-монографічний
метод – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний – при дослідженні законодавчих чи інших
нормативно-правових актів з питань екології, економіки та соціальних показників; абстрактно-логічний метод –
для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій.
Результати. Ґрунтовно та всебічно розглянуто екологічний стан Вінницької області. Проведено
структурний аналіз джерел забруднення через: повітря, воду, землю, продукти харчування. Визначено основні
причини, які надають можливість швидкого та ефективного усунення недоліків екологічного характеру. Розглянуто
та охарактеризовано вплив економічних, екологічних та соціальних чинників на розвиток Вінницького регіону в
світлі змін, передбачених законодавством України. Акцентовано увагу на стані екології та використанні природних
ресурсів області, розвитку соціальних показників як тісно взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових при
переході регіонів до сталого саморозвитку.
Досліджено основні фінансові джерела, які направлені на екологічні, соціально-економічні проблеми, та
можливість їх збільшення.
Наукова новизна. Вперше запропоновано комплексне вивчення впливу основних складових сталого
саморозвитку регіону, надано конкретну пропозицію з усунення виявлених недоліків, обґрунтовано шляхи
розвитку в умовах децентралізації влади та розширення фінансової самостійності громад.
Практична значущість полягає в тому, що основні результати дослідження нададуть можливість більш
обґрунтовано розробити стратегії розвитку територіальних одиниць Вінницької області, врахувати абсолютну
більшість факторів, більш обґрунтовано підготувати розрахунки з розвитку регіону.
Ключові слова: ресурсозбереження, сталий саморозвиток, парадигма розвитку, соціально-екологічні
проблеми, екологія, безвідходні технології, екологічні проблеми.
Kashpruk Yu.A. INFLUENCE OF ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FACTORS ON THE
FORMATION OF THE STEADY SELF-DEVELOPMENT OF THE REGION
Purpose – giving the theoretical grounding of the influence of economic, environmental and social factors on the
building a sustainable self-development of the region.
Methodology of research. To reach the goal the monographic-analytical method is used in the article when
examining the literature sources; the system-analytical one is used when studying the legislation and other legal and
regulatory documents on environmental, economy issues and social indicators; the abstract- logical method is used to
capture theoretical foundations, drawing the conclusions and proposals.
Findings. Thoroughly and comprehensively considered the environmental condition of Vinnytsia region. A
structural analysis of the sources of pollution through air, water, land and food. The main reasons that enable rapid and
effective environmental deficiencies. Examined and described the impact of economic, environmental and social factors
in the development of the Vinnytsia region in the light of changes in the laws of Ukraine. The attention on the state of
environment and use of natural resources of the region, the development of social indicators as closely interrelated and
interdependent components of the transition to sustainable self-development regions.
The basic financial sources, aimed at the environmental, social and economic problems and their possible
increase.
Originality. The first time the comprehensive study of the impact of the main components of sustainable selfdevelopment of the region, specific suggestions to address the identified deficiencies, grounded ways of development in
the decentralization of power and increased financial autonomy communities.
Practical value is that the main results of the study make it possible to develop a reasonable strategy
development units Vinnytsia region, considering the absolute majority of the factors more reasonably prepare estimates
of development.
Key words: energy saving technologies, sustainable self-development, development paradigm, social and
environmental issues, ecology, non-waste technologies, environmental problems.
Кашпрук Ю.А. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО САМОРАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Цель – дать теоретическое обоснование влияния экономических, экологических и социальных факторов
на формирование устойчивого развития региона.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы: аналитикомонографический метод – при изучении литературных источников; системно-аналитический – при исследовании
законодательных или иных нормативно-правовых актов по вопросам экологии, экономики и социальных
показателей; абстрактно-логический метод – для обобщения теоретических положений, формирование выводов
и предложений.
Результаты. Основательно и всесторонне рассмотрено экологическое состояние Винницкой области.
Проведено структурный анализ источников загрязнения через: воздух, воду, землю, продукты питания.
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Определены основные причины, которые предоставляют возможность быстрого и эффективного устранения
недостатков экологического характера. Рассмотрено и охарактеризовано влияние экономических, экологических
и социальных факторов на развитие Винницкого региона в свете изменений, предусмотренных
законодательством Украины. Акцентировано внимание на состоянии экологии и использовании природных
ресурсов области, развитии социальных показателей как тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных
составляющих при переходе регионов к устойчивому саморазвитию.
Исследованы основные финансовые источники, направленные на экологические, социальноэкономические проблемы, и возможности их увеличения.
Научная новизна. Впервые предложено комплексное изучение влияния основных составляющих
устойчивого саморазвития региона, предоставлено конкретное предложение по устранению выявленных
недостатков, обосновано пути развития в условиях децентрализации власти и расширение финансовой
самостоятельности общин.
Практическая значимость заключается в том, что основные результаты исследования дают возможность
более обоснованно разработать стратегии развития территориальных единиц Винницкой области, учесть
абсолютное большинство факторов, более обоснованно подготовить расчеты по развитию региона.
Ключевые слова: ресурсосбережение, устойчивое саморазвитие, парадигма развития, социальноэкологические проблемы, экология, безотходные технологии, экологические проблемы.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Постановка проблеми. Розвиток регіону в економічному аспекті безпосередньо впливає на
його ринок праці. На сьогоднішній день така залежність явно простежується в країні в цілому, та в її
регіонах зокрема, у зв’язку з подіями на сході України. Так, значних перебудов зазнала економіка
Дніпропетровської області, що безпосередньо призвело до проблем на регіональному ринку праці,
серед яких: тінізація ринку праці, зростання безробіття, особливо серед молоді, невідповідність попиту
та пропозиції. Для подальшого розвитку області та країни взагалі, вирішення вказаних проблем є
актуальним на сьогоднішній день.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням регіонального ринку праці займалися
такі науковці, як: Титарчук Т., Ворвинець Б., Близнюк В., Гетьман О., Любохинець Л., Лопухін В.,
Красун Н., Зінь Е., Довжук Б., Карпенко Н., Лібанова Е., Макаренко О. та інші.
В працях вчених детально розглянуто проблеми регулювання ринку праці, тіньової зайнятості,
проведено соціально-демографічний моніторинг ринку праці. Однак, проблема розвитку регіонального
ринку праці потребує детального дослідження з урахуванням сучасних особливостей розвитку
соціально-трудових відносин.
Постановка завдання. Мета статті – розробка проекту удосконалення механізму
функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Дніпропетровської області).
Виклад основного матеріалу дослідження. Вчені по-різному трактують визначення
«регіональний ринок праці» (РРП). Так, наприклад, Михальченко Г. Г. розглядає РРП з двох поглядів.
В основі одного з них – ототожнення РРП із процесами та механізмами працевлаштування. У цьому
випадку РРП обмежується лише сферою обігу вільної робочої сили регіону, його дія закінчується
моментом найму працівника. Відповідно до іншого погляду РРП – це система суспільних відносин,
соціальних норм та інститутів, що забезпечують відтворення, обмін та використання робочої сили
регіону. РРП розглядається не тільки як сфера обміну робочої сили, але і як сфера відтворення
трудового потенціалу і сфера використання робочої сили регіону [1].
Отже, РРП - це не тільки процес і механізм працевлаштування, а й система норм, інститутів,
суспільних відносин, що забезпечує відтворення робочої сили.
Для чіткого розуміння необхідності розвитку та вдосконалення ринку праці регіону був
проведений SWOT-аналіз. Результати наведено в табл. 1.

173

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 1
SWOT-аналіз Дніпропетровської області
Сильні сторони
1. Значні поклади розвіданих корисних копалин;
2. Наявність сучасних інформаційно-комунікативних
технологій пошуку роботи;
3. Низька вартість робочої сили як одного з
основних факторів виробництва;
4. Стійкий попит на робочу силу;
5. Висока трудова активність осіб пенсійного віку;
6.
Наявність
достатніх
можливостей
для
перепідготовки кадрів;
7. Більший попит на робочу силу та вищий рівень
середньої заробітної плати порівняно з іншими
регіонами країни;
8.
Розвинені
транспортна
та
фінансова
інфраструктури;
9. Високий науковий потенціал в різних галузях;
10. Розвинена мережа навчальних закладів, яка
відповідає потребам економіки області;
11. Високий рівень урбанізації;
12. Створена інфраструктура підтримки залучення
інвестицій.
Можливості

Слабкі сторони
1.
Неузгодженість
механізмів
забезпечення
стимулюючої і фіскальної функцій податкової системи
для розвитку підприємництва, зайнятості молоді та
створення нових робочих місць;
2. Низький рівень правового захисту населення у сфері
соціально-трудових відносин;
3. Високий рівень «тіньової зайнятості»;
4. Наявність диспропорцій розвитку районів;
5. Монопрофільність економіки багатьох міст області;
6. Висока ресурсо- і енергоємність виробництва;
7. Недостатня громадська активність населення;
8. Слабкі зв’язки між науково-дослідними установами
та бізнесом;
9. Переважання сировини та продукції низького ступеня
переробки у структурі експорту.

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у
сфері регулювання ринку праці і міграції;
2. Підвищення доступу до міжнародних програм
сертифікації фахівців (СІІА, CFA, NIMA, CIPA) в
Україні;
3. Розвиток технологій використання промислових
відходів у виробництві будматеріалів;
4. Подальша комерціалізація освоєння космосу, яка
потребуватиме нових ракетоносіїв;
5. Виникнення додаткового попиту на робочу силу
та можливість створення нових робочих місць
внаслідок зниження бар’єрів на зовнішніх ринках;
6. Зростання попиту на нові професії;
7. Поява нових можливостей використання робочої
сили в регіоні;
8. Запровадження досягнень міжнародної практики,
інновацій і технологій.

1.Великий ступінь конкуренції на ринку праці, приток
трудових мігрантів з регіонів з нижчим рівнем життя;
2. Зниження реальної заробітної плати;
3. Відтік висококваліфікованої робочої сили з регіону за
межі країни;
4. Спад попиту на металопродукцію на міжнародних
ринках;
5. Необґрунтоване підвищення вимог до якості робочої
сили, яке не відповідає попиту;
6. Зростання світових цін на енергоносії;
7. Зростання меж пенсійного віку;
8. Посилення демографічної кризи;
9. Перспектива згортання підприємницької діяльності і
закриття підприємств як наслідок ускладнення доступу
до фінансово-кредитних ресурсів і звуження ринків
збуту.

Загрози

Джерело : адаптовано авторами на основі аналізу [2; 3; 4]
У статті Гетьман О. О. «Інноваційний підхід до формування HR-бренду території» зазначається,
що відповідно до SWOT-аналізу Дніпропетровської області, слід зосередити увагу на сильних
сторонах з позиції формування стійкого бренду території: високий економічний розвиток (+ потенціал
розвитку) з-поміж усіх областей України, розвинена фінансова інфраструктура, розгалужена мережа
вищих навчальних закладів для забезпечення потреб ринку праці в регіоні і висока
конкурентоспроможність фахівців [2].
На нашу думку, дані SWOT-аналізу дають змогу отримати інформацію про сильні та слабкі
сторони регіону та можливості і загрози, що можуть виникнути. Головною перевагою цього аналізу є
чітке розуміння необхідності розвитку та вдосконалення ринку праці області.
Основними економічними важелями механізму ринку праці є попит, пропозиція і ціна.
Пропозицією на ринку праці Дніпропетровської області виступає чисельність економічно активного
населення, а попитом на працю – сума зайнятого населення та потреби роботодавців в працівниках,
ціною праці виступає рівень заробітної плати. Динаміку цих показників у Дніпропетровській області за
період 2004-2014 рр. представлено в табл. 2, на підставі якої було побудовано криві попиту та
пропозиції на регіональному ринку праці (рис. 1).
Відповідно до ринкових законів, існує зворотна залежність між попитом на працю та її ціною та
пряма залежність між пропозицією праці та її ціною. Але з рис. 1 видно, що крива пропозиції
демонструє обернену залежність від ціни протягом більшої частини періоду. Така тенденція свідчить
про вимушену пропозицію праці – через відсутність альтернативи інших джерел отримання доходу
для забезпечення існування, люди вимушені погоджуватися на роботу з низьким рівнем оплати праці.
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Таблиця 2
Динаміка основних показників ринку праці Дніпропетровської області
Рік
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Чисельність економічно активного
населення, тис. осіб
1659,1
1664,1
1666,5
1659,6
1643,6
1637,0
1637,8
1601,7

Кількість робочих місць,
тис. од.
1567,7
1590,0
1543,6
1549,6
1539,3
1535,7
1538,5
1477,9

Середньомісячна
заробітна плата, грн.
667
1876
1963
2369
2790
3138
3336
3641

Джерело : складено авторами на основі [5-10]

Рис. 1. Криві попиту та пропозиції на ринку праці Дніпропетровщини
Джерело : побудовано авторами на основі [5-10]
Дисбаланс на ринку праці Дніпропетровської області свідчить про значну його тінізацію.
Статистичний аналіз попиту та пропозиції на ринку праці свідчить про його праценадлишковість. До
того ж зміна чисельності населення має безпосередній вплив на пропозицію праці в регіоні, беручи до
уваги той факт, що зараз має місце тенденція зменшення населення (рис. 2).
Як видно з рис. 2, чисельність населення області постійно зменшується. Переважна частина
мешкає у великих містах, при цьому на найбільші з них (Дніпропетровськ і Кривий Ріг) припадає
близько половини всього населення регіону, що свідчить про його високу урбанізацію. Серед сільських
районів найбільшими за кількістю населення є Дніпропетровський і Новомосковський, а найменшими –
Юр’ївський, Межівський і Софіївський [3].
Загальновідомо, що природне скорочення чисельності населення має негативні наслідки; воно
загострює демографічну ситуацію, адже скорочується насамперед кількість осіб працездатного віку,
відповідно, зростає демографічне навантаження на них. У 2013 р. в області відбулося розширення
чисельності населення у віковій групі 70-75 років на фоні незначного приросту молоді віком до 25
років [12].
Збільшення межі пенсійного віку у 2012 р. привело до різкого падіння демографічного
навантаження. Проте реальна кількість працездатного населення є меншою за кількість осіб у віці 1659 років, а демографічне навантаження на нього є більшим. Наприклад, якщо серед міст обласного
значення ситуація є відносно збалансованою, то в окремих районах у 2012 р. цей показник був значно
вищим від середнього і складав 650-740 осіб непрацездатного віку на 1000 осіб працездатного віку
при середньообласному навантаженні у 573 особи [12].

175

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Рис. 2. Динаміка чисельності постійного населення Дніпропетровщини за 2004-2014 рр.
Джерело : побудовано авторами на основі [2; 11]
Невід’ємною частиною аналізу ринку праці області є діагностика основних показників:
економічної активності населення, рівня зайнятості та безробіття, гендерного розподілу тощо.
Чисельність економічно активного населення за період з 2004 р. по 2014 р. мала тенденцію до
поступового зменшення. Те ж саме стосується і показника рівня економічно активного населення
(табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка економічно активного населення Дніпропетровської області
в період 2004 – 2014 рр.
Рік
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Економічно активне населення
(тис. ос.)
1659,1
1665,7
1667,4
1664,9
1664,1
1666,5
1659,6
1643,6
1637,0
1637,8
1601,7

Рівень економічної активності населення (%)
61,1
61,8
62,1
62,4
63,0
64,2
64,9
65,2
65,7
66,5
65,5

Джерело : побудовано авторами на основі [13]
Що ж стосується гендерних особливостей області, то чисельність наявного населення
Дніпропетровської області на 1 січня 2014 року становила 3289,1 тис. мешканців, з яких 45,6%
чоловіків і 54,3% жінок. У загальній кількості населення України в 2014 році питома вага чоловіків
становила 46,2%, жінок – 53,8%.
Чисельність населення області протягом останніх років скорочується. Упродовж 2015 року вона
зменшилась на 15,8 тис.осіб. В порівнянні з 2004 роком кількість мешканців у 2015 році зменшилась
на 226,3 тис. осіб, причому відбувається зміна статевої структури. Зменшилася питома вага
чоловічого населення, яке становило в 2004 році 46,2%, а в 2014 році – 45,6% [14].
Такий стан відповідає загальноукраїнській тенденції скорочення загальної кількості населення і
поступового зменшення питомої ваги чоловіків. Україна належить до держав світу, в яких природний
приріст населення має від’ємне значення, і в останнє десятиліття ця тенденція посилилася. Середній
вік чоловіків у 2012 році становив 37,8 років, жінок – 43,2 років, середній вік і чоловіків, і жінок
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поступово збільшується, що свідчить про старіння населення. Міське населення в середньому
молодше за сільське. У містах середній вік чоловіків становить 37,7 років, жінок – 43,2 роки, у сільській
місцевості середній вік чоловіків становить 38,3 роки, жінок – 44 роки [14].
Таким чином статистичний аналіз регіонального ринку праці Дніпропетровської області за
основними показниками розвитку дозволив виявити основні його проблеми:
1.Ринок праці є праценадлишковим.
2.Низький рівень зайнятості в сільській місцевості.
3.Зменшення економічної активності населення.
За результатами аналізу було вирішено запропонувати проект, який був би направлений на
вирішення виявлених проблем. Кошти на реалізацію проекту закладено обласним бюджетом в рамках
коштів, направлених на реалізацію регіональних програм, а саме 853572,3 тис.грн. Виконання даного
проекту покладено на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.
Для реалізації проекту необхідно здійснити певні заходи, серед яких:
1. Комплексна характеристика ринку праці області.
2. Виявлення потенціалу для впровадження інновацій на ринку праці області.
3. Виявлення найбільш та найменш затребуваних професій.
4. Оцінка потреби області у розвитку регіонального ринку праці.
5. Аналіз інноваційних форм зайнятості, що діють на ринку праці області.
6. Аналіз податкових надходжень до бюджету.
7. Аналіз соціальної захищеності працівників всіх форм зайнятості.
8. Оцінка ефективності роботи механізмів ринку праці.
9. Розробка систематичних семінарів для починаючих фрілансерів.
10. Розробка програми удосконалення системи соціального захисту самозайнятих та
фрілансерів.
11. Адаптація податкової системи до інноваційних форм зайнятості.
12. Визначити шляхи розвитку самозайнятості.
13. Оцінка ефективності нововведень.
14. Затвердження нововведень (рис. 3).
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Рис. 3. Сітьовий графік проекту до оптимізації
Джерело : розроблено авторами
Тривалість проекту – 140 днів, затрати на проект становлять 326000 грн.
Було проведено оптимізацію проекту. Після оптимізації сітьовий графік має наступний вигляд
(рис. 4):
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Джерело : розроблено авторами
Тривалість проекту після оптимізації становить 120 днів, витрати на проект після оптимізації
будуть становити 401000 грн.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши стан ринку праці Дніпропетровської
області, було виявлено ряд проблем. З метою їх ліквідації запропоновано проект розвитку
регіонального ринку праці, який включає такі дії:
1. Розробка систематичних семінарів для починаючих фрілансерів.
2. Розробка програми удосконалення системи соціального захисту самозайнятих та
фрілансерів.
3. Адаптація податкової системи до інноваційних форм зайнятості.
4. Визначення шляхів розвитку самозайнятості.
Результатом проекту буде вирішення таких проблемних аспектів регіонального ринку праці, як
праценадлишковість, зменшення економічної активності населення, низький рівень зайнятості
населення в сільській місцевості.
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Бондаревська
К.В.,
Шинкарук
А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Мета – розробка проекту удосконалення механізму функціонування регіонального ринку праці (на прикладі
Дніпропетровської області).
Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи: монографічного опису – для
детального дослідження регіонального ринку праці; логічного узагальнення – для обґрунтування нових наукових
понять і формулювання висновків; системного аналізу – для розгляду регіонального ринку праці як складної
системи; аналізу і синтезу – для окреслення концептуальних основ дослідження та здійснення інтерпретації
основних понять; графічний – для наочного зображення і схематичного подання матеріалу дослідження.
Результати. Окреслено основні проблеми регіонального ринку праці Дніпропетровської області, основними
з яких є тінізація ринку праці, зростання безробіття, особливо серед молоді, невідповідність попиту та пропозиції.
Проведено SWOT-аналіз Дніпропетровської області, в результаті якого виявлені сильні та слабкі сторони
досліджуваної області. Здійснено аналіз основних економічних показників активності населення області, рівня
зайнятості та безробіття, попиту та пропозиції на робочу силу в досліджуваній області та гендерного розподілу
населення.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні вперше запропонованих ключових напрямів вирішення проблем
ринку праці Дніпропетровської області в умовах зростання нестабільності сучасної економіки.
Практична значущість. Результати дослідження і запропоновані шляхи вирішення проблеми можуть бути
використанні державою для удосконалення механізму функціонування регіонального ринку праці. Впровадження
розробленого проекту розвитку ринку праці в області дасть можливість скоротити безробіття та впровадити
інноваційні форми зайнятості населення. В цілому це призведе до покращення основних економічних показників в
країні.
Ключові слова: ринок праці, Дніпропетровська область, регіональний ринок праці, зайнятість, безробіття.
Bondarevska K.V., Shynkaruk A.O. IMPROVEMENT MECHANISMS OF FUNCTIONING OF REGIONAL
LABOUR MARKET
Purpose – development of project of improvement the functioning of the regional labor market (example in
Dnipropetrovsk region).
Methodology of research. For the writing of article it were used methods: monographic description – for the
detailed study of regional labor market; logical synthesis - to justify new scientific concepts and draw conclusions; system
analysis – to review the regional labor market as a complex system; analysis and synthesis – to define the conceptual
bases of research interpretation and implementation of basic concepts; graphic – for visual images and schematic
presentation of research material.
Findings. As the result of research were designated the main problems of regional labour market Dnepropetrovsk
region, main of which are: shadowing of labour market, rising unemployment, especially among young people, mismatch
of supply and demand. In this article was made a SWOT-analysis of the Dnepropetrovsk region, in which were found
strengths and weaknesses of the region. Was made analysis of main economic indicators of activity of regional
population, employment and unemployment, and demand for labour in the region and gender distribution of the
population.
Originality is to justify offered for the first time of the key areas of the labour market problems of the
Dnipropetrovsk region in the face of rising instability in today’s economy.
Practical value. Research results and offered ways of decision of the problem may be used by the state for the
improvement of the functioning of the regional labour market. Implementation of the project developed in the labour
market will reduce unemployment and introduce innovative forms of employment. On the whole it will lead to increase of
the main economic indicators in the country.
Key words: labor market, Dnipropetrovsk region, regional labor market, employment, unemployment.
Бондаревская К.В., Шинкарук А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Цель – разработка проекта совершенствования механизма функционирования регионального рынка труда
(на примере Днепропетровской области).
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: монографического описания –
для детального исследования регионального рынка труда; логического обобщения – для обоснования новых
научных понятий и формулирование выводов; системного анализа – для рассмотрения регионального рынка
труда как сложной системы; анализа и синтеза – для определения концептуальных основ исследования и
осуществление интерпретации основных понятий; графический – для наглядного изображения и схематического
представления материала исследования.
Результаты. Обозначены основные проблемы регионального рынка труда Днепропетровской области,
основными из которых являются тенизация рынка труда, рост безработицы, особенно среди молодежи,
несоответствие спроса и предложения. Проведен SWOT-анализ Днепропетровской области, в результате
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которого выявлены сильные и слабые стороны исследуемой области. Осуществлен анализ основных
экономических показателей активности населения области, уровня занятости и безработицы, спроса и
предложения на рабочую силу в исследуемой области и гендерного распределения населения.
Научная новизна заключается в обосновании впервые предложенных ключевых направлений решения
проблем рынка труда Днепропетровской области в условиях роста нестабильности современной экономики.
Практическая значимость. Результаты исследования и предложенные пути решения проблемы могут
быть использованы государством для совершенствования механизма функционирования регионального рынка
труда. Внедрение разработанного проекта развития рынка труда в области позволит сократить безработицу и
внедрить инновационные формы занятости населения. В целом это приведет к улучшению основных
экономических показателей в стране.
Ключевые слова: рынок труда, Днепропетровская область, региональный рынок труда, занятость,
безработица.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УДК 338.43:001.895
Кравець І.В.,
к.е.н., ст. викладач кафедри економічної
теорії та інтелектуальної власності,
Житомирський національний агроекологічний університет

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. На сучасному етапі хаотичного розвитку економічних систем діяльність
сільськогосподарських підприємств України характеризується низьким рівнем ефективності та
конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринку, що є наслідком реалізації
ресурсоорієнтованої стратегії та відсутності дієвих стимулів до ведення інноваційної діяльності
суб’єктами підприємництва. Аналіз стану сільськогосподарських підприємств свідчить, що наявні
абсолютні переваги не можуть забезпечити формування конкурентного потенціалу внаслідок низької
адаптивності системи аграрних економічних відносин до технічних, технологічних та управлінських
інновацій.
Ключовим вектором розвитку сучасного суспільного постіндустріального суспільства, яке
формується під впливом інформатизації та комп’ютеризації, є інтелектуалізація всіх сфер суспільного
виробництва. Процеси інтелектуалізації відбуваються не тільки у високотехнологічних сферах
виробництва, вони мають місце у всіх традиційних галузях економічної діяльності, і галузь сільського
господарства не є виключенням. Інтелектуалізація факторів виробництва в діяльності
сільськогосподарських підприємств є результатом революційних змін в контексті технікотехнологічного укладу і, одночасно, виступає передумовою для формування якісно нової системи
соціально-економічних та організаційно-економічних відносин в аграрній сфері. Ефективна реалізація
інтелектуального потенціалу в розрізі окремих факторів виробництва та синергетичний синтез таких
результатів сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності окремих суб’єктів господарювання
та сільського господарства в цілому.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Науковий підхід щодо розкриття факторів виробництва
як самостійних об’єктів дослідження був закладений ще у роботах представників класичної школи
політичної економії (К. Маркс, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт) та отримав подальший розвиток в межах
неокласичних та неокейнсіанських теорій економічного зростання (Ч. Дуглас, Ч. Кобб, В. Леонтьєв,
П. Самуельсон, Р. Солоу, А. Уолтер, Р. Харрод та ін.). Значний внесок у дослідження факторів
виробництва продукції вітчизняних сільськогосподарських підприємств зробили: В. Андрійчук,
П. Гайдуцький, В. Геєць, А. Даниленко, М. Дем’яненко, М. Зубець, С. Кваша, І. Лукінов, Є. Майовець,
Б. Пасхавер, П. Саблук, Є. Ходаківський, В. Юрчишин та ін. Водночас, незважаючи на цінність
проведених досліджень, концепція інтелектуалізації факторів виробництва в діяльності
сільськогосподарських підприємств у контексті інноваційного розвитку потребує більш глибокого
наукового розкриття. Зокрема, потребують системного та детального обґрунтування теоретикоприкладні аспекти формування інтелектуальної складової виробничих факторів у напрямі отримання
конкурентних переваг з урахуванням специфіки внутрішнього потенціалу підприємств. Недостатнє
висвітлення цих питань у вітчизняній економіці зумовило необхідність проведення дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування концептуальних положень щодо змісту
процесу інтелектуалізації факторів виробництва сільськогосподарської продукції та розробка
практичних
рекомендацій
щодо
його
активізації
в
контексті
інноваційного
розвитку
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Факторами сільськогосподарського виробництва,
як складової суспільного виробництва, є: праця, капітал, земля, підприємницькі здібності, наука,
інформація, екологія та час. В сучасній економічній літературі більш деталізовано розглядають
поняття «ресурси» аграрних підприємств [1, с. 177; 2, с. 208-230,], а серед факторів особливо
виокремлюють ті, що впливають на розміщення і спеціалізацію сільськогосподарського виробництва:
природно-кліматичні, економічні, біологічні та соціальні [1, с. 535]. Слід зазначити, що поняття
«фактори» виробництва є значно ширшим, ніж поняття «ресурси», а чинники розміщення та
спеціалізації сільськогосподарського виробництва виступають інтегрованими або похідними від
основних факторів.
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Реалізація інтелекту в виробництві сільськогосподарської продукції можлива тільки через
інтелектуальну працю індивіда, який використовує матеріальні та нематеріальні фактори
виробництва, що представляють собою працю, оснащену минулими знаннями. В умовах
інтелектуальної економіки відбувається зростання продуктивності праці, зниження частки фізичних
затрат у виробництві кінцевого продукту та збільшення частки нематеріальних ресурсів (знань)
працівників, які здійснюють попередні по відношенню до виробництва (дослідницькі) і наступні
(реалізаційні) бізнес-процеси. Таким чином, в результаті зміни змісту трудового процесу і
особливостей його організації на рівні сучасного підприємства, посилюється взаємозв’язок між
інтелектуальним потенціалом індивіда та наявними виробничо-господарськими операціями, тобто
людина, використовуючи нові знання та методи їх впровадження, має неопосередкований вплив на
розвиток та застосування факторів виробництва.
Дослідження інтелектуальних підприємств (ІП) виявило, що вони краще всього пристосовуються
там, де організація знаходиться в стані порядку на межі хаосу (on the edge of chaos), в якому ступінь
стійкої стабільності нерозривно пов’язаний з гнучкою адаптацією [6, с. 18; 7, с. 129-146]. В результаті,
повільний і впорядкованим чином мінливий процес менеджменту прискорюється революційними,
швидкими нововведеннями за рахунок оновлення капіталу, використання нових методів виробництва,
опанування нових та розширення існуючих ринків збуту продукції, безперервного підвищення
кваліфікації персоналу. Іще більше прискорення процесів менеджменту відбувається у випадку, коли
1
концепція підприємства полягає в полі філософії «кайдзен» .
Поняття інтелектуалізації факторів виробництва сільськогосподарської продукції тісно пов’язано
з категорією якості підприємства, оскільки процес формування та застосування нових знань
спрямований на вдосконалення, на позитивні якісні зміни у діяльності структурних елементів
організації та її ефективне функціонування на ринку. На рис. 1 зображено схему взаємодії вектора
якості підприємства (Вяп) з вектором інтелектуального розвитку (Вір).

Вяп

α

Вір

Рис. 1. Геометричний образ взаємодії якості сільськогосподарського підприємства з його
інтелектуальним розвитком
Джерело : адаптовано за [7, с. 18; 8, c.131]
Суть такої взаємодії полягає в тому, що якість підприємства характеризується двома
величинами: модулем (рівнем ефективності функціонування підприємства) та напрямом α, який
визначається компонентами концепції якості 6M: матеріали (materials) – M1, машини, обладнання
(machines) – М2, персонал (man) – М3, методи (methods) – М4, система вимірювання (metrology) – М5,
оточуюче середовище (media) – М6 [8, c. 129-146]. Кількість даних компонент, на нашу думку, при
певних обставинах може бути збільшена до необхідної кількості Мn.
На рис. 2 зображено середовище розвитку сільськогосподарських підприємств (U) при інертному
(2а) та активному (2б) стані інтелектуальних резервів виробничих факторів, де М1-Мn – фактори
виробництва, А1-Аn – атрактори кожного з факторів.

1

Кайдзен (яп. 改善) − японська філософія або практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні

процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів і управління, а також усіх аспектів життя. Термін
«кайдзен» став широко відомий завдяки однойменній книзі Масаакі Імаі (1986, Kaizen: The Key to Japan's
Competitive Success), а у 1993 році він увійшов до нового видання «New Shorter Oxford English Dictionary», який
визначає кайдзен як безперервне вдосконалення методів роботи, особистої ефективності і так далі, тобто
як філософію бізнесу. В японській мові слово «кайдзен» означає «безперервне вдосконалення».
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В –кінцевий
стан

В

n

n

n

A – початковий стан

A
Час, t

Час, t

а)середовище розвитку с/г підприємств
при інертному стані інтелектуальних
резервів

б)середовище розвитку с/г
підприємств при активному стані
інтелектуальних резервів

Рис. 2. Середовище розвитку сільськогосподарських підприємств
Джерело : адаптовано за [6, с. 119; 7, с. 11]
Атрактори забезпечують центри тяжіння кайдзен-процесів менеджменту, які в свою чергу будуть
спрямовувати траєкторію розвитку сільськогосподарського підприємства за кінцевим (бажаним)
напрямом функціонування (1):
,
(1)
де − область (мікросередовище розвитку сільськогосподарських підприємств), яка спрямована
суворо всередину себе динамікою під дією кайдзен-процесів.
Тоді максимальним атрактором системи функціонування підприємства в обмеженні на U (його
середовищі) буде перетин усіх його образів під дією динамічних бізнес-процесів (2):
,
(2)
де
– максимальний атрактор n-го фактору в системі функціонування та розвитку
сільськогосподарського підприємства, обмежений областю (від 1 до ).
Удосконалення кожного фактора виробництва в сільськогосподарських підприємствах на основі
концепції «кайдзен» відбувається шляхом спрямовування траєкторій інтелектуальних, інноваційноінвестиційних можливостей та бізнес свідомості персоналу у напрямі позитивного ефекту
функціонування підприємства при умові його безупинного розвитку у часі. Векторний напрям задають
еволюційні економічні, інноваційні та інші зміни в межах та поза межами підприємства, на меті яких є
ефективна та інтелектуальна економіка в умовах сталого розвитку. Кінцевий напрям функціонування
сільськогосподарських підприємств в даному випадку – це інноваційна організація, яка за умови
активізації інтелектуальних резервів різних факторів (компонент) досягає максимально позитивного
синергетичного (економічного, соціального та екологічного) ефекту.
Економічний ефект проявляється в підвищенні рівня рентабельності сільськогосподарських
підприємств. Кількісний результат взаємодії компоненти науки та капіталу можна спостерігати при
освоєнні підприємством технічних та технологічних інновацій. Так, інвестуючи в основний капітал,
підприємство не тільки нарощує свої потужності, воно використовує результат активізації
інтелектуальних резервів науки у вигляді нових розробок, устаткування, техніки, що, як правило, веде
до покращення результатів функціонування підприємства. І навпаки, послаблення або тривала
відсутність такої взаємодії призводить до економічної кризи (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка інвестицій в основний капітал та рівня рентабельності продукції сільського
господарства
Джерело : побудовано за даними Державної служби статистики України [3; 5]
Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал сільськогосподарських організацій і відповідних
змін рівня рентабельності виробництва продукції рослинництва та тваринництва чітко виявляє таку
закономірність. Проте короткостроковість такого реагування не є позитивним моментом, оскільки це
свідчить про: а) недостатній рівень впровадження інновацій; б) невірну інтерпретацію інвестицій в
контексті розподілення грошових засобів не до витрат, що формують собівартість, а до основного
капіталу.
У процесах інтелектуальної праці, її продуктивності важливу роль відіграє можливість належного
здійснення наукових та науково-технічних робіт, навчання, підвищення кваліфікації, зміни спеціалізації
та ін. Продукт інтелектуальної праці приймає форму знаряддя праці, коли поточні знання
використовуються для подальшої інтелектуальної праці; при цьому розвиток ноосфери має
стимулюватися інтересами розвитку матеріального виробництва, і відбуватися по відношенню до
останнього випереджаючими темпами.
На рис. 4 зображено динаміку обсягів фінансування наукових та науково-технічних робіт в
сільськогосподарських та ветеринарних науках. Загальний обсяг фінансування наукових та науковотехнічних робіт в 2014 р. порівняно з 2005 р. збільшився у 2 рази і становив 637,81 млн. грн.
Фінансування за рахунок державного бюджету склало 76,02 % (484,86 млн. грн.) загального обсягу, що
на 10,9 % більше, ніж у 2005 р. Обсяг власних коштів підприємств та коштів замовників-організацій
України, спрямованих на виконання наукових та науково-технічних робіт, становив 148,9 млн. грн., що
на 93,3 % більше, ніж у 2005 р. Натомість частка коштів замовників іноземних держав зменшилася в
2 рази, і в 2014 р. складала 0,78% (5,2 млн. грн) в загальній структурі асигнувань на наукові та
науково-технічні роботи в сільськогосподарських та ветеринарних науках.
Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт має тренд, що зростає, і
в умовах інтелектуальної економіки так і має бути. Проте, питома вага витрат на виконання наукових
та науково-технічних робіт у ВВП України із року в рік зменшується, в той час як в розвинених країнах
вона постійно зростає. Так, в 2005 р. питома вага на виконання наукових та науково-технічних робіт у
ВВП України становила 0,99%, а в 2014р. – 0,66%. Наприклад, за даними Євростату даний показник
країн Євросоюзу (ЄС-28) постійно збільшується: з 1,76% в 2005 р. до 2,01% в 2013 р., а в окремих
країнах (Фінляндія, Швеція, Данія) він становить понад 3% [4, с. 154-156].
В країнах-лідерах світового інноваційного розвитку (Японія, Данія, США, Німеччина та ін.)
наукові дослідження фінансуються переважно приватним сектором, який має потребу у конкретних
розробках. Завдяки цьому система відносин держави з науковою сферою в цих країнах налаштована
на те, щоб науковці мали можливість ефективного виконання своїх функцій та забезпечували
функціонування системи комерційної реалізації наукового потенціалу. Такі факти свідчать про
створення належних умов в даних країнах для розвитку інноваційного бізнесу, який зацікавлений у
використанні НДДКР як основи для підвищення конкурентоспроможності власного підприємства.
Отже, можемо констатувати, що швидшими темпами розвиваються ті країни, де значна увага
приділяється науковим дослідженням, винахідництву, вкладаючи у ці сфери значні капіталовкладення.
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Рис. 4. Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за галузями
наук (сільськогосподарські та ветеринарні)
Джерело : побудовано за даними Державної служби статистики України [4]
Таким чином, в основі концепту «інтелектуалізація факторів виробництва» в будь-якій галузі, і
галузі сільського господарства зокрема, лежить антропократичний підхід, який розглядає людський
капітал як форму економічної життєдіяльності, притаманну інноваційній економіці. Освіта та наука
виступають як самозбагачення життєдіяльності людини, що сконцентровано на виробництві
(можливостях) і споживанні (потребах) продукції та послуг у сільському господарстві. Розвиток та
фінансування антропократичної системи знань забезпечує високу соціально-економічну ефективність
сучасного господарювання, відображає особливі вимоги до якості власне економічних знань. Суть цих
вимог полягає в тому числі і в виробничій діяльності знань, що забезпечують ноосферний тип
відтворення. Імператив синергії економічних та ноосферних знань створює передумови для
ефективного функціонування та інноваційного розвитку сучасних сільськогосподарських підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження інтелектуалізації факторів
виробництва сільськогосподарської продукції виявлено, що в інвестиційній та інноваційній діяльності
вітчизняних сільськогосподарських підприємств пріоритет надається технічним, а не технологічним чи
управлінським інноваціям. Тому можна стверджувати, що процеси інтелектуалізації факторів
виробництва реалізуються сьогодні в індустріальному форматі, темпи технологізації та рівень
свідомості персоналу недостатні для активізації інтелектуальних перетворень в переважній частині
сільськогосподарських підприємств. В якості причин, що зумовлюють недостатній ступінь
інтелектуалізації сільськогосподарських підприємств, виступають: суперечливість інституційного
економічного середовища, що проявляється у відсутності дієвих інститутів з трансферу знань у
вітчизняне сільськогосподарське виробництво, комерціалізації інновацій та забезпеченні замкнутого
інноваційного циклу; відсутність нейтральності податкового регулювання щодо процесів накопичення
та реалізації інтелектуального потенціалу тощо.
В розрізі даної проблематики представляється необхідним подальше дослідження питання
інтелектуалізації сільськогосподарських підприємств у контексті формування, проектування та
реалізації інституцій, що забезпечать адаптацію економіки сільського господарства до системних і
базисних інновацій управлінського, технологічного, продуктового та організаційного типу.
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Кравець
І.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ
ФАКТОРІВ
ВИРОБНИЦТВА
В
ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета – обґрунтування концептуальних положень щодо змісту процесу інтелектуалізації факторів
виробництва сільськогосподарської продукції та розробка практичних рекомендацій щодо його активізації в
контексті інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є базові положення
економічної теорії, системний підхід до вивчення економічних явищ, розробки та дослідження вітчизняних і
закордонних науковців з питань інтелектуалізації факторів виробництва. У процесі дослідження використано такі
методи: абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень і формулювання висновків, уточнення понять, що
стосуються предмета дослідження); економіко-статистичний, зокрема його прийоми: порівняння (зіставлення
фактичних даних звітного року з даними за попередні періоди), рядів динаміки (для виявлення тенденцій розвитку
досліджуваних явищ, встановлення причин зміни окремих їх параметрів).
Результати. На основі вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду визначено сутність
інтелектуалізації факторів виробництва. Здійснено оцінку ефективності функціонування та інвестиційного
забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств та галузей науки, що впливають на активізацію
процесу інтелектуалізації факторів виробництва. Визначено основні причини низького рівня впровадження
інновацій в сільськогосподарських підприємствах, запропоновано шляхи їх усунення.
Наукова новизна. Удосконалено трактування сутності поняття «інтелектуалізація факторів виробництва»,
в основі якого лежить антропократичний підхід, що розглядає людський капітал як форму економічної
життєдіяльності, притаманну інноваційній економіці.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть реалізації стратегії інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств і можуть бути застосовані для розробки стратегії стабільного
наукового забезпечення підприємництва на селі у межах сумісного проекту Міністерства аграрної політики та
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продовольства та Міністерства освіти та науки України.
Ключові слова: інтелектуалізація, фактори виробництва, інновації, кайдзен, сільськогосподарські
підприємства.
Kravets I.V. THE PRODUCTION FACTORS INTELLECTUALIZATION IN ACTIVITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Purpose is to substantiate the conceptual provisions concerning the content of the production factors
intellectualization in agricultural production and elaboration of practical recommendations for its activation in the context
of agricultural enterprises innovative development.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research are the underlying principles of the
economic theory, a systematic approach to the study of economic phenomena, the development and research of
domestic and foreign scientists on issues of production factors intellectualization. In the research used such methods as:
abstract-logical (theoretical generalizations and the formulation of conclusions, clarification of concepts relating to the
subject of the research); Economics and statistics, in particular techniques: a comparison (comparison of actual data with
earlier periods), time series (to detect trends of development of the studied phenomena, the causes of individual changes
their settings).
Findings. On the basis of studying and generalization of Ukrainian and foreign experience the essence of
production factors intellectualization was defined. The appraisal of the performance and the investing on domestic
agricultural enterprises and of science branches, which affected the activation of the production factors intellectualization
process, was done. The main causes of the low level of innovations implementation in agricultural enterprises and
suggestions to their elimination were proposed.
Originality. The interpretation of the essence of the concept of “intellectualization of factors of production” was
improved, which is based on anthropological approach that considers human capital as a form of economic activity
inherent in the innovation economy.
Practical value. The obtained results will contribute to the implementation of the strategy of agricultural
enterprises innovative development, and can be applied to develop the strategy of entrepreneurship scientific support in
rural areas within the framework of the joint project of the Ministry of agrarian policy and food and the Ministry of
education and science of Ukraine.
Key words: intellectualization, factors of production, innovations, Kaizen, agricultural enterprises.
Кравец
И.В.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ
ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель − обоснование концептуальных положений относительно толкования процесса интеллектуализации
факторов производства сельскохозяйственной продукции, и разработка практических рекомендаций по его
активизации в контексте инновационного развития сельскохозяйственных предприятий.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются базовые
положения экономической теории, системный подход к изучению экономических явлений, разработки и
исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам интеллектуализации факторов производства. В
процессе исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический (для теоретических
обобщений и формулирования выводов, уточнения понятий, касающихся предмета исследования); экономикостатистический, в частности его приемы: сравнение (сопоставление фактических данных отчетного года с
данными за предыдущие периоды), ряды динамики (для выявления тенденций развития изучаемых явлений,
установление причин изменения отдельных их параметров).
Результаты. На основе изучения и обобщения зарубежного и отечественного опыта определены
сущность
интеллектуализации
факторов
производства.
Осуществлена
оценка
эффективности
функционирования и инвестиционного обеспечения отечественных сельскохозяйственных предприятий и
отраслей науки, влияющих на активизацию процесса интеллектуализации факторов производства. Определены
основные причины низкого уровня внедрения инноваций в сельскохозяйственных предприятиях, предложены
пути их устранения.
Научная новизна. Усовершенствована трактовка понятия «интеллектуализация факторов производства»,
в основе которого лежит антропократический подход, рассматривающий человеческий капитал как форму
экономической жизнедеятельности, присущей инновационной экономике.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать реализации
стратегии инновационного развития сельскохозяйственных предприятий, и могут быть применены для
разработки стратегии стабильного научного обеспечения предпринимательства на селе в рамках совместного
проекта Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства образования и науки Украины.
Ключевые
слова:
интеллектуализация,
факторы
производства,
инновации,
кайдзен,
сельскохозяйственные предприятия.
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Постановка проблеми. Розвиток фінансового ринку відіграє значну роль у функціонуванні
економіки будь-якої країни. А одним з елементів фінансової структури є інвестиційний ринок, який
всесторонньо впливає на динамічність розвитку фінансового ринку. Також інвестиційний аспект стає
домінуючим в умовах ринкової трансформації економіки України.
Як інвестиційний сегмент економічної системи держави, ринок цінних паперів відіграє важливу
роль, адже розвинутий ринок цінних паперів є основним інструментом трансформації фінансових
ресурсів суб’єктів економіки в інвестиції та надає можливість залучити на довгостроковій та стійкій
економічній основі фінансові ресурси у реальний сектор економіки.
На сучасному етапі ринок цінних паперів створює широкі можливості у сфері інвестування для
власників фінансових ресурсів і є важливим джерелом фінансування капіталовкладень для суб'єктів
підприємницької діяльності. Як наслідок вище зазначеного, зростає актуальність активізації розвитку
ринку цінних паперів як механізму залучення інвестицій у реальний сектор економіки, а також як
чинника розвитку науково-технічного прогресу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються ринку цінних паперів як
засобу активізації інвестиційного процесу, досліджувались у працях таких вчених, як Л. М. Борща,
Е. Ф. Жукова, В. С. Загорського, Г. М. Калача, Н. І. Гребеника, О. І. Кірєєва, М. М. Шаповалова,
В. М. Опаріна, Н. В. Приказюка, Т. П. Моташко та ін.
Однак у більшості наукових досліджень недостатньо уваги приділено саме впливу ринку цінних
паперів на активізацію інвестиційного процесу. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак
зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування впливу ринку цінних паперів на
активізацію інвестиційного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Будучи невід'ємною частиною фінансового
сектора економіки, ринок цінних паперів характеризується особливою інституційною та організаційнофункціональною специфікою, що дає можливість забезпечити трансформацію заощаджень в
інвестиції і вибрати оптимальний напрям їх ефективного використання
На сучасному етапі соціально-економічний розвиток та конкурентоспроможність держави багато
в чому залежать від активності використання інструментів ринку цінних паперів. Водночас від
ефективного функціонування ринку цінних паперів залежить залучення інвестиційних ресурсів в
економіку країни.
Що стосується поняття ринку цінних паперів, то існують різні підходи до його визначення. Згідно
чинного законодавства [10], ринoк цінних пaперів – це сукупність учaсників фoндoвoгo ринку тa
правовідносин між ними щoдo рoзміщення, oбігу тa oбліку цінних пaперів і пoхідних (деривaтивів).
Відповідно до поглядів Н. В. Приказюка [9], які ми поділяємо, ринок цінних паперів є важливим
сегментом економіки будь-якої країни та джерелом і механізмом фінансування інвестицій,
забезпечуючи стійке економічне зростання.
Найпоширенішим у вітчизняній і зарубіжній літературі є наступне визначення ринку цінних
паперів: це ринок, на якому відбувається купівля-продаж пайових, боргових та похідних цінних
паперів. Він є сегментом як грошового ринку (на якому здійснюються короткострокові запозичення – до
одного року), так і ринку капіталу (на якому обертаються акції, а також середньо- та довгострокові
боргові інструменти). Важливим завданням фондового ринку (ринку цінних паперів) є створення умов,
при яких інвестор може в будь-який час повернути вкладені в цінні папери кошти шляхом продажу цих
цінних паперів [6, c. 7].
Метою функціонування ринку цінних паперів, як сегменту фінансового ринку, є забезпечення
наявності механізму для залучення інвестицій в економіку шляхом встановлення необхідних контактів
між тими, хто потребує фінансових засобів, і тими, хто має бажання інвестувати дохід.
Залучення інвестиційних ресурсів на ринку здійснюється за допомогою інструментів ринку цінних
паперів, до яких перш за все належать цінні папери [13, c. 121]. Під цінним папером розуміють
своєрідний аналог грошей у вигляді грошового документа, що дає власнику гарантоване право на
одержання певної суми грошей або засвідчує його право майнового володіння у встановленому
стосовно зазначеного виду документа порядку [12].
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Наприклад В. П. Опарін [7] зазначає, що ринок цінних паперів складається з акцій, облігацій,
казначейських векселів, депозитних та інвестиційних сертифікатів, комерційних паперів, що є
інструментами даного ринку. До цінних паперів певною мірою належить і комерційний вексель, однак,
як зазначає автор [7], його слід розглядати насамперед як інструмент комерційного кредиту. Є ще так
звані деривативи – це похідні інструменти (опціони, ф’ючерси та ін.), які відображають різні види
контрактів з торгівлі цінними паперами. У зв’язку з цим, як правило, розрізняють ринок цінних паперів і
ринок похідних інструментів.
Використання інструментів ринку цінних паперів для мобілізації заощаджень та їх трансформації
в інвестиції забезпечує виконання наступних функцій, які підвищують ефективність функціонування
ринкової системи, а саме:
− шляхом операцій на первинному ринку забезпечується взаємодія суб’єктів попиту і пропозиції
грошового капіталу, внаслідок якого відбувається перетікання фінансових ресурсів. Цінні папери
приносять їх власникам доходи або надають майнові і немайнові права, і прагнення до отримання цих
доходів чи прав спонукає власників заощаджень вкладати кошти в купівлю цінних паперів, і врештірешт – інвестувати у виробничий процес.
− вторинний ринок цінних паперів значною мірою забезпечує відсікання неефективних
виробників. Коливання курсової вартості цінних паперів автоматично призводять до відповідних змін у
вартісній оцінці майна фірми [2, c. 13].
Що стосується учасників ринку цінних паперів, як зазначає В. С. Загорський [3], можна виділити
три групи учасників, кожний з яких переслідує свою мету, а саме:
− професійні учасники - це учасники ринку цінних паперів, які займаються організацією й
підтримкою всієї інфраструктури фондового ринку;
− емітенти, завданням яких є випустити цінні папери і продати їх на фондовому ринку
інвесторам;
− інвестори, які формують попит на ринку цінних паперів, і для яких важливими принципами є
мінімізація ризику втрати капіталу та максимізація прибутку.
Зазначимо, що головними характеристиками та принципами функціонування ринку цінних
паперів є:
− цілісність, яка забезпечує наявність єдиної національної фондової біржі;
− централізація, що означає державний контроль та безпосереднє регулювання цілісної системи
обігу цінних паперів і забезпечується спеціально створеними державними органами;
− введення системи електронного обігу цінних паперів;
− відповідальність загальноприйнятого стандарту безпеки інтересів і прав інвесторів [1, c. 25].
Своєю чергою джерела фінансування інвестиційної діяльності, які формуються на ринку цінних
паперів, розглядаються як процес функціонування ринку цінних паперів та можливість формування на
ньому додаткових фінансових ресурсів. Випуск цінних паперів державою і комерційними банками дає
змогу опосередковано поповнювати інші два джерела інвестування економіки. В сукупності все це
розширює інвестиційний потенціал країни та знижує вартість інвестиційних ресурсів на ринку цінних
паперів.
Оскільки структурна перебудова господарства потребує додаткових інвестиційних ресурсів, то з
одного боку для цього необхідно забезпечити максимальну конкуренцію підприємств за інвестиційні
ресурси, а з іншого - створити можливості для їх мобілізації. Зазначені завдання в сукупності
ефективно можуть виконати лише цінні папери, адже залучаючи тимчасово вільні фінансові ресурси
від юридичних осіб та грошові кошти від фізичних осіб, ринок цінних паперів сприяє спрямуванню
частини національних фондів споживання до фондів накопичення. Тобто ринок цінних паперів формує
раціональні макроекономічні пропорції відтворювального процесу в господарстві країни у
довгостроковій перспективі.
Отже, виходячи з вище наведеного та погоджуючись з поглядами В. І. Павлова [8], можемо
зробити висновок стосовно того, що ринок цінних паперів створює необхідні умови для швидкої
мобілізації, ефективного перерозподілу та раціонального розміщення фінансових ресурсів у
соціально-економічному просторі держави з урахуванням інтересів та потреб суспільства.
Функціонування ринку цінних паперів сприяє підвищенню мобільності фінансового капіталу,
оскільки дає підприємствам широкий вибір джерел фінансування та кредитування. Відповідно
підприємства завдяки альтернативним джерелам інвестування можуть піти на додаткову емісію акцій,
а кошти, які отримані від розміщення акцій, можуть спрямуватися на поповнення власного капіталу
або виконання виробничої програми.
Доцільно відзначити і те, що використання інструментів ринку цінних паперів має перевагу над
прямим інвестуванням, що можна пояснити насамперед більшою ліквідністю цінних паперів, внаслідок
якої знижується ризик потенційного інвестора. Різні номінали вартості цінних паперів дозволяють
залучати за їх допомогою і різні за величиною інвестиційні ресурси з одного боку, а з іншого - низько-
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номінальні цінні папери сприяють залученню в економіку тимчасово вільних коштів населення, що, в
свою чергу зменшує залежність від зовнішніх джерел фінансування.
Отже, ринок цінних паперів розширює можливості інвестиційної діяльності та має можливість
найбільш швидкого та оптимального перетворення заощаджень в інвестиції.
Варто відзначити і те, що цінні папери в умовах ринкового господарства виконують особливу
функцію, яка полягає в тому, що замінюючи собою реальні товари та гроші, вони створюють умови
для ефективнішого фінансування ринку. І хоча цінні папери безпосередньо не мають матеріальної
цінності, однак втілюють гарантовані права на цінності, фактичні гроші, товари, послуги і слугують
засобом платежу, кредиту, розподілу прибутків.
Оскільки в Україні переважна більшість підприємств є акціонерними товариствами, то інвестиції
в реальну економіку здійснюються також через цінні папери. Як слушно зауважує А. А. Чухно [4],
українські підприємства потребують інвестицій, а причиною такого стану є неконкурентність продукції,
яка обумовлена високою вартістю ресурсів, наявністю старого обладнання та технології,
енергомісткістю виробництва, відсутністю обігових коштів тощо.
Водночас зазначимо, що на сучасному етапі в Україні операції з цінними паперами ще не набули
належного розвитку. Причини, якими можна пояснити таку ситуацію, на думку Г. М. Калача [5], є
наступні:
− низький рівень ліквідності більшості вітчизняних цінних паперів;
− велике число фірм та підприємств не мають можливостей здійснювати операції з цінними
паперами;
− значний рівень недовіри населення до фінансових посередників.
Що стосується інвестиційної перспективи ринку цінних паперів, то спираючись на проект
стратегії розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову перспективу [11],
можна окреслити такі обставини, якими вона обумовлюється:
− стабілізацією політичної ситуації;
− покращанням кон'юнктури на товарному ринку, що в цілому знижує рівень диверсифікованого
фінансового ризику для інвесторів;
− орієнтацією учасників ринку на довгострокові вкладення;
− вирішенням проблеми обслуговування та управління державного боргу, у зв'язку з чим
активізуються саме інвестиційні, а не кредитні форми фінансування;
− появою стратегічних, а не спекулятивних покупців на ринках корпоративних і державних цінних
паперів.
Своєю чергою для підвищення інвестиційної спрямованості фінансового потенціалу ринку цінних
паперів необхідно вирішення таких завдань, як:
− спрямування фінансових інвестицій у реальний сектор економіки;
− залучення через фондовий ринок інвестицій в реальний сектор економіки в обсягах, які б
забезпечували його потреби;
− перетворення фондового ринку на один з головних механізмів фінансування інвестиційних
потреб українських суб'єктів господарювання;
− значне розширення пропозицію цінних паперів на фондових біржах, перш за все акцій тих
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки;
− суттєве збільшення обсяги фінансового капіталу, який спрямовується через ринки цінних
паперів у розвиток економіки;
− покращення загальноекономічні умови інвестування фінансових ресурсів в цінні папери для
вітчизняних та іноземних інвесторів.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ринок цінних паперів має великий потенціал та
можливості для забезпечення інвестиційними ресурсами вітчизняних підприємств. Він має можливість
акумулювати вільні кошти та перерозподіляти їх від малоефективних до ефективних галузей
економіки, забезпечуючи при цьому їх спрямування на відновлення та подальше зростання
виробництва.
Ліквідний, надійний ринок цінних паперів повинен забезпечити реалізацію національних інтересів
України шляхом сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки та створення
ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів (як вітчизняних, так і іноземних).
Узагальнюючи вище наведене, можна зробити висновок про те, що ринок цінних паперів України
перебуває на початковій стадії свого розвитку. Для того, щоб стати реальним ефективним
економічним механізмом інвестування, він повинен пройти всі складні етапи становлення, а
покращенню розвитку ринку цінних паперів повинна сприяти активізація інвестиційної та емісійної
діяльності учасників ринку, вдосконалення інституційної структури ринку цінних паперів, що в
кінцевому підсумку сприятиме переливу капіталів та в найближчій перспективі активізує інвестиційний
процес.

191

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2016[30]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Бібліографічний список
1. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : [навч. посіб.] / Л.М. Борщ. – К. : Знання, 2005. –
470 с.
2. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки : учеб. пособие [для вузов] / Е.Ф. Жуков. – М. :
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 224 с.
3. Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками : [монографія] /
В.С. Загорський. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 192 с.
4. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] / А.А. Чухно, П.М. Леоненко,
П.І. Юхименко ; [за ред. А.А. Чухна]. – К. : Знання, 2010. – 687 с.
5. Калач Г.М. Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку /
Г.М. Калач // Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України (економіка,
право). – 2007. – № 1 (36). – С. 45-51.
6. Кірєєв О.І. Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку
України: інформаційно-аналітичні матеріали / О.І. Кірєєв, М.М. Шаповалова, Н.І. Гребеник. – К. : Центр
наукових досліджень НБУ. – 2005. – 132 с.
7. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : [навч. посіб.] / В.М. Опарін. – [2-ге вид., доп. і
перероб.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.
8. Павлов В.І. Цінні папери в Україні : [навчальний посібник] / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко,
І.В. Кривов'язюк. – [2-е вид., доп.]. – К. : Кондор, 2009. – 400 с.
9. Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії /
Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 73-81.
10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України №3480-IV від 23 лютого 2006 р., зі
змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :
http://zakon1.rada.gov.ua.
11. Стратегія розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову
перспективу
(проект)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
http://www.aust.com.ua/defaultStrategy.aspx.
12. Федоренко В.Г. Інвестознавство : [підручник] / В.Г. Федоренко. – [3-тє вид., допов.]. – К. :
МАУП, 2004. – 480 с.
13. Шутєєва О.Ю. Теоретичні засади визначення сутності фінансового забезпечення
функціонування ринку цінних паперів / О.Ю. Шутєєва // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С.
121.
References
1.Borshch, L.M. (2005), Investuvannia: teoriia i praktyka [Investing: theory and practice], tutorial,
Znannia, Kyiv, Ukraine, 470 p.
2.Zhukov, E.F. (1995), Tsennye bumagi i fondovye rynki [Securities and capital markets], high school
textbook, YuNITI, Moscow, Russia, 224 p.
3.Zahorskyi, V.S. (2008), Rozvytok rynku tsinnykh paperiv ta upravlinnia yoho ryzykamy [Market of
equities and management his risks development], monograph, VD “INZhEK”, Kharkiv, Ukraine, 192 p.
4.Chukhno, A.A., Leonenko, P.M. and Yukhymenko, P.I. (2010), Instytutsionalno-informatsiina
ekonomika [Institutional and Informational Economics] textbook, Znannia, Kyiv, Ukraine, 687 p.
5.Kalach, H.M. (2007), “Directions improving the institutional infrastructure of the stock market”,
Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1 (36), pp. 45-51.
6.Kirieiev, O.I., Shapovalova, M.M. and Hrebenyk, N.I. (2005), Pytannia funktsionuvannia ta
vdoskonalennia infrastruktury fondovoho rynru Ukrainy: informatsiino-analitychni materially [Question
operation and improvement of infrastructure of the stock market of Ukraine: information and analytical
materials], Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, Kyiv, Ukraine, 132 p.
7.Oparin, V.M. (2002), Finansy (zahalna teoriia) [Finances (general theory)], tutorial, KNEU, Kyiv,
Ukraine, 240 p.
8.Pavlov, V.I., Pylypenko, I.I. and Kryvoviaziuk, I.V. (2009), Tsinni papery v Ukraini [Securities in
Ukraine], tutorial, Kondor, Kyiv, Ukraine, 400 p.
9.Prykaziuk, N.V. and Motashko, T.P. (2009), “Government securities market: international experience
and domestic realities”, Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 73-81.
10. Pro tsinni papery ta fondovyi rynok [About securities and fund market], Zakon Ukrainy no. 3480-IV
dated 23.02.2006, available at: http://zakon1.rada.gov.ua (access date March 10, 2016).
11. Stratehiia rozvytku fondovoho rynku Ukrainy na serednostrokovu ta dovhostrokovu perspektyvu
(proekt) [Strategy of fund market of Ukraine development is on a medium-term and long-term prospect
(project)], available at: http://www.aust.com.ua/defaultStrategy.aspx (access date March 10, 2016).
12. Fedorenko, V.H. (20040, Investoznavstvo [Investoznavstvo], textbook, MAUP, Kyiv, Ukraine, 480
p.

192

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13. Shutieieva, O.Yu. (2013), “Theoretical principles of determination of essence of the financial
providing of functioning of market of equities”, Finansovyi prostir, no. 3 (11), p. 121.
Мацера С.М. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Мета – обґрунтування впливу ринку цінних паперів на активізацію інвестиційного процесу.
Методика дослідження. В основу досліджень роботи покладені як загальнонаукові (аналіз,
спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження
ринку цінних паперів як засобу активізації інвестиційного процесу. Методи пізнання використані для
обґрунтування напрямів підвищення інвестиційної спрямованості фінансового потенціалу ринку цінних паперів.
Результати. На сучасному етапі ринок цінних паперів створює широкі можливості у сфері інвестування для
власників фінансових ресурсів і є важливим джерелом фінансування капіталовкладень для суб'єктів
підприємницької діяльності.
Доведено, що питання, які стосуються активізації розвитку ринку цінних паперів як механізму залучення
інвестицій у реальний сектор економіки, а також як чинника розвитку науково-технічного прогресу на сучасному
етапі, набувають особливої актуальності.
Обґрунтовано, що на сучасному етапі соціально-економічний розвиток та конкурентоспроможність держави
багато в чому залежать від активності використання інструментів ринку цінних паперів. Визначено, що від
ефективного функціонування ринку цінних паперів залежить і залучення інвестиційних ресурсів в економіку
країни.
Визначено, що метою функціонування ринку цінних паперів, як і всіх фінансових ринків, є забезпечення
наявності механізму для залучення інвестицій в економіку шляхом встановлення необхідних контактів між тими,
хто потребує фінансових засобів, і тими, хто має бажання інвестувати надмірний дохід. Функціонування ринку
цінних паперів сприяє підвищенню мобільності фінансового капіталу, оскільки дає підприємствам широкий вибір
джерел фінансування та кредитування.
Відзначено, що використання інструментів ринку цінних паперів має перевагу над прямим інвестуванням,
що можна пояснити насамперед більшою ліквідністю цінних паперів, внаслідок якої знижується ризик
потенційного інвестора.
Зроблено висновок про те, що ринок цінних паперів має великий потенціал та можливості для
забезпечення інвестиційними ресурсами вітчизняних підприємств. Він має можливість акумулювати вільні кошти
та перерозподіляти їх від неефективних до ефективних галузей економіки, забезпечуючи при цьому їх
спрямування на відновлення та подальше зростання виробництва.
Наукова новизна полягає в уточненні основних завдань ринку цінних паперів як засобу активізації
інвестиційного процесу та підвищення інвестиційної спрямованості фінансового потенціалу ринку цінних паперів.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі методичних
рекомендацій можуть бути використані учасниками ринку цінних паперів для підвищення інвестиційної
спрямованості фінансового потенціалу ринку цінних паперів.
Ключові слова: ринок цінних паперів, інвестиційні ресурси, ліквідність, фінансовий ринок, інвестиційний
процес.
Matsera S.M. MARKET OF EQUITIES AS MEAN OF ACTIVATION OF INVESTMENT PROCESS
Purpose is a ground of influence of market of equities on activation of investment process.
Methodology of research. In basis of researches works are fixed both scientific (analysis, supervision) and
special, methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for market of equities research as
mean of activation of investment process. The methods of cognition are used for the ground of directions of increase of
investment orientation of financial potential of market of equities.
Findings. On the modern stage the market of equities creates wide possibilities in the field of investing for the
proprietors of financial resources and is an important sourcing capital investments for participants of entrepreneurial
activity.
It is well-proven that questions which touch activation of market of equities development as mechanism of bringing
in of investments in the real sector of economy, and also as a factor of development of scientific and technical progress
on the modern stage is acquired the special actuality.
Grounded, that on the modern stage socio-economic development and competitiveness of the state in a great
deal depend on activity of the use of instruments of market of equities. Also from the effective functioning of market of
equities depends and bringing in of investment resources in the economy of country.
By the purpose of functioning of market price-list of papers, as well as all, there is providing of presence
mechanism for bringing in of investments in an economy by establishment of necessary contacts between those, who
needs financial markets financial means, and those, who must a desire invest a surplus profit. Functioning of market of
equities is instrumental in the increase of mobility of financial capital.
It is marked that the use of instruments of market of equities takes advantage above the direct investing, that it is
possible to explain above all things greater liquidity of securities, which the risk of potential investor goes down as a
result of.
A conclusion is done that large potential and possibilities has a market of equities for providing of domestic
enterprises investment resources. He must possibility accumulate a free money and redistribute them from uneffective to
effective industries of economy, providing here their sending to renewal and subsequent growth of production.
Originality consists in clarification of basic tasks the market of equities as to the mean of activation of investment
process and increase of investment orientation of financial potential of market of equities.
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Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form methodical recommendations
can be used the participants of market of equities for the increase of investment orientation of financial potential of
market of equities.
Кеy words: market of equities, investment resources, liquidity, financial market, investment process
Мацера С.М. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
Цель – обоснование влияния рынка ценных бумаг на активизацию инвестиционного процесса.
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ,
наблюдение), так и специальные, методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для
исследования рынка ценных бумаг как средства активизации инвестиционного процесса. Методы познания
использованы для обоснования направлений повышения инвестиционной направленности финансового
потенциала рынка ценных бумаг.
Результаты. На современном этапе рынок ценных бумаг создает широкие возможности в сфере
инвестирования для владельцев финансовых ресурсов и является важным источником финансирования
капиталовложений для субъектов предпринимательской деятельности.
Доказано, что вопросы, которые касаются активизации развития рынка ценных бумаг как механизма
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, а также как фактор развития научно-технического
прогресса на современном этапе приобретают особенной актуальности.
Обоснованно, что на современном этапе социально-экономическое развитие и конкурентоспособность
государства во многом зависят от активности использования инструментов рынка ценных бумаг. Определено,
что от эффективного функционирования рынка ценных бумаг зависит и привлечение инвестиционных ресурсов в
экономику страны.
Определено, что целью функционирования рынка ценных бумаг, как и всех, есть обеспечение наличия
механизма для привлечения инвестиций в экономику путем установления необходимых контактов между теми,
кто нуждается в финансовых рынках финансовых средств, и теми, кто должен желание инвестировать
избыточный доход. Функционирование рынка ценных бумаг способствует повышению мобильности финансового
капитала, поскольку дает предприятиям широкий выбор источников финансирования и кредитования.
Отмечено, что использование инструментов рынка ценных бумаг имеет преимущество над прямым
инвестированием, что можно объяснить в первую очередь большей ликвидностью ценных бумаг, в результате
которой снижается риск потенциального инвестора. Сделан вывод о том, что рынок ценных бумаг имеет
большой потенциал и возможности для обеспечения инвестиционными ресурсами отечественных предприятий.
Он должен возможность аккумулировать свободные средства и перераспределять их от неэффективных к
эффективным отраслям экономики обеспечивая при этом их направление на возобновление и последующий
рост производства.
Научная новизна заключается в уточнении основных заданий рынка ценных бумаг как средства
активизации инвестиционного процесса и повышения инвестиционной направленности финансового потенциала
рынка ценных бумаг.
Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме
методических рекомендаций могут быть использованы участниками рынка ценных бумаг для повышения
инвестиционной направленности финансового потенциала рынка ценных бумаг.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвестиционные ресурсы, ликвидность, финансовый рынок,
инвестиционный процесс.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. У сучасних умовах просте відтворення залишається теоретичною
категорією, оскільки при високому рівні інфляції та підвищенні цін на технічні засоби, обладнання
тощо акумулюється недостатньо коштів за час експлуатації основних засобів виробництва.
Характерною особливістю відтворювального процесу основних засобів є повторювальні стадії цього
процесу на підприємстві через механізм формування та використання амортизаційних відрахувань.
Процес амортизації у цілому можна визначити як єдність поступового перенесення вартості
основних засобів на вироблений продукт з метою відшкодування їх вартості та накопичення коштів
для забезпечення наступного їх відтворення. Отже, у процесі відтворення основних засобів
амортизація повинна виконувати наступні завдання: забезпечення простого відтворення; накопичення
засобів для розширеного відтворення; часткове відновлення зношених фондів шляхом ремонту;
участь у формуванні системи планово-фінансових нормативів, необхідних для збереження пропорцій
відтворення основних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відтворювальні процеси й раціональне
використання ресурсів у сільському господарстві досліджували відомі вчені: В. Андрійчук,
С. Дусановський, О. Здоровцов, М. Єрін, В. Іванишин, Д. Крисанов, І. Лукінов, В. Мертенс, В. МесельВеселяк, О. Могильний, О. Онищенко, О. Олійник, І. Охріменко, Б. Пасхавер та інші. Проте, існуючі
реалії функціонування господарств корпоративного сектору агарної економіки вимагають перегляду
ролі і місця амортизації як джерела внутрішніх фінансових ресурсів відтворення основних засобів.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо формування засад ефективного використання коштів амортизації як
джерела відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі відтворення основних засобів
виробництва амортизація проявляється через основні функції: відтворювальну, розподільчу та
стимулюючу. Відтворювальна функція полягає у цільовому призначенні, а саме у підтримці масштабів
виробництва на досягнутому рівні. Розподільча функція проявляється у розподілі у часі витрат на
придбання активу, що амортизується, а також у виборі форм розширеного виробництва (нове
будівництво, модернізація, реконструкція тощо). Завдяки цій функції амортизація активно впливає на
всі сторони відтворювального процесу. Стимулююча функція знаходить прояв через прискорення
темпів заміни фізично та морально зношеного обладнання.
Отже, зберігаючи за собою вищеперереховані функції, амортизаційний механізм може не лише
забезпечити ресурсну частину відтворювального процесу, але і виступає регулятором інвестиційної
активності. Амортизація визначає швидкість знецінення, а через неї – швидкість оновлення основних
засобів.
У нинішніх умовах відтворення основних засобів розглядається як особлива проблема,
вирішення якої вимагає розгляду й інших аспектів її стану. У результаті переходу до ринкової
економіки відбулася не лише зміна форм власності на засоби виробництва, структури вкладень, але й
механізму відтворення основних засобів.
У нових економічних умовах головною метою більшості підприємств стало одержання прибутку
при використанні наявних засобів праці. Пріоритетні, але довгострокові інвестиційні програми щодо
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реконструкції та технічного переозброєння для підтримки розширеного відтворення основних
виробничих засобів стали недосяжними для реалізації.
Нині підприємства аграрного сектору потребують значних інвестиційних ресурсів для
відновлення активної частини основних засобів виробництва, однак забезпечити їх у повному обсязі
досить складно, а головною причиною є обмеженість внутрішніх джерел накопичення. Підприємства
можуть самостійно приймати рішення щодо активізації процесу оновлення. Для цього їм необхідно
сформувати процес відтворення основних засобів, тобто визначити послідовність дій з урахуванням
галузевих, регіональних, зовнішньоекономічних та інших особливостей підприємства.
Враховуючи вагомість виваженого переходу до формування процесу відтворення основних
засобів на підприємстві, виникає потреба удосконалення методології його наукового обґрунтування.
Виходячи із доцільності використання можливих способів оновлення амортизаційної, фінансової та
технічної політики підприємства, необхідно сформувати раціональну структуру і послідовність етапів
процесу відтворення активної частини виробничих засобів, оскільки основним завданням при
формуванні процесу відтворення є перетворення фінансових ресурсів підприємства (власних і
позичкових) у виробничі активи.
Існує кілька концепцій амортизаційних відрахувань, одна з яких трактує амортизацію як витрати
на відтворення основних засобів, включених у собівартість реалізованої продукції. Основною метою її
є формування фінансових результатів для відновлення засобів праці у майбутньому в натуральній
формі. Ця концепція передбачає виконання принаймні двох умов: достатність величини
амортизаційних відрахувань для заміни вибулих основних засобів та їх цільове використання. Однак у
вітчизняній практиці цільове використання відрахувань не регламентується податковими органами, за
винятком випадків прискореної амортизації і здійснення капітальних вкладень за рахунок зменшення
обсягу прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Несприятливі економічні умови сільськогосподарських підприємств зумовили широкомасштабне
нецільове використання амортизації. Одним із механізмів підвищення ролі амортизації може стати
посилення впливу і контроль держави за формуванням і цільовим використанням амортизаційних
відрахувань, тобто непряме регулювання відтворення активної частини виробничих засобів. Однак з
урахуванням неплатоспроможності значної частини сільськогосподарських підприємств контроль над
цільовим використанням амортизаційних відрахувань може позбавити їх можливості поповнення
запасів оборотних засобів і повністю призупинити господарську діяльність. Унаслідок цього проблему
можна вирішити, якщо поєднати необхідність поповнення нестачі оборотних засобів із необхідністю
регулювання використання амортизації на відтворювальні цілі. Нині як у фінансовій, так і в
бухгалтерській науковій літературі ведеться досить активна дискусія з даного питання. Стимулювання
цільового використання амортизаційних відрахувань пропонується здійснювати як у вигляді жорстких
заходів контролю, так і надання узгоджених амортизаційних і податкових пільг.
Призначення амортизаційного фонду як особливого резерву полягає у відтворенні основного
капіталу, який є фінансовим ресурсом для капітальних вкладень. Цей фонд призначений для простого
відтворення основного капіталу, для заміни зношених засобів новими, рівними за вартістю. Але в
умовах високих темпів науково-технічного прогресу амортизація виступає джерелом розширеного
відтворення основного капіталу, і тому моменти його простого і розширеного відтворення гармонійно
поєднуються, а їх розмежування носить умовний характер [1; 2].
У планово-адміністративній економіці амортизаційний фонд використовувався підприємствами
суворо за цільовим призначенням – на капітальні вкладення. Основна частина амортизації, що
спрямовувалася на повне відновлення засобів праці, централізувалася галузевими міністерствами і
направлялася на фінансування централізованих капітальних вкладень. Кошти амортизаційного фонду
зберігалися на особливому рахунку, їх цільове використання суворо контролювалося [3].
В умовах ринкових відносин підприємствам надано право самостійно вирішувати питання про
використання коштів амортизаційного фонду. Але у зв’язку з тим, що трансформаційна економіка
супроводжується кризовим станом, нестачею фінансових ресурсів і наявністю неплатежів, кошти
амортизаційного фонду спрямовуються переважно на поточні потреби підприємства. Проте нецільове
використання ресурсів амортизаційного фонду суперечить закономірностям відтворення основного
капіталу в умовах ринкового господарювання. Отже, вирішення проблеми порядку використання
амортизаційного фонду безпосередньо пов’язане з виходом економіки із кризового стану,
стабілізацією виробництва і збільшенням обсягів фінансових ресурсів (табл. 1).
Практично всі внутрішні фінансові ресурси, а саме амортизаційні відрахування, прибуток тощо,
які мали б інвестуватися в техніку та обладнання, в сільськогосподарських підприємствах
використовуються на фінансування оборотного капіталу, у тому числі на купівлю насіння, пальномастильних матеріалів, мінеральних добрив, сплату банківських відсотків тощо. Цим викривляються
принципи фінансування сільськогосподарських підприємств, тобто поповнення обігових коштів
здійснюється за рахунок капітальних. Як наслідок, ці процеси спричиняють вимивання капіталу із
сільськогосподарських підприємств.
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Таблиця 1
Динаміка сум амортизаційних відрахувань у сільськогосподарських підприємствах

Показники
Сільське господарство
У т.ч.
рослинництво
тваринництво

2012
млн грн
3530

%
5,8

Рік
2013
млн грн
3963

2014 р. у % до :
%
5,3

2014
млн грн
4846

%
4,9

2012 р

2013 р

137,3

122,3

2661

6,6

2989

5,9

3808

5,4

143,1

127,4

869

4,2

974

3,9

1038

3,6

119,4

106,6

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистики України.
З огляду на щорічне зменшення кількісного складу машинно-тракторного парку та його
балансової вартості в сільськогосподарських підприємств зменшуються можливості власних
традиційних джерел оновлення й поповнення машинно-технологічного парку, зокрема
амортизаційного фонду. Нині в економічній літературі висловлюються різні точки зору щодо ролі та
місця амортизаційного фонду як джерела відтворення основного капіталу. Так, зокрема, деякі автори
стверджують, що формування амортизаційного фонду є пережитком старого бухгалтерського
алгоритму відображення у звітності амортизації, який і призводив до штучного виникнення
віртуального амортизаційного фонду [4]. І взагалі «поняття «амортизаційного фонду» залишилось у
тому періоді часу, коли діяла тільки державна форма власності [5].
Інша точка зору полягає в тому, що хоча система обліку амортизації нині й не передбачає її
нагромадження в амортизаційному фонді, створення такого фонду є економічно доцільним, тому
пропонується два варіанти використання амортизаційних відрахувань. Відповідно до першого варіанта
пропонується резервувати амортизаційні відрахування в амортизаційному фонді, розміщувати його на
депозитних банківських рахунках під певні відсотки і використовувати відповідно до його призначення
як одне із джерел відтворення основного капіталу. При цьому витрати на виконання всіх видів
ремонту, модернізацію й інші види оновлення засобів праці за період їх використання відносять на
собівартість продукції в межах сум, встановлених чинним законодавством, або покриваються за
рахунок прибутку. Сутність другого варіанта полягає в тому, що амортизаційні відрахування надходять
у господарський обіг для збільшення обігових коштів підприємства. У результаті цього підприємство
отримує приріст прибутку, що розраховується як добуток суми амортизаційних відрахувань у
поточному періоді та ставки дохідності обігових коштів. Таким чином, амортизаційний фонд повинен
включати кошти, необхідні для повного відтворення основного капіталу на новій технічній основі, а
також для виконання усіх видів ремонту та модернізації [6].
Отже, формування нових умов господарювання, впровадження комерційних засад у діяльності
підприємств, приватизація державних підприємств змушує і науковців, і практиків обґрунтовувати нові
підходи до формування джерел відтворення основного капіталу. Однак, амортизаційний фонд є одним
із найбільш доступних фондів, які використовуються для інвестицій у нові активи. Теоретично
амортизаційний фонд передбачений для простого відтворення, але практично він відіграє значно
більшу роль, оскільки оновлення основного капіталу з цього джерела проводиться на новій технічній
основі. Частина виручки від реалізації виробленого товару, яка дорівнює сумі нарахованої
амортизації, може бути перерахованою на спеціальний рахунок у банку, може вкладатися в цінні
папери, залишатися у складі обігових коштів підприємства і враховуватися при розробці фінансового
плану підприємства. Однак за будь-якого варіанта накопичена амортизація основного капіталу
повинна використовуватись тільки на його відновлення як джерело інвестицій, тобто економічний
зміст цієї частини виручки від прийнятого варіанта використання не повинен змінюватися [7].
Амортизаційні відрахування як особлива економічна категорія виступає водночас як витрати
виробництва, так і ресурс відтворення, виконуючи роль з’єднувального елементу об’єднує велику
кількість економічних показників – собівартість, прибуток, ціну, податки, динаміку основних балансових
параметрів, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу.
Проблема використання амортизації як інструменту інвестування та реновації основних засобів
набуває особливої актуальності в сучасних ринкових умовах через зниження бюджетного
фінансування сільського господарства. В умовах лібералізації державної амортизаційної політики
підприємства самі встановлюють період корисного використання основних засобів, вибирають
способи нарахування амортизації і т.д. По суті усунено жорстку регламентацію держави в частині
амортизаційної політики і начебто розширено права підприємств у реалізації цих важливих процесів.
Водночас, стислість і схематичність викладу методичних підходів у нормативних документах
значно ускладнює застосування нелінійних методів нарахування амортизації, а відсутність науково
обґрунтованої методики їх оцінки з урахуванням фактору часу гальмує їх впровадження в економічну
практику. Обґрунтування методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо формування
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амортизаційної політики сільськогосподарських підприємств дозволить створити основу для
використання амортизації як реального інструменту управління відтворенням основних засобів і
нематеріальних активів.
Серед вчених-економістів немає єдиного підходу до тлумачення сутності поняття «знос»,
«амортизація», «зношування». Між категоріями «знос», «амортизація», «зношування» можна
простежити взаємозв’язок: у процесі використання та під впливом зовнішніх чинників основні засоби
втрачають свою споживчу вартість, що узагальнюється їхнім зносом. Втрата споживчої вартості
зумовлює втрату вартості, що спричиняє їхнє зношування [8].
За тлумаченням довідника бухгалтера і рахівника (1926 р.), яке наводить Л. В. Городянська:
«Вартість майна показується в балансі в постійній сумі, а тому погашення проводиться шляхом
створення особливого фонду, що називається амортизаційним» [9]. Тут йдеться про «погашення»
вартості об’єктів основних засобів через нарахування амортизації. У радянській економічній
енциклопедії (1962 р.) зазначено: «Амортизація основних фондів – поступове перенесення вартості
основних фондів на вироблений продукт з метою відшкодування та накопичення грошових коштів для
наступного повного і часткового їх відновлення [10].
Відомо, що вартісний знос основних засобів, що відбувається у суспільно необхідних обсягах,
супроводжується створенням відповідного фонду відшкодування у вартості продукту – фонду
амортизації. При цьому термін корисної експлуатації основних засобів – це період часу, протягом
якого основні засоби будуть використовуватися підприємством, або з їх використанням буде
виготовлено очікуваний підприємством обсяг продукції.
Знос нараховується на всі необоротні активи, що перебувають на балансі підприємства, за
винятком такої групи об’єктів: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель; будинки й
споруди, які є унікальними пам’ятниками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки,
діючі та недіючі моделі, макети й інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах і лабораторіях та
використовуються з навчальною і науковою метою. Такий підхід відіграв важливу історичну роль у
визнанні легітимності витрат на амортизацію у складі витрат підприємства.
Так, Л. Бернстайн зазначає: «амортизація – це процес, за допомогою якого вартість майна,
будівель та обладнання розподіляється протягом строку їх експлуатації. Мета амортизації –
відшкодування у результаті діяльності за допомогою цього розподілу первісної вартості активів» [11].
Амортизаційна політика в сільському господарстві як економічна категорія є невід’ємною
частиною аграрної політики держави, отже, вона повинна бути найважливішим важелем впливу
держави на економічні процеси в аграрній сфері країни. Разом із тим узагальнення літературних
джерел показує, що серед вчених-економістів і практиків немає єдиного методичного підходу в
розумінні сутності амортизаційної політики як цілісної системи як на макро-, так і на мікрорівні.
На нашу думку, амортизаційна політика на макрорівні повинна сприяти вирішенню таких питань:
активізації розвитку НТП; прискоренню процесу оновлення основного капіталу і нарощуванню
національного багатства країни; оптимізації строків корисного використання майна; накопиченню
достатніх коштів для простого і розширеного виробництва; створенню умов для об’єктивної оцінки та
переоцінки основних виробничих засобів.
При обґрунтуванні амортизаційної політики держава повинна дотримуватися таких принципів і
положень: своєчасність і правильність здійснення переоцінки основних засобів, особливо в умовах
інфляції; диференційованість строків корисного використання і відповідно норм амортизації залежно
від функціонального призначення основних засобів; облік їх морального та фізичного зносу;
забезпечення за рахунок амортизаційних відрахувань не лише простого, але і розширеного
відтворення основних засобів; забезпечення цільового характеру використання амортизаційних
відрахувань на підприємствах усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
можливість здійснення всіма підприємствами прискореної амортизації; стимулювання своєчасного
оновлення основних засобів і прискорення НТП; надання більших прав підприємствам у галузі
проведення амортизаційної політики.
Базуючись на загальних принципових положеннях амортизаційної політики держави, кожне
підприємство розробляє і реалізує власну амортизаційну політику, тобто, враховуючи принципи,
методи і норми амортизаційних відрахувань, кожне підприємство має можливість їх адаптувати до
конкретних умов господарювання. Це досягається на основі реалізації передбачених законодавством
меж строків корисного використання необоротних активів, ступеня їх експлуатації, джерел
фінансування їх придбання, методів нарахування амортизації тощо.
Амортизаційну політику на мікрорівні можна розглядати з різних сторін. Зокрема, І.А. Бланк у
своїх працях розкриває амортизаційну політику як складову загальної політики управління
операційним основним капіталом, як частину загальної політики формування власних інвестиційних
ресурсів, як складову загальної політики управління операційними оборотними активами [12].
Економічний зміст амортизаційної політики як частини загальної політики управління операційними
позаоборотними активами полягає в індивідуалізації рівня інтенсивності відновлення відповідно до
специфіки їх експлуатації. Амортизаційна політика як складова частина формування власних
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інвестиційних ресурсів передбачає управління амортизаційними відрахуваннями від використовуваних
власних основних засобів і нематеріальних активів з метою їх реінвестування у виробничу діяльність.
Отже, щоразу зміст амортизаційної політики у цих варіантах розкривається або через
інтенсивність оновлення необоротних активів, або через управління амортизаційними
відрахуваннями.
Висновки з проведеного дослідження. На нашу думку, в економічному змісті амортизаційної
політики має бути відображена кожна з цих сторін і їх необхідно розглядати в сукупності. Якщо
виходити зі змісту амортизаційної політики як комплексного поняття, то воно повинно включати:
основні сегменти поновлення необороних активів залежно від інтенсивності їх використання, питання
формування необхідних амортизаційних ресурсів, а також їх використання згідно з функціональним
призначенням. З урахуванням наведених вище методичних підходів сутність амортизаційної політики
господарюючого суб’єкта, на наш погляд, слід представити таким чином.
Амортизаційна політика на мікрорівні – це комплекс науково обґрунтованих заходів,
спрямованих на своєчасне та якісне оновлення необоротних активів, формування достатнього рівня
амортизаційних відрахувань та їх використання як інвестиційного ресурсу, з метою забезпечення
безперервного процесу відтворення з високим рівнем ефективності. Тобто амортизацію слід
розглядати як складову частину механізму інвестування в аграрному виробництві. При цьому
правильне розуміння економічної природи, сутності та функцій амортизації дозволить обґрунтовано
підходити до вирішення проблем, пов’язаних із розробкою норм амортизаційних відрахувань, методів
амортизації, використанням накопичених амортизаційних коштів, визначенням оптимальних термінів
служби основних засобів.
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Свиноус І.В., Хомяк Н.В., Маєвська А.П. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
ЯК ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій
щодо формування засад ефективного використання коштів амортизації як джерела відтворення основних засобів
сільськогосподарських підприємств.
Методика дослідження. Аргументація теоретичних положень та одержаних висновків, які характеризують
основні тенденції розвитку відтворювальних процесів основних засобів в сільськогосподарських підприємствах,
здійснювалася у межах системного підходу, який охоплює як загальнонаукові (діалектичний, інтуїтивний, наукової
абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, закони логіки), так і економічні методи досліджень
(порівняльного аналізу – для зіставлення економічних явищ у різні часові періоди з метою виявлення причиннонаслідкового зв’язку; для порівняння кількісних та якісних показників розвитку сільськогосподарських підприємств;
статистично-економічний і графічний – збір, обробка статистичних даних).
Результати. Обгрунтовано теоретико-методичні підходи щодо ролі і місця амортизації та амортизаційного
фонду як джерела власних фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, що забезпечує відтворення основних
засобів в сільськогосподарських підприємствах.
Наукова новизна. Запроновано теоретичне обґрунтування поняття «амортизація» як складову частину
механізму інвестування в аграрному виробництві та «амортизаційної політики», як комплекс науково
обґрунтованих заходів, спрямованих на своєчасне та якісне оновлення необоротних активів, формування
достатнього рівня амортизаційних відрахувань та їх використання як інвестиційного ресурсу з метою
забезпечення безперервного процесу відтворення з високим рівнем ефективності.
Практична значущість. Запропоновано механізм нарахування амортизації основних засобів у
сільськогосподарських підприємствах та зберігання цих відрахувань в окремому фонді, сформованому на
розрахунковому рахунку у вигляді депозитного вкладу, що забезпечить уникнення втрат, пов’язаних з
інфляційними процесами, і придбання технічних засобів у міру накопичення коштів.
Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, основні засоби, відтворення, сільськогосподарське
підприємство.
Svynous I.V., Khomiak N.V., Maievska A.P. METHODOLOGICAL APPROACHES CONCERNING THE USE OF
DEPRECIATION AS A SOURCE OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical
recommendations on forming foundations of efficient use of funds of depreciation as a source of reproduction of fixed
assets of agricultural enterprises.
Methodology of the study. The argument of theoretical propositions and obtained findings that characterize the
main trends of the development in the reproductive processes of fixed assets at the agricultural enterprises carried out
within a systematic approach that covers both general and scientific (dialectical, intuitive, scientific abstraction, induction and
deduction, analysis and synthesis, the laws of logic) and economic research methods (comparative analysis – for
comparison of economic phenomena in different time periods in order to identify causal links; to compare quantitative and
qualitative indicators of development of agricultural enterprises; statistical and economic, graphics – for collection,
processing statistical data).
Findings. The theoretical and methodological approaches to the role and place of amortization and depreciation
of fund as a source of own financial resources of business entity that provide the reproduction of fixed assets at the
agricultural enterprises have been substantiated in the article.
Originality. A theoretical substantiation of the notion of “depreciation” as a part of the mechanism of investment in
the agricultural production and “depreciation policy” as a set of scientifically based measures aimed at timely and qualitative
renewal of fixed assets, the formation of a sufficient level of amortization deductions and using them as investment
resources in order to ensure a continuous process of reproduction with high levels of efficiency was proposed in the article.
Practical value. It was proposed the mechanism of depreciation of fixed assets at agricultural enterprises and
storage of these deductions in a separate fund, formed in the current account as a deposit, which will ensure the
avoidance of losses associated with inflation processes, and acquisition of technical means as the accumulation of
funds.
Key words: depreciation, amortization policy, fixed assets, reproduction, agricultural enterprises.
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Свиноус И.В., Хомяк Н.В., Маевская А.П. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АМОРТИЗАЦИИ
КАК
ИСТОЧНИКА
ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и
практических рекомендаций относительно формирования основ эффективного использования средств
амортизации как источника воспроизводства основных средств сельскохозяйственных предприятий.
Методика исследования. Аргументация теоретических положений и полученных выводов,
характеризующих основные тенденции развития воспроизводственных процессов основных средств в
сельскохозяйственных предприятиях, осуществлялась в рамках системного подхода, который охватывает как
общенаучные (диалектический, интуитивный, научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, законы
логики), так и экономические методы исследований (сравнительного анализа - для сопоставления экономических
явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи, для сравнения
количественных и качественных показателей развития сельскохозяйственных предприятий; статистическиэкономический и графический - сбор, обработка статистических данных).
Результаты. Обоснованы теоретико-методические подходы относительно роли и места амортизации и
амортизационного фонда как источника собственных финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающий
воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных предприятиях.
Научная новизна. Предложено теоретическое обоснование понятия «амортизация» как составную часть
механизма инвестирования в аграрном производстве и «амортизационной политики», как комплекс научно
обоснованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обновление необоротных активов,
формирование достаточного уровня амортизационных отчислений и их использования в качестве инвестиционного
ресурса с целью обеспечения непрерывного процесса воспроизводства с высоким уровнем эффективности.
Практическая значимость. Предложен механизм начисления амортизации основных средств в
сельскохозяйственных предприятиях и хранения этих отчислений в отдельном фонде, сформированном на
расчетном счете в виде депозитного вклада, что позволит избежать потерь, связанных с инфляционными
процессами, и приобретение технических средств по мере накопления средств.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, основные средства, воспроизведение,
сельскохозяйственное предприятие.
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Постановка проблеми. Активізація податкового реформування та унікальність земельних
ресурсів галузі сільського господарства зумовлює необхідність специфічної розбудови системи обліку
землі та вимагає формування чіткого та достовірного інформаційно-облікового забезпечення процесу
оподаткування. Інформаційна база, що існує сьогодні, формується переважно системою
бухгалтерського обліку, яка не містить спеціальних даних, потрібних для проведення оцінки земельних
ділянок і подальшого відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку. Саме тому для всіх
сільськогосподарських підприємств необхідним є запровадження такої системи обліку земельних
ділянок, яка забезпечить збір і систематизацію особливих даних про кількість, якість і стан
використання земель різного функціонального призначення [1, с. 180] та сприятиме формуванню
необхідного обліково-інформаційного забезпечення процесу їх оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліково-інформаційного забезпечення
оподаткування земель сільськогосподарського призначення суттєва увага відведена в роботах таких
науковців, як Жук В., Саблук П., Дем’яненко М., Кірейцев Г., Бутинець Ф., Гузар Б., Палюх М. та ін.
Практика
свідчить,
що
обліково-інформаційне
забезпечення
оподаткування
сільськогосподарських земель має стати інтегрованою системою обліку та оподаткування, оскільки
лише за таких умов можливо забезпечити систематизацію інформації для оперативних управлінських
рішень і координації майбутнього розвитку аграрного виробництва. Отже, для створення необхідного
обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень вкрай необхідним є
поєднання обліку та оподаткування земель сільськогосподарського призначення.
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Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці практичних рекомендацій щодо
удосконалення механізму сплати єдиного податку платниками четвертої групи та обліковоінформаційного забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Практика свідчить, що з часів реформування
земельних відносин, сільськогосподарські товаровиробники, нині платники єдиного податку 4 групи (а
саме юридичні особи - сільськогосподарські товаровиробники, питома вага продажу
сільськогосподарських товарів за попередній податковий (звітний) рік не менше, ніж 75%),
використовують земельні ділянки як у господарській, так і в негосподарській діяльності, як на правах
власності, так і в межах договору оренди. Отже, у будь-якому із зазначених випадків бухгалтерський і
податковий облік земель має свої особливості та потребує на окреме вивчення.
Бухгалтерський облік земель регулюється П(С)БО 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 32
«Інвестиційна нерухомість». Зокрема П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що земельні ділянки
мають визнаватись активом, оскільки існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди від їх використання та їх вартість може бути достовірно визначена [5]. Облік
власних земельних ділянок, що ідентифікуються як інвестиційна нерухомість, тобто в результаті
використання яких очікується отримання орендної плати та/або передбачається збільшення власного
капіталу, здійснюється відповідно до вимого П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [3].

Водночас, оскільки більшість земель сільськогосподарськими товаровиробниками
використовується на умовах оренди, то облік орендованих земельних ділянок регулюється
П(С)БО 14 «Оренда» [6].
Документальне оформлення операцій з надходження власних і орендованих земельних ділянок
та паїв у сільськогосподарських підприємствах здійснюється на загальних засадах обліку основних
засобів, тобто у відповідності з Наказом Міністерства аграрної політики України «Про затвердження
спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів та інших необоротних активів
сільськогосподарських підприємств і Методичних рекомендацій щодо їх застосування» від 27 вересня
2007 р. № 701 [9], відповідно до якого первинним документом, яким користуються сільгоспвиробники
для оформлення операцій з надходження власних та орендованих земельних ділянок, є «Акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» ф. № ОЗСГ-1. Підтримуємо думку
практиків, які неодноразово наголошують, що цей документ не пристосований для відображення
земельних ділянок, оскільки в ньому не передбачається розкриття деталізованої інформації щодо
конкретних якісних характеристик земельних ділянок, а тому представлені в ньому відомості не
надають необхідної інформації для потреб обліку та оподаткування земель сільськогосподарського
призначення [4, с. 77]. А також погоджуємось з пропозицією науковців стосовно потреби введення
спеціалізованого документа - «Акт приймання-передачі земельних ресурсів», який розкриватиме як
характеристики земельних ділянок, так і надаватиме всі відомості щодо їх одержання та подальшої
експлуатації [4, с. 78].
Узагальнення операцій, пов’язаних з використанням земельних ділянок в регістрах аналітичного
та синтетичного обліку, здійснюється аналогічно операціям з основними засобами.
Податковий облік земельних ділянок сільськогосподарськими товаровиробниками ведеться у
Відомості про наявність земельних ділянок (далі – Відомість), яка є додатком до Податкової
декларації платника єдиного податку четвертої групи.
1
Підставою для нарахування єдиного податку платникaми 4 групи згідно п. 292 .3 ПКУ є данi
державного земельного кадастру, данi з державного реєстру речових прaв на нерухоме майно [7].
Тож, у наведеній відомості зазначаються інформація: про кожний документ, що встановлює право
власності та/або користування земельними ділянками, у т. ч. про кожний договір оренди земельної
частки (паю); кадастровий номер земельної ділянки; серія та номер державного акта; нормативна
грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки і площа земельної ділянки. Слід наголосити, що
площа земельних ділянок, інформація про які не внесена до державного земельного кадастру,
фактично не включається до Відомості, а отже і не включається до бази оподаткування єдиного
податку. Тож, з метою посилення контролю за повнотою сплати ЄП платниками 4 групи до
податкового законодавства внесено вимогу про обов'язкову реєстрацію договорів, якими
передбачається право власності та право користування земельними ділянками, y тому числі і на
умовах оренди.
Базою оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників – платників єдиного податку
четвертої групи є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ, багаторічних насаджень). Проте з 1 січня 2015 року база оподаткування застосовується з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеногo станом на 01 січня податкового (звітного) року,
1
відповідно дo порядку, передбаченого для плати зa землю (пп.292 .2 ПКУ) [7].
Слід наголосити, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015 р. [8] визначено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що
використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
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сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів),
застосовується із значенням 120 відсотків. Враховуючи інформацію витягу з листа Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.01.2016 №6-28-0.22-201/2-16 «Про індексацію
нормативної грошової оцінки земель» [10] коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель,
на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті Податкового
кодексу України, станом на 1 січня 2016 року становить 1,433. Разом з тим, відповідно до пункту 6
підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу України (в редакції Закону України від
24.12.2015 № 909 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році») встановлено,
що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей,
пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків. Враховуючи викладене, значення
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2015 рік становить 1,2. Тому індексація орендної
плати за паї (оскільки це сільськогосподарські угіддя) буде становити саме 120%, а не 143,3%.
Щодо бази оподаткування та індексації єдиного податку 4 групи у 2016 році визначено, зокрема,
наступне:
− для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою
оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку,
встановленого розділом XII ПКУ;
− для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою
оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в області з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII ПКУ
(рис. 1).
Тобто, індексація єдиного податку буде такою ж, як і в 2015 році, без врахування індексу
споживчих цін за 2015 рік (143,3% або 120%). Але ставки податку збільшились.
Розмір ставок єдиного податку для платників 4 групи з одного гектара сільськогосподарських
угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить
(у відсотках бази оподаткування):
− для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах
та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди) – 0,81;
− для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях –
0,49;
− для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та
на поліських територіях) – 0,49;
− для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0,16;
− для земель водного фонду – 2,43;
− для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських
товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди –
5,4 [7].
Таким чином, податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, без сумніву,
збільшилося. Особливо відчутними зміни стосуються сільськогосподарських товаровиробників,
основним видом діяльності яких є рослинництво та в користуванні яких знаходяться значні площі
сільськогосподарських угідь.
З метою зниження податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників
вважаємо за доцільне внести корективи до механізму сплати ними єдиного податку. Нині ЄП
платниками 4-ї групи визначається як:
ЄП = ∑Пзі × ГОзі × СПі,
(1)
де Пз – площа відповідної і-ої категорії земель;
ГОзі – нормативна грошова оцінка 1 га відповідної і-ої категорії земель з урахуванням
коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року
відповідно до порядку, встановленого розділом XII ПКУ;
СПі – ставка податку з 1 га відповідної і-ої категорії земель.
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Об’єкт оподаткування для платників ЄП четвертої групи площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель
водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності
сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди

Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення, що використовуються для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва

Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення, що не використовуються для
ведення сільськогосподарського
товаровиробництва

Звільняються від сплати земельного податку

Оподатковуються земельним податком на
загальних умовах

База оподаткування для платників ЄП четвертої групи нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень)

Для сільськогосподарських товаровиробників

Для земель водного фонду

Нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного за станом на 1 січня базового податкового
(звітного) року відповідно до порядку, встановленого
розділом XII ПКУ

Нормативна грошова оцінка ріллі в АР Крим
або в області, з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного за станом на 1 січня
базового податкового (звітного) року
відповідно до порядку, встановленого
розділом XII ПКУ

Ставка оподаткування для платників ЄП четвертої групи
з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу)
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування)

Податкове зобов’язання з ЄП для платників четвертої групи
ПЗ = ∑Пзі × ГОзі × Спі

Рис. 1. Механізм сплати єдиного податку платниками четвертої групи
Джерело: розробка авторів

З урахуванням доведеної аграріями циклічності сільськогосподарського виробництва, вважаємо
за необхідне розрахунок суми податкового зобов’язання з ЄП здійснювати з урахуванням
поправочного коефіцієнта – коефіцієнта циклічності:
ЄП = ∑Пзі × ГОзі × СПі × kц,

(2)

де kц – коефіцієнт циклічності сільськогосподарського виробництва.
Зокрема, аграріями доведено, що в сільськогосподарському виробництві, і особливо в
рослинництві, спостерігається циклічність виробництва, про що свідчать дані табл. 1 та рис. 2.
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Таблиця 1
Динаміка урожайності основних видів сільськогосподарських культур протягом 1960-2015 рр.,
ц/га
Урожайність
Роки
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Зернові

Соняшник

Овочі

Плоди та ягоди

15,5
18,8
22,8
19,8
22,5
24,2
35,1
24,3
19,4
27,1
27,3
18,2
28,3
28,0
26,9
37,0
31,2
39,9
34,6
34,8

10,6
14,3
14,8
13,6
13,0
14,6
15,8
14,2
12,2
9,4
12,0
11,2
8,9
12,8
15,0
18,4
17,4
21,7
15,3
16,8

103
112
120
116
146
148
149
120
112
123
124
139
149
157
174
195
199
200
188
184

22,1
31,2
25,9
29,5
28,7
47,2
42,7
29,8
38,4
30,5
36,5
56,0
58,1
63,7
78,2
84,9
84,5
91,6
112,4
117,6

Джерело : [2]

Рис. 2. Динаміка урожайності основних видів сільськогосподарських культур в цілому по
Україні протягом 1960-2015 рр., ц/га
Джерело : побудовано за даними [2]
Дані табл. 1 та рис. 2 дають можливість чітко спостерігати, що фактична урожайність
сільськогосподарських культур з певною періодичністю знаходиться то вище, то нижче середнього
рівня, що підтверджує таким чином існування циклічності виробництва, як наслідку асинхронних
коливань найбільш важливих параметрів погодних умов для окремих сільськогосподарських культур.
При цьому тривалість короткострокових циклічних коливань у динаміці урожайності зернових
культур та соняшнику, на виробництві яких нині спеціалізується більшість сільськогосподарських
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товаровиробників, складає близько 3-х років. Тривалість же короткострокових циклічних коливань у
динаміці урожайності овочів, плодів та ягід складає до 5-ти років.
Циклічні коливання в динаміці урожайності сільськогосподарських культур, а також відповідні зміни
в обсягах валового виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції функціонально
впливають на показники виробництва валової та товарної продукції, і відповідно на результативність
діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Тож, в неврожайні роки податковий тиск на аграріїв
значно підвищується, зокрема, наприклад, при урожайності зернових 26,9 ц/га у 2010 році, до бюджету
було сплачено практично ½ врожаю. Решта врожаю, що залишилась в розпорядженні товаровиробників,
ледве дозволила покрити понесені витрати, а в окремих випадках призвело до збитковості підприємств.
Так, рівень збитковості сільськогосподарських товаровиробників в 2010 році склав 1993,7 млн. грн., що
суттєво перевищило рівень збитковості підприємств даної галузі в попередні 2-3 роки. Таким чином,
приходимо до висновку, що неврахування у механізмі сплати ЄП циклічності виробництва загострює
становище в аграрній сфері економіці, призводить до збільшення податкового тиску, погіршення
фінансового стану господарств та ускладнює подальший розвиток галузі.
Тож, вважаємо за доцільне суму єдиного податку, що підлягає сплаті сільськогосподарськими
товаровиробниками до бюджету, визначати з урахуванням поправочного коефіцієнта – коефіцієнта
циклічності, що дозволить уникнути циклічності податкового тиску на сільськогосподарських
товаровиробників у середньо- та низьковрожайні роки та сприятиме запобіганню їх банкрутства.
Запровадження даного коефіцієнта вимагає внесення змін до Відомості про наявність земельних
ділянок, яка є додатком до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, а саме
введення додаткової графи для відображення коефіцієнта циклічності.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи складність податкових відносин в
аграрному секторі економіки, а також певною мірою їхній специфічний характер, на наш погляд,
потрібно виходити з того, що податкову проблему вирішити прийняттям або доповненням
законодавчих актів, навіть найреволюційнішими, подолати не вдасться, розв’язувати її слід поетапно.
Початково доцільно внести корективи до механізму сплати сільськогосподарськими
товаровиробниками – платниками ЄП четвертої групи шляхом запровадження при розрахунку ЄП
коефіцієнта
циклічності,
що
дозволить
уникнути
циклічності
податкового
тиску
на
сільськогосподарських товаровиробників у середньо- та низьковрожайні роки та сприятиме
економічному розвитку галузі. А також водночас внести зміни до порядку документального
відображення операцій з надходження власних і орендованих земельних ділянок та паїв.
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Левченко Н.М., Желонкін С.С. ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму сплати єдиного податку
платниками
четвертої
групи
та
обліково-інформаційного
забезпечення
оподаткування
земель
сільськогосподарського призначення.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження став діалектичний метод, який дозволив
вивчити місце та функції бухгалтерського та податкового обліку у формуванні обліково-інформаційного
забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Графічний метод використано при
побудові моделі механізму сплати єдиного податку платниками четвертої групи. Завдяки методам аналізу й
синтезу зроблено висновки щодо необхідності та доцільність практичного застосування результатів дослідження.
Результати. В ході дослідження доведено потребу поєднання бухгалтерського та податкового обліку з
метою
створення
належного
обліково-інформаційного
забезпечення
оподаткування
земель
сільськогосподарського призначення платниками єдиного податку четвертої групи та прийняття стратегічних
управлінських рішень щодо ефективного їх використання. Побудовано модель механізму сплати єдиного податку
платниками четвертої групи.
Наукова новизна полягає в розробці практичних рекомендацій щодо формування належного обліковоінформаційного забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення шляхом
удосконалення механізму сплати єдиного податку платниками четвертої групи та поєднання інформаційного
забезпечення бухгалтерського і податкового обліку.
Практична значущість. Запропоновано суму єдиного податку, що підлягає сплаті сільськогосподарськими
товаровиробниками – платниками єдиного податку четвертої групи визначати з урахуванням поправочного
коефіцієнта – коефіцієнта циклічності, що дозволить уникнути циклічності податкового тиску на
сільськогосподарських товаровиробників у середньо- та низьковрожайні роки та сприятиме запобіганню їх
банкрутства.
Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, нормативна грошова оцінка земель, єдиний
податок, платники єдиного податку четвертої групи.
Levchenko N.M., Zhelonkin S.S. ACCOUNTING AND TAX INFORMATION SUPPORT OF AGRICULTURAL
LAND
Purpose consists in development of practical recommendations about improvement of the mechanism of payment
of a uniform tax by payers of the fourth group and registration information support of the taxation of lands of agricultural
purpose.
Methodology of research. The dialectic method which has allowed to study the place and functions of
accounting and tax accounting in formation of registration information support of the taxation of lands of agricultural
purpose became a methodological basis of research. The graphic method is used at creation of model of the mechanism
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of payment of a uniform tax by payers of the fourth group. Thanks to methods of the analysis and synthesis conclusions
are drawn on need and expediency of practical application of results of research.
Findings. The study proved requires a combination of accounting and taxation in order to create the proper
accounting and tax information support farmland single tax payer fourth group and strategic management decisions for
effective use. A model of the mechanism of payment of a uniform tax by payers of the fourth group has been proposed
Originality of consists in development of practical recommendations about formation of due registration
information support of the taxation of lands of agricultural purpose by improvement of the mechanism of payment of a
uniform tax by payers of the fourth group and association of information support of accounting and tax accounting.
Practical value. It is offered – to determine the sum of the uniform tax which is subject to payment by agricultural
producers by payers of a uniform tax of the fourth group taking into account correction coefficient - recurrence coefficient
that will allow to avoid recurrence of tax pressure upon agricultural producers in average and low-yielding year and will
promote prevention of their bankruptcy.
Key words: earth of agricultural purpose, standard monetary assessment of lands, uniform tax, payers of a
uniform tax of the fourth group.
Левченко Н.М., Желонкин С.С. УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Цель статьи cостоит в разработке практических рекомендаций по совершенствованию механизма уплаты
единого налога плательщиками четвертой группы и учетно-информационного обеспечения налогообложения
земель сельскохозяйственного назначения.
Методика исследования. Методологической основой исследования стал диалектический метод, который
позволил изучить место и функции бухгалтерского и налогового учета в формировании учетно-информационного
обеспечения налогообложения земель сельскохозяйственного назначения. Графический метод использован при
построении модели механизма уплаты единого налога плательщиками четвертой группы. Благодаря методам
анализа и синтеза сделаны выводы о необходимости и целесообразности практического применения
результатов исследования.
Результаты. В ходе исследования обоснована потребность гармонизации бухгалтерского и налогового
учета с целью создания надлежащего учетно-информационного обеспечения налогообложения земель
сельскохозяйственного назначения плательщиками единого налога четвертой группы и принятия управленческих
решений по эффективному их использованию. Построена модель механизма уплаты единого налога
плательщиками четвертой группы.
Научная новизна состоит в разработке практических рекомендаций по формированию должного учетноинформационного обеспечения налогообложения земель сельскохозяйственного назначения путем
усовершенствования механизма уплаты единого налога плательщиками четвертой группы и объединения
информационного обеспечения бухгалтерского и налогового учета.
Практическая
значимость.
Предложено
сумму
единого
налога,
подлежащего
уплате
сельскохозяйственными товаропроизводителями – плательщиками единого налога четвертой группы,
определять с учетом поправочного коэффициента – коэффициента цикличности, что позволит избежать
цикличности налогового давления на сельскохозяйственных товаропроизводителей в средне- и низкоурожайные
года и будет способствовать предотвращению их банкротства.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, нормативная денежная оценка земель,
единый налог, плательщики единого налога четвертой группы.
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АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ:
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Активи, які придбані або самостійно виготовлені та призначені для
подальшої переробки на підприємстві або утримуються для іншого споживання у ході нормального
операційного циклу, виступають виробничими запасами, які займають важливе місце в діяльності
підприємства. Незадовільна організація складського господарства та зберігання виробничих запасів,
незадовільне оформлення первинних документів, невідповідність даних звітів матеріально
відповідальних осіб даним первинних документів, невідповідність даних аналітичного та синтетичного
обліку, незадовільна організація бухгалтерського обліку виробничих запасів та інші порушення
можуть виникати на підприємстві. Тому перед аудиторами при проведенні аудиту виробничих запасів
постає завдання здійснення ефективного аудиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аудиту виробничих запасів
розглядаються в працях Бутинця Ф. Ф., Виноградової М. О., Душко З. О., Жидєєвої Л. І.,
Кулаковської Л. П., Пантелєєва В. П., Пилипенко І. І., Сопко В. В., Утенкової К. О., Усач Б. Ф.,
Шкірі Л. Н. та ін. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених, трансформаційний перехід
формування фінансової звітності за МСФЗ та постійні зміни законодавства вимагають на подальше
вивчення методики аудиторської перевірки правильності облікового відображення виробничих запасів.
Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження методики та послідовності
аудиту виробничих запасів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основою господарської діяльності підприємств є
виробничі запаси. Запаси – це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством [5].
Предметом аудиту виробничих запасів є господарські процеси та операції, які пов’язані з
оприбуткуванням, рухом, використанням та іншим вибуттям запасів, а також відносин, що виникають
при цьому на підприємстві та за його межами.
Метою проведення аудиту виробничих запасів відповідно до МСА 200 «Загальні цілі
незалежного аудитора на проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» є
висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємства інформації щодо операцій з виробничими
запасами [4].
Виходячи з мети аудиту виробничих запасів, основними завданнями є: перевірка правильності
віднесення активів підприємства до їхніх видів; перевірка забезпечення зберігання виробничих
запасів, дотримання встановлених нормативів їхнього виробничого використання; перевірка
правильності визначення вартості виробничих запасів; перевірка правильності відображення в обліку
надходження та вибуття виробничих запасів за їхніми напрямами; перевірка доцільності вибору
підприємством методу списання виробничих запасів; перевірка правильності формування, розподілу
та списання транспортно-заготівельних витрат по запасах; перевірка правильності розподілу вартості
використання на виробництво виробничих запасів за видами витрат та за об’єктами калькулювання;
перевірка правильності відображення в обліку надходження, вибуття виробничих запасів; перевірка
дотримання вимог щодо проведення інвентаризації виробничих запасів; перевірка правильності
документального оформлення операцій з обліку виробничих запасів; перевірка синтетичного та
аналітичного обліку виробничих запасів.
Джерела інформації аудиту виробничих запасів: облікова політика підприємства та джерела, в
яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух виробничих запасів.
Планування аудиту виробничих запасів розробляється виходячи із норм МСА 300 «Планування
аудиту фінансової звітності». Для того, щоб ефективно провести аудит, аудитор повинен чітко
сформулювати мету проведення аудиту, основні завдання, виокремити об’єкти аудиту в межах
завдання, чітко визначити джерела отримання інформації [6].
Для прийняття рішення відносно методу організації аудиту виробничих запасів, необхідно
оцінити систему внутрішнього контролю. Для оцінки системи внутрішнього контролю аудитор
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проводить тестування. При оцінці системи внутрішнього контролю аудитор повинен перевірити:
відповідність зберігання запасів встановленим вимогам; чи закріплені виробничі запаси, що
знаходяться на складі і в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і використання; чи
наявні договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які пов’язані із зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих
виробничих запасів; чи ведеться облік у розрізі підзвітних осіб; чи належним чином проводиться
інвентаризація запасів; чи правильно відображається в обліку результат інвентаризації; чи були у
звітному періоді факти крадіжки та псування виробничих запасів; чи списувався за нормами
природний убуток виробничих запасів; чи оприбутковували зайві виробничі запаси, виявлені в
результаті інвентаризації; чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерського обліку виробничих
запасів з даними книги; чи здійснюється звірка за відпуском виробничих запасів на підставі лімітнозабірних карт з документами на витрачання; чи проводиться контроль за точністю підрахунку
первинних документів з обліку виробничих запасів.
Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор має визначити аудиторські
процедури, відповідно до норм МСА500 «Аудиторські докази», які необхідні для проведення аудиту
виробничих запасів [2].
Вважаємо, що розпочинати перевірку доцільно з вивчення Наказу про облікову політику, а саме
з вивчення питань: яка облікова оцінка запасів; відповідно до якого методу вибуття запасів
проводиться їх списання за різними напрямами; які субрахунки передбачені робочим планом рахунків
для обліку виробничих запасів; на яких рахунках здійснюється і який метод використовується для
накопичення витрат і проведення розрахунку транспортно-заготівельних витрат за кожним видом
запасів; що зазначено у посадовій інструкції бухгалтера з обліку запасів; чи наявний графік
документообороту за виробничими запасами; чи розроблено порядок складання і подання звітів
матеріально-відповідальними особами; чи наявний та фактично виконується план проведення
інвентаризацій [3].
Наступним кроком аудитора має стати вивчення показників фінансової звітності щодо
відображення інформації про наявність та рух запасів, їх видів. Перевірку запасів аудитор має
розпочинати з порівняння інформації про наявність запасів за кожною статтею ф. 1 «Баланс» (Звіт про
фінансовий стан) (призначеною для відображення запасів) з даними Оборотної відомості за
синтетичними рахунками і даними Головної книги.
Щоб сформулювати обґрунтовані висновки, аудитор має отримати достовірні докази. Перелік
процедур, які дозволяють отримати достовірні докази визначено МСА 500 «Аудиторські докази» [2].
Здійснення тих чи інших процедур супроводжується певною послідовністю застосовуваних
методів. Проте це не означає, що будь-який метод контролю «закріплений» за конкретною
аудиторською процедурою. Залежно від обставин замовлення до складу аудиторської процедури
можуть входити різні методи. Саме в підборі оптимальної й відповідної кількості та виду того чи іншого
методичного прийому залежить якість результату аудиторської послуги [7].
Основними складовими методики проведення аудиту виробничих запасів є розробка плану та
програми їх перевірки. Планування забезпечує формування головної стратегії та напрямків
проведення перевірки. Програма аудиту має дати змогу аудитору встановити достовірність первинних
даних бухгалтерського обліку щодо наявності та руху виробничих запасів, перевірити повноту і
своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених документах та облікових
регістрах, перевірити правильність ведення обліку виробничих запасів відповідно до нормативнозаконодавчої бази, облікової політики, перевірити достовірність відображення залишків виробничих
запасів з показниками фінансової звітності. У програмі аудиту передбачається перелік аудиторських
доказів, тобто джерел інформації, на підставі вивчення яких мають бути зроблені висновки за
результатами перевірки. Тобто, ефективне застосування аудиторських процедур залежить від
затвердженого плану, програми та методики проведення аудиту.
Вважаємо, що проведення аудиту операцій з обліку виробничих запасів доцільно здійснювати у
наступній послідовності (рис. 1).
При аудиті виробничих запасів можуть бути використані такі методичні прийоми:
− перевірка. Цим прийомом в обов'язковому порядку слід скористатися для перерахунку
фактичної наявності запасів, перевірки видаткових (при реалізації) і прибуткових (при отриманні ТМЦ
та ін.) документів, а також записів у реєстраційних книгах та інших облікових регістрах;
− аналіз при аудиті матеріально-виробничих запасів дозволяє порівняти дані облікових регістрів
з даними відповідних рядків фінансової звітності;
− письмове пояснення особливо часто застосовується на організаційному етапі. Разом з тим,
фактичне виявлення аудитором викривлень фінансової звітності під час виконання аудиторських
процедур по суті може зажадати отримання письмові пояснення і від управлінського персоналу і на
дослідницькому етапі, а не тільки на організаційному етапі;
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− анкетування, як і письмові пояснення, переважно застосовується на організаційному етапі.
Воно допомагає оцінити ефективність системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання,
провести розрахунки аудиторських ризиків;
− звірка при аудиті матеріально-виробничих запасів особливо актуальна та важлива тоді, коли
має місце, наприклад, відповідальне зберігання матеріальних і цінностей суб'єкта господарювання
третьою особою;
− обстеження може проводитися щодо місць зберігання матеріальних цінностей підприємства,
що перевіряється. Гарантована збереження і наявність належних умов зберігання матеріальновиробничих запасів свідчить про відсутність ризиків зберігання;
− тестування. Актуальність цього методичного прийому полягає в оцінці відповідності даних
облікових регістрів і даних фінансової звітності. Цей методичний прийом в такому аспекті є
актуальним для будь-якої ділянки аудиту;
− експертиза. Про доцільність запрошення експерта (наприклад, оцінювача) рішення приймає
аудитор на основі свого професійного судження [8].
Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві (тестування)

Перевірка інвентаризації виробничих запасів

Перевірка первинних документів з обліку виробничих запасів (прибуткові та видаткові документи)

Перевірка даних первинних документів з даними складського обліку виробничих запасів

Перевірка оборотно-сальдових відомостей з обліку виробничих запасів з даними обліку матеріальновідповідальних осіб

Перевірка даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) з даними Головної книги, журналів, відомостей та
первинних документів

Перевірка даних фінансової та податкової звітності з обліку виробничих запасів

Узагальнення матеріалів перевірки, складання висновку, надання рекомендацій щодо обліку виробничих
запасів

Рис. 1. Послідовність проведення аудиту виробничих запасів
Джерело : власна розробка
Згідно МСА 230 «Аудиторська документація» аудитор повинен своєчасно складати аудиторську
документацію, яка має стати в подальшому підґрунтям побудови аудиторського звіту та доказом того,
що аудит планувався і виконувався відповідно до МСА і чинних нормативно-правових актів [1].
Своєчасна підготовка достатньої та прийнятої аудиторської документації сприятиме підвищенню
якості аудиту і забезпечить ефективне здійснення аудиторської перевірки [4].
Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження приходимо до висновку,
що використання Міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці в нашій країні
супроводжується рядом проблем, однією з яких є відсутність чіткої методики перевірки. Отже,
запропоновано методику та послідовність проведення аудиту виробничих запасів, запровадження
яких на практиці дозволить забезпечити ефективне проведення аудиту.
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Візіренко С.В., Пасєвіна М.Ю. АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Метою є комплексне дослідження методики та послідовності аудиту виробничих запасів.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано методи: аналітикомонографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні
законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань аудиту виробничих запасів; абстрактно-логічний
метод – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій; графічний метод – при
побудові схеми послідовності проведення аудиту виробничих запасів. Завдяки методам аналізу і синтезу
зроблено висновки щодо доцільності та можливості практичного застосування результатів дослідження.
Результати. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень методики та послідовності аудиту
виробничих запасів, у зв’язку з тим, що дотепер триває трансформаційний перехід формування фінансової
звітності за МСФЗ. Розглянуто та охарактеризовано методику проведення аудиту виробничих запасів у
відповідності до вимог МСА. Визначено послідовність проведення аудиту виробничих запасів. Наголошено на
відмінних рисах методичних прийомів аудиту виробничих запасів: перевірка; аналіз при аудиті матеріальновиробничих запасів; письмове пояснення; анкетування; звірка; обстеження; тестування; експертиза. Визначено
аудиторські процедури відносно ділянки аудиту виробничих запасів.
Наукова новизна. Запропоновано методику та послідовність проведення аудиту виробничих запасів,
запровадження яких на практиці дозволить забезпечити ефективне проведення аудиту.
Практична значущість полягає в тому, що результати дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані аудиторськими компаніями під час проведення аудиту виробничих запасів.
Ключові слова: аудит виробничих запасів, аудиторські докази, аудиторська документація, планування
аудиту, аудиторські процедури, методика аудиту, план аудиту, програма аудиту.
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Vizirenko S.V., Pasevina M.Yu. AUDIT OF PRODUCTION SUPPLIES: METHODICAL ASPECT
Purpose there is complex research of method and sequence of audit of production supplies.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used methods in the article: analitikomonographic – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other normatively
legal acts on questions the audit of production supplies; abstractly logical method – for generalization of theoretical
positions, forming of conclusions and suggestions; graphic method – the construction sequence diagrams audit
inventory. Due to the methods of analysis and synthesis conclusions are done in relation to expedience and possibility of
practical application of research results.
Findings. The necessity of further research methodology and consistency of the audit of inventory, due to the fact
that the transition is still ongoing transformation of financial reporting under IFRS. Considered and described method of
inventory audit in accordance with ISAs. The sequence of the audit of inventory. Emphasized the distinctive features
instructional techniques inventory audit: check; analysis of the audit of inventory; written explanation; questionnaires;
reconciliation; examination; testing; expertise. Defined areas of audit procedures regarding the audit of inventory.
Originality. The methodology and consistency of the audit of inventory and their implementation in practice will
ensure effective audit.
Practical value consists in that the research results in the form of proposals and guidelines can be used during
the auditing firms audit the inventory.
Key words: audit of production supplies, public accountant proofs, public accountant document, planning of audit,
public accountant procedures, method of audit, plan of audit, program of audit.
Визиренко С.В., Пасевина М.Ю. АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Целью является комплексное исследование методики и последовательности аудита производственных
запасов.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использовано методы: аналитикомонографический – при изучении литературных источников; системно аналитический метод – при исследовании
законодательных и других нормативно правовых актов по вопросам аудита производственных запасов;
абстрактно-логический метод – для обобщения теоретических положений, формирования выводов и
предложений; графический метод – при построении схемы последовательности проведения аудита
производственных запасов. Благодаря методам анализа и синтеза сделаны выводы относительно
целесообразности и возможности практического применения результатов исследования.
Результаты. Обоснована необходимость дальнейших исследований методики и последовательности
аудита производственных запасов, в связи с продолжением трансформационного перехода формирования
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Рассмотрена и охарактеризована методика
проведения аудита производственных запасов в соответствии с требованиями МСА. Определена
последовательность проведения аудита производственных запасов. Подчеркнуты отличительные черты
методических приемов аудита производственных запасов: проверка; анализ при аудите материальнопроизводственных запасов; письменное объяснение; анкетирование; сверка; обследование; тестирование;
экспертиза. Определены аудиторские процедуры относительно участка аудита производственных запасов.
Научная новизна. Предложена методика и последовательность проведения аудита производственных
запасов, применение которых на практике позволит обеспечить эффективное проведение аудита.
Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования в форме предложений и
методических рекомендаций могут быть использованы аудиторскими компаниями при проведении аудита
производственных запасов.
Ключевые слова: аудит производственных запасов, аудиторские доказательства, аудиторская
документация, планирование аудита, аудиторские процедуры, методика аудита, план аудита, программа аудита.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОХОДИ
ДОМОГОСПОДАРСТВ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Одним із основних індикаторів розвитку економіки та суспільства в
цілому є доходи домогосподарств, а дохід від підприємницької діяльності є його ключовим елементом.
Зміна одного із елементів економічної системи змінює величину доходу окремого підприємця. В свою
чергу, рівень дохідності приватних підприємців змінює економічну та фінансову стабільність держави.
Досвід останніх економічних змін акцентує увагу на загостренні фінансового становища
домогосподарств, які займаються підприємницькою діяльністю. Низький рівень доходів приватних
підприємців зумовлює необхідність комплексного реформування механізму збільшення доходів
вітчизняних домогосподарств, що є однією із найгостріших проблем сучасної економіки.
Сьогодні головним завданням кожного домогосподарства є збереження власного бізнесу,
безперервності його розвитку та забезпечення прогресивного доходу. Відтак, актуальності набуває
дослідження динаміки та факторів впливу на формування доходів приватних підприємців в сучасних
умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, динаміку та причини зміни доходів
домогосподарств від підприємницької діяльності досліджували такі науковці, як О. Барановський,
Л. Гаєвська, О. Грицина, І. Жиляєв, Й. Завадський, Р. Кантільйон, Т. Кізима, С. Мочерний, Я. Ларіна,
Ж.-Б. Сей, А. Сміт, О. Устенко, Й. Шумпетер, С. Юрій. Зокрема, серед останніх вітчизняних досліджень
слід акцентувати увагу на працях А. Збарської, Л. Карамушки, Н. Налуокової, П. Шваба та ін. Вони
розглядають підприємницький дохід домогосподарств загалом, однак, на наш погляд, сьогодні
необхідно аналізувати рівень дохідності приватних підприємців під впливом факторів зовнішнього та
внутрішнього середовищ, як ключову рушійну силу розвитку сучасної економіки, як індикатор її
розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовищ на зміну динаміки доходів домогосподарств від підприємницької діяльності в умовах
сучасних економічних трансформацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємницький дохід відіграє велику роль в
доходах домогосподарств, особливо в умовах кризи. Стимулювання росту підприємницьких доходів
важливе як для зменшення соціальної напруги у суспільстві, так і для підтримки національної
економіки шляхом росту платоспроможного попиту. Підприємництво не тільки дозволяє забезпечити
доходом самого громадянина-підприємця, але і найманих працівників. Тому варто звернути увагу на
законодавче затвердження сімейної форми власності та сімейного підприємництва, як форми
організації бізнесу серед вітчизняних домогосподарств. Сімейне підприємництво допомагає створити
стабільну дохідну базу, зменшити навантаження на бюджет за видатками, збільшити бюджетні
надходження у вигляді податкових платежів з приватного підприємництва, забезпечити зайнятістю і
доходом як людей працездатного віку, так і пенсіонерів, молодь і людей з особливими потребами.
Сучасні науковці з часом все більше розуміють необхідність детальнішого вивчення доходів
приватних підприємців, як основи розвитку економіки, а з точки зору формування доходів населення –
як важливої складової відтворення капіталу. Вони неоднозначно трактують поняття доходу та його
утворення. В. Сопко характеризує дохід як елемент діяльності – операційної, фінансової або
інвестиційної – якщо відбулася подія його визнання на основі економічного змісту господарської
операції та юридичного оформлення [8, с. 236]. Ф. Бутинець вважає, що дохід є збільшенням
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зростання власного капіталу [2, с. 107].
Дохід приватного підприємця – це грошова винагорода, яку підприємець отримує за свою
організаторську роботу з об'єднання і використання економічних ресурсів, за ризик збитків від
використання цих ресурсів та господарську ініціативу.
Доходи підприємців накопичуються шляхом їх взаємодії з наступними суб’єктами економіки:
− іншими домогосподарствами – здійснення співпраці в напрямку формування та використання
спільних грошових фондів;
∗
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− підприємствами – утворення тісних бізнесових зв’язків з метою співпраці в напрямку
постачання ресурсів для здійснення підприємницької діяльності домогосподарствами та пошуку
джерел збуту для утворених благ;
− комерційними банками – співпраця в напрямку використання банків як гарантів збереження
грошових фондів та забезпечення посередництва на ринку фінансових послуг;
− страховими організаціями – укладання страхових договорів з метою нівелювання ризиків
втрати бізнесу у разі непередбачуваних ситуацій;
− державою - формування і використання державних грошових фондів.
Дохід підприємця поділяють на два види:
1. гарантований дохід підприємця – заробітна плата;
2. ризиковий дохід підприємця – плата за ризик, інновації, монопольну владу. Величина
підприємницького доходу коливається, перш за все, за рахунок ризикової складової [3, с. 195].
Одним із видів доходу є тіньова діяльність, яка здійснюється з метою отримання альтернативних
джерел доходів, яка ніде не реєструється та не оподатковується. Це явище спостерігається в галузі
будівництва, дрібної торгівлі, ремонту автомобілів, нелегальної роботи за кордоном, а також роботи за
наймом без контракту. Відсутність реєстрації бізнесу дозволяє швидко започаткувати та згорнути
власну справу, змінити вид діяльності та не сплачувати податки. Однак така діяльність суперечить
законодавчим нормам, означає соціальну незахищеність та ризиковість. Також можливе поєднання
тіньової підприємницької діяльності разом з офіційним працевлаштуванням.
Як свідчить світовий досвід, перевагою доходу від підприємницької діяльності є його
незалежність від роботодавця – домогосподарство отримує грошову винагороду у вигляді виручки від
самостійно реалізованих товарів чи наданих послуг. Однак, розмір доходу коливається під дією
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Зовнішні – це фактори віддаленого впливу на діяльність приватних підприємців, які мають
неконтрольовану пряму або опосередковану дію і в кінцевому підсумку змінюють внутрішню структуру
і процеси підприємницької діяльності.
Особливістю зовнішніх факторів є їх динамічність, складність, кількість, різноманітність та
швидка зміна, що суттєво впливають на ведення бізнесу. Досить часто важко адекватно передбачити
ступінь впливу зовнішнього середовища на бізнес чи ступінь імовірності його появи [7, с. 251].
Внутрішні – це фактори прямого впливу на діяльність приватних підприємців, що, в кінцевому
підсумку, змінюють внутрішню структуру та процеси підприємницької діяльності.
Внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили підприємця і включає потенціал, що дає
можливість існувати і виживати у певному проміжку часу, але воно може бути і джерелом проблем та
банкрутства [7, с. 252].
Основними мікро- та макроекономічними чинниками зовнішнього середовища, які впливають на
формування доходів домогосподарств від підприємницької діяльності є: інвестиційно-інноваційна
активність; попит та пропозиція на споживчому ринку, конкуренти; наявність бізнесових зв’язків;
цінності та традиції споживачів; політичне середовище країни; залучені кредитні ресурси; інфляція та
зміна інших економічних показників; податкова система країни; цінова політика держави; характер
державного регулювання розвитку підприємництва; корупція; рівень економічного розвитку регіону;
тощо.
Основними мікро- та макроекономічними чинниками внутрішнього середовища, які впливають на
формування доходів домогосподарств від підприємницької діяльності є: психологічна готовність до
ведення підприємницької діяльності; якісно підібраний персонал; цілі та ресурси підприємця;
маркетинг; тощо.
Основним стимулом для відкриття власної справи домогосподарствами є забезпечення високого
рівня життя для себе та родини, а вирішальну роль у визначенні рівня дохідності відіграє мотивація та
психологічна готовність до ведення підприємницької діяльності. Аналіз особливостей мотиваційного
компонента психологічної готовності домогосподарств до підприємницької діяльності показав, що для
значної кількості опитаних приватних підприємців серед ієрархії особистісних мотивів пріоритетними є
такі (див. табл. 1).
Одним із важливих моментів ефективного функціонування підприємництва є інвестиційна
активність. Успішний бізнесмен повинен ефективно використовувати дохід так, щоб отримувати від
цього чергову економічну вигоду. Оптимальним напрямком такого інвестування є вкладення коштів в
інноваційне забезпечення власної справи: застосування нових технологій у виробництві,
нестандартних підходів до роботи із споживачами тощо [3, с. 213].
Велику роль при формуванні доходів домогосподарств від підприємницької діяльності відіграє
забезпечення постійного руху капіталу – проходження ним певних стадій та набуття функціональних
форм [6, с. 8]. Наприклад, підприємець авансує певну суму коштів у виробництво, купуючи засоби
виробництва і робочу силу, які потім беруть участь у створенні нових товарів, вартість яких перевищує
авансову вартість за рахунок новоствореної вартості, тобто утворюється прибуток. І такі виробничі
процеси відбуваються постійно з певною періодичністю.
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Таблиця 1
Мотиви домогосподарств до підприємницької діяльності
Мотиви підприємницької діяльності
Забезпечення високого рівень життя для своєї родини
Бажання бути незалежною людиною
Реалізація своїх можливостей
Забезпечення високого рівня життя для себе
Бажання мати власну справу
Бажання реалізувати нову ідею
Свобода у вирішенні багатьох життєвих питань
Досягнення визнання в суспільстві

%
Так
42,2
37.8
35,6
31,1
28,9
26,7
22,2
13,3

Ні
57,8
62,2
64.4
68,9
71.1
73,3
77,8
86,7

Джерело : розробка автора
Серед факторів зовнішнього впливу важливе місце займає розвиток науки та технологій.
Підприємець повинен враховувати перспективні технології, які докорінно змінюють виробничі процеси
та продукцію, адже споживач постійно вимагає чогось нового. Дуже важливо для приватного
підприємця періодично контролювати конкурентоспроможність власної справи та, у разі необхідності,
змінювати стратегію діяльності на більш прибуткову. Зберегти конкурентоспроможність можна тільки
орієнтуючись на інновації.
Функціонування ефективного бізнесу прямо залежить від бізнесових зв`язків. Постачальники за
грошову винагороду забезпечують підприємця ресурсами, посередники беруть участь в реалізації
виробленого продукту чи створеного блага, отримуючи за це відсоток від економічної винагороди. У
разі порушення стійкості бізнесових відносин виникає ризик розірвання дохідного циклу.
Вагомий вплив на дохідність бізнесу має ефективно підібраний персонал. Сьогодні персонал
приватних підприємців формується через родинні та дружні зв’язки, не враховуючи при цьому ділові
якості працівника. Для ефективного функціонування бізнесу кадри повинні підбиратися, в першу чергу,
шляхом аналізу професійних та моральних якостей, що в кінцевому результаті дозволить
пришвидшити збільшення дохідності.
Споживчий ринок є ключовим фактором впливу на дохідність власного бізнесу підприємця.
Обмеженість попиту та наявність проблем із збутом продукції є результатом зниження приросту
доходу. Прогресивність власної справи прямо залежить від ефективної збутової політики, наявності
потенційного споживача, фінансової доступності та якості запропонованого товару. Чим більший
ринок охопить підприємець, тим більші шанси на підвищення доходу. Левову частку впливу на попит
та пропозицію товарів на ринку мають конкуренти. Коли вони впроваджують на ринок новинку – це
вимагає збільшення витрат підприємця на удосконалення власного продукту, що у майбутньому
окупиться шляхом приросту дохідності.
Формування дохідності прямо залежить від життєвих цінностей і традицій потенційних
споживачів. При виборі виду діяльності підприємець повинен чесно працювати на ринку, уникати
поширення чуток про конкурентів чи приймати на роботу працівників «через знайомих». Довіра до
запропонованого продукту формується за рахунок прозорої гри на ринку.
У разі, якщо підприємець веде зовнішньоекономічну діяльність, необхідно враховувати такий
зовнішній фактор, як політичне становище, оскільки воно торкається потреб та звичок потенційного
покупця. Не завжди цінності споживачів підприємця-виробника у країні, де він проживає, ідентичні
цінностям закордонних споживачів. Кожна нація має свої звички та принципи і, відповідно до них,
визначається предмет продажу та збутова політика.
Важливе місце у діяльності підприємця відіграють залучені кредитні ресурси, однак на сьогодні
таке «задоволення» є дорогим та ризиковим. Постійно існує ризик неспроможності у майбутньому
покрити позикові кошти, що несе за собою крах власної справи. Вибираючи кредитора,
домогосподарство, перш за все, має впевнитися у його надійності.
На діяльність підприємця також впливає зміна загальних показників економіки. Інфляція та
коливання курсів валют є важливим аспектом при здійсненні зовнішньо-економічних операцій. Будь
яке непередбачене різке коливання валютних курсів може негативно вплинути на фінансовий стан
домогосподарства [1, с. 35].
Чи не найбільший вплив на розмір доходів домогосподарств має податкова система країни.
Приватні підприємці сьогодні не в змозі встигати за постійними змінами у податковому законодавстві,
яке у повному обсязі не враховує всі моменти їх діяльності. Існує безліч «чорних дірок», через які вмілі
бізнесмени зменшують свої зобов’язання перед державою. До того ж, надмірно високі ставки податків
обмежують дохідність та можливість прозорого ведення діяльності, тому багато домогосподарств
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повністю або частково відходять у «тінь». Для прикладу, після прийняття у 2010 році Податкового
кодексу більша половина підприємців через жорсткі норми та неузгодженості положень Податкового
кодексу почали вести неофіційну діяльність. Однак, після внесення змін до законодавства на предмет
роз’яснення його положень ситуація дещо налагодилася.
Держава постійно регулює дохідність підприємців шляхом встановлення цінових обмежень на
товари та послуги. Законодавчо визначається рівень економічного розвитку і економічної свободи
кожного підприємця та, відповідно, темпи зростання ринку. Збитковою для домогосподарства є цінова
політика, що не дозволяє встановлювати рівень націнки на товари чи послуги, необхідної для
отримання комерційного успіху [4, с. 296].
У бізнесовому середовищі важливим чинником впливу на дохідність є рівень економічного
розвитку регіону, в якому здійснюється діяльність [9, с. 115]. На територіях з високим економічним
розвитком існує висока конкуренція, яка вимагає від домогосподарства збільшення маркетингових
витрат, однак купівельна спроможність громадян вища. У регіонах з нижчим рівнем економічних
показників, де є значно більше вільних ніш на ринку, підприємець може швидко розвивати власну
справу, але не слід забувати, що рівень дохідності потенційних споживачів тут також нижчий. Важливо
також враховувати географічне розміщення підприємницьких потужностей. Витрати та доходи
прямопропорційно залежать від віддаленості підприємця від ресурсів та споживачів.
Проведений аналіз формування доходів домогосподарств від підприємницької діяльності під
впливом вище перелічених чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ дозволяє сказати, що
відбувалося регресивне зменшення їх рівня у структурі загальних грошових доходів, зокрема доходів
сільських домогосподарств у 2010-2013 роках з 5,7 % до 23,5 %, міських – з 7,2 % до 4,8 %. У 20142015 роках спостерігалося збільшення цих показників (див. рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка доходів домогосподарств від підприємницької діяльності та самозайнятості у
структурі грошових доходів сільських та міських домогосподарств України у 2010-2015 роках
Джерело : складено автором на основі [5]
Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності у середньому за місяць на одне
домогосподарство в Україні у 2010 році становили 214,37 грн., у 2011 році – 180,11 грн., у 2012 році –
171,37 грн., у 2013 році – 181,59 грн., у 2014 році – 238,50 грн. [5].
Враховуючи розподіл загальних доходів підприємців на доходи домогосподарств сільської та
міської місцевостей за місяць, можна говорити про чітку тенденцію їх зниження. У 2010 році вони
становили у селах 149,77 грн., у 2011 році – 135,67 грн., у 2012 році – 119,47 грн., у 2013 році – 121,07
грн, у 2014 році – 225,94 грн. У містах динаміка дохідності у 2010-2013 роках мала чітко виражену
спадну тенденцію, однак у 2014 році спостерігалося її збільшення до 244,74 грн., у 2015 році показник
продовжував зростати (див. табл. 2).
Найвищий показник частки доходів домогосподарств від підприємницької діяльності у структурі
грошових доходів і сукупних ресурсів за регіонами у середньому на місяць в розрахунку на одне
домогосподарство у 2010 році зафіксовано у Закарпатській області – 611,26 грн.; у 2011 році – у
Закарпатській області (660,22 грн.), у 2012 році – у Миколаївській області (351,15 грн.), у 2013 році – у
Закарпатській області (909,01 грн.), у 2014 році – у Закарпатській області (1466,57 грн.), у І,ІІ,ІІІ
кварталі 2015 року – у Закарпатській області (1548,12 грн.). Найнижчий показник у 2010 році
зафіксовано в Луганській області – 59,36 грн., у 2011 році – у Чернігівській області (62,65 грн.), у 2012
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році – у Тернопільській області (48,70 грн.), у 2013 році - у Рівненській області (62,48 грн.), у 2014 році
– у Луганській області (36,28 грн.), у І,ІІ,ІІІ кварталі 2015 року – у Київській області (71,96 грн.) [5].
Таблиця 2
Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності в Україні у сільській та міській
місцевостях за місяць у 2010-2015 роках
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
І,ІІ,ІІІ кв. 2015 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
І,ІІ,ІІІ кв. 2015 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
І,ІІ,ІІІ кв. 2015 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
І,ІІ,ІІІ кв. 2015 р.

У великих
містах, грн.

У малих містах,
грн.

У містах

Всього,
грн.

У селах,
грн.

255,6
207,95
184,67
205,69
268,55
334,84
222,44
186,4
210,62
212,68
209,17
263,38
243,2
199,92
194,38
208,30
244,74
305,12
149,77
135,67
119,47
121,07
225,94
221,01

Джерело : складено автором на основі [5]
Відсоткове співвідношення частки доходів домогосподарств від підприємницької діяльності у
структурі грошових доходів та у структурі сукупних ресурсів можна прослідкувати у табл. 3.
Таблиця 3
Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності в структурі грошових доходів та у
структурі сукупних ресурсів за регіонами у середньому на місяць в розрахунку на одне
домогосподарство
Рік

2010
2011
2012
2013
2014
І,ІІ,ІІІ кв. 2015
2010
2011
2012
2013
2014
І,ІІ,ІІІ кв. 2015

Найнижчий показник
Область
Значення, %
у структурі грошових доходів:
Закарпатська
19,4
Закарпатська
17,4
Закарпатська
17,7
Закарпатська
20,7
Закарпатська
28,5
Закарпатська
25,1
у структурі сукупних ресурсів:
Закарпатська
16,3
Закарпатська
15,5
Закарпатська
15,2
Закарпатська
17,7
Закарпатська
25,1
Закарпатська
23,0

Джерело : складено автором на основі [5]
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Найвищий показник
Область
Значення, %
Луганська
Полтавська
Тернопільська
Рівненська
Луганська
Київська

2,0
2,1
1,6
1,8
1,1
1,4

Луганська
Полтавська
Тернопільська
Рівненська
Луганська
Київська

1,8
1,8
1,4
1,6
0,9
1,4

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Проведений аналіз розподілу доходів домогосподарств від підприємницької діяльності в розрізі
регіонів свідчить про їх чітке географічне розмежування. Активна підприємницька діяльність та вищий
рівень дохідності спостерігається у найбільш розвинених економічних районах: у Закарпатському
регіоні, східних і приморських областях та у м. Києві. В цих регіонах наявний великий сировинний
потенціал для відкриття власної справи. Приморські області дають можливість домогосподарствам
вирощувати рідкісні для інших областей овочі та фрукти, з легкістю займатися експортно-імпортною
діяльністю. У економічних районах з менш розвиненою ресурсною базою підприємці, здебільшого,
займаються наданням послуг та роздрібною торгівлею.
Аналізуючи динаміку, можна прослідкувати приріст кількості домогосподарств – приватних
підприємців. Порівнюючи дані з 1991 року, їх кількість зросла у 12 разів, а частка фізичних осіб
підприємців у структурі підприємництва становить близько 85 відсотків. Отже, можна говорити про
випередження темпів приросту кількості приватних підприємців порівняно із приростом малих
підприємств.
Отже, справжній підприємець повинен вміло балансувати процес переробки вхідних ресурсів
таким чином, щоб найбільш ефективно досягти поставлених цілей. При цьому важливо забезпечити
виробничий процес найефективнішими технологіями, організувати процес перетворення, який
складається з відпрацювання програм і здійснення порядку виконання операцій над ресурсами та
інформацією з метою перевтілення їх у бажану продукцію.
Висновки з проведеного дослідження. Найбільший вплив на приватних підприємців мають
такі фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, як податкова політика, рівень державної
підтримки підприємництва, конкуренція, споживачі, інфляція, технології та географічне розташування.
Саме вони стали основною причиною регресивності доходів підприємців.
Зовнішнє середовище не залежить від підприємця, тому він повинен постійно моніторити його
зміни та запобігати його негативному впливу на діяльність. Внутрішні фактори повністю залежать від
домогосподарства, яке самостійно їх створює. На противагу зовнішньому середовищу, їх можна
контролювати та попередньо передбачати. Для ефективного розвитку підприємництва як держава, так
і самі домогосподарства, повинні балансувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього
середовищ на бізнес.
Владні структури, на перший погляд, ніби намагаються створити сприятливі умови для ведення
підприємницької діяльності домогосподарствами, однак всі прогалини ще не ліквідовано. Економіка
країни під впливом постійного метання між сходом та заходом перебуває у нестабільній ситуації.
Постійно приймаються чергові зміни до законів, які не вирішують існуючих проблем для підприємців,
створюючи при цьому лише нові. У державних органах процвітає корупція. В такому середовищі
домогосподарства не в змозі ефективно вести підприємницьку діяльність, що спонукає до їх відходити
у «тінь».
Аналіз сучасного стану розвитку підприємницької діяльності домогосподарств вказує на те, що
його розвиток є вирішальним для вдосконалення економічних механізмів та потребує ефективної
державної підтримки, яка має бути спрямована на створення позитивного економічного та правового
середовища. В першу чергу, необхідно забезпечити прозору та ефективну законодавчу базу,
налагодити податкову систему. Важливо забезпечити сприятливий інвестиційний клімат та
конкурентне середовище, що в комплексі стане надійною сходинкою для створення сприятливого
підприємницького середовища та розвитку економіки держави.
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Перит І.О. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОХОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ВІД
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Мета – оцінка впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на зміну динаміки доходів
домогосподарств від підприємницької діяльності в умовах сучасних економічних трансформацій.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та
зарубіжних учених. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання,
зокрема: наукової абстракції, логічного аналізу (для уточнення поняття доходу домогосподарств від
підприємницької діяльності та факторів впливу на нього), порівняльний, балансовий, статистичних групувань,
графічний (для аналізу та прогнозу динаміки доходів приватних підприємців), індукції та дедукції (при
узагальненні результатів та формуванні висновків). Також у роботі застосовано діалектичний та комплексний
підходи.
Результати. Розглянуто основні фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ на величину
доходу приватних підприємців в умовах сучасної економіки. Виявлено, що найбільший вплив на приватних
підприємців мають такі фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, як податкова політика, рівень
державної підтримки підприємництва, конкуренція, споживачі, інфляція, технології та географічне розташування.
Проведено порівняльний аналіз та прогноз динаміки доходів домогосподарств від ведення власного
бізнесу. Акцентовано увагу на необхідності мінімізації впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ на
доходи домогосподарств від підприємницької діяльності та забезпеченні державної підтримки розвитку малого
бізнесу.
Наукова новизна. Уточнено поняття доходу приватного підприємця. Проаналізовано вплив факторів
зовнішнього та внутрішнього середовищ на доходи домогосподарств від підприємницької діяльності в умовах
сучасної економічної ситуації та зроблено прогноз їх динаміки.
Практична значущість. Отримані у процесі наукового дослідження результати можуть бути застосовані з
метою подолання негативної економічної ситуації, що склалася у сфері підприємницької діяльності
домогосподарств в умовах євроінтеграційних трансформацій економіки.
Ключові слова: домогосподарство, дохід, підприємець, підприємницька діяльність, економіка.
Peryt I.O. THE ANALYSIS OF DYNAMICS AND IMPACT FACTORS ON HOUSEHOLD INCOME FROM
ENTREPRENEURSHIP IN PRESENT-DAY ECONOMIC SITUATION
Purpose – assessing the impact of external and internal environment factors upon changes in the dynamics of
household income from entrepreneurship in the current economic transformations.
Methodology of research. Theoretical and methodological background to the given research is represented by
the works of foreign scientists, as well as scientists in this country. In the course of studies general scientific and special
methods of scientific research have been used, including the following methods: scientific abstraction, logical analysis (to
specify the concept of household income from entrepreneurship and its impact factors), comparative, balance, statistical
groupings, graphical (for the analysis and forecasts of revenues of private entrepreneurs), induction and deduction
methods (in summarizing the results and forming conclusions). The dialectical and complex approaches have also been
used.
Findings. The article deals with the main factors of the external and internal environment that influence the value
of entrepreneurs’ income in the present-day economy. It has been revealed the greatest impact factors influencing
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entrepreneurs are such factors of external and internal environment as: tax policy, the level of government support for
entrepreneurship, competitive atmosphere, consumers, inflation, technologies and geographical location.
The comparative analysis and forecast of the dynamics of household income from private business managing has
been provided. The attention is focused on the necessity to minimize the impact of external and internal environment
factors on household incomes from entrepreneurship and the need to provide government support for the developing of
small-scale business.
Originality. Scientific novelty of the paper consists in specifying the concept of income of private entrepreneur.
The influence of external and internal environment factors on incomes from entrepreneurship in the current economic
situation has been considered and its dynamics has been forecasted.
Practical value. The obtained results of the research can be applied to overcoming the negative economic
situation in the field of entrepreneurship households within economic transformations connected with the process of
European integration.
Key words: household, income, entrepreneur, entrepreneurship, economics.
Перит И.О. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Цель – оценка влияния факторов внешней и внутренней сред на смену динамики доходов домохозяйств
от предпринимательской деятельности в условиях современных экономических трансформаций.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются научные труды
отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные
методы научного познания, в частности: научной абстракции, логического анализа (для уточнения понятия
дохода домохозяйств от предпринимательской деятельности и факторов влияния на него), сравнительный,
балансовый, статистических группирований, графический (для анализа и прогноза динамики доходов частных
предпринимателей), индукции и дедукции (при обобщении результатов и формировании выводов). Также в
работе применены диалектический и комплексный подходы.
Результаты. Рассмотрены основные факторы влияния внешней и внутренней сред на величину дохода
частных предпринимателей в условиях современной экономики. Обнаружено, что наибольшее влияние на
частных предпринимателей имеют такие факторы внешней и внутренней среды как налоговая политика, уровень
государственной поддержки предпринимательства, конкуренция, потребители, инфляция, технологии и
географическое расположение.
Проведен сравнительный анализ и прогноз динамики доходов домохозяйств от ведения собственного
бизнеса. Акцентировано внимание на необходимости минимизации влияния факторов внешней и внутренней
сред на доходы домохозяйств от предпринимательской деятельности и обеспечении государственной поддержки
развития малого бизнеса.
Научная новизна. Уточнено понятие дохода частного предпринимателя. Проанализировано влияние
факторов внешней и внутренней сред на доходы домохозяйств от предпринимательской деятельности в
условиях современной экономической ситуации и сделан прогноз их динамики.
Практическая значимость. Полученные в процессе научного исследования результаты могут быть
примененные с целью преодоления негативной экономической ситуации, которая сложилась в сфере
предпринимательской деятельности домохозяйств в условиях евроинтеграционных трансформаций экономики.
Ключевые слова: домохозяйство, доход, предприниматель, предпринимательская деятельность,
экономика.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
Постановка проблеми. Нині в основу діяльності товаровиробників закладені нові методи
господарювання, які ґрунтуються на ринкових відносинах, тому питання інтеграції набувають нового
змісту і мають велике значення для стабілізації та підвищення ефективності агропромислового
виробництва.
Як доводять реалії й досвід провідних країн світу, на сучасному етапі, на відміну від початкових
ринкових реформ, які орієнтовані на створення дрібнотоварного виробництва, основна увага
приділяється розвитку великих сільськогосподарських підприємств шляхом удосконалення форм їх
виробничої й економічної кооперації з підприємствами, що переробляють сировину. Удосконалення
економічних взаємовідносин досягається за вертикальної системи кооперації, у якій учасники
виробництва, переробки, використання й реалізації продукції
свинарства об’єднані в одній
організаційно-управлінській і економічній системі, яка орієнтована на максимальну ефективність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теоретико-методичних і прикладних
проблем економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та свинарства, зокрема,
значний вклад внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких слід відзначити дослідження Бойка В.І.,
Бугуцького О.А., Гайдуцького П.І., Зимовця В.Н., Касьянова Л.І., Колузанова К.В., Макаркіна А.П.,
Мертенса В.П., Почерняєва Ф.К., Рибалка В.П., Руснака П.П., Саблука П.Т., Семиусова П.М.,
Топіхи І.Н., Трегобчука В.М., Шпичака О.М. та інших.
Однак в умовах реформування аграрної й переробної сфер АПК недостатньо дослідженими
залишаються питання формування інтеграційних виробничих структур при виробництві, переробці і
реалізації продукції свинарства, що і зумовило актуальність дослідження
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, положень і практичних
рекомендацій щодо формування інтеграційних виробничих структур при виробництві, переробці і
реалізації продукції свинарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Системи промислового виробництва
визначаються як системи, де як мінімум 90 відсотків кормів закуповується на інших підприємствах.
Такі системи здебільшого інтенсивні і часто розташовуються поблизу великих міст. Системи
промислового виробництва тваринницької продукції поширені в Європі і Північній Америці, в окремих
районах Східної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки та Близького Сходу. Часто це
господарства, де розводиться один вид тварин (м’ясна велика рогата худоба, свині чи птиця), а корми
для відгодівлі (зерно і побічні продукти промисловості) закуповуються за межами господарства. Іноді
ці системи називають «безземельними», оскільки тварини фізично відділені від землі, що забезпечує
їх відгодівлю. При цьому близько 33 відсотків світових посівних площ зайнято під виробництво кормів,
так що термін «безземельний» певною мірою вводить в оману [1]. Зростаючий попит на продукти
тваринництва і технологічний прогрес привели до значних змін в системах виробництва тваринницької
продукції. Це радикально позначилося на структурі найбільш прогресивних частин цього сектору як у
провідних, так і в частині країн, що розвиваються. У багатьох регіонах світу спостерігається швидке
зростання середнього розміру первинних виробничих одиниць і зрушення у бік (може у напрямку)
скорочення кількості і збільшення розмірів господарств. Однією із основних причин цього стало те, що
більш великі розміри підприємства дозволяють більшою мірою скористатися вигодами від технічного
прогресу та економії на масштабах, зокрема, за рахунок розведення свиней з поліпшеними
генетичними якостями, використання комбікормів та оптимізації організації виробництва. У всьому
світі відповіддю на зростання попиту на продукцію тваринництва стала, перш за все, індустріалізація
виробництва [2]. На шляху просування до глобального комерційного ринку великі виробничі одиниці
мають значні переваги, порівняно з дрібними. Це обумовлено низкою причин. Концентрація в галузях,
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що постачають виробничі ресурси і переробну продукцію, в поєднанні з вертикальною інтеграцією
веде до збільшення розмірів господарств, оскільки більш великі інтегратори воліють співпрацювати з
більш великими виробниками. Протягом короткого періоду часу контрактне фермерство може
принести вигоду і дрібним господарствам, але в довгостроковій перспективі інтегратори воліють мати
справу не з дрібними, а з крупними товаровиробниками. Це найбільш очевидно у свинарстві, де
переробники вимагають великих обсягів поставок при забезпеченні стабільної якості.
При інтеграції необхідно забезпечити погодженість дій усіх структурних підрозділів, що
здійснюють свою діяльність на принципах внутрішніх комерційних розрахунків. Провідна роль при
цьому приділяється ціноутворенню, що покликане забезпечити, з одного боку, отримання доходів у
кожному підрозділі, з іншого – забезпечити стійке функціонування інтегрованого об’єднання на ринку в
цілому. Завдання полягає у тому, щоб шляхом інтеграції сільськогосподарських, переробних і
торговельних підприємств надати виробництву продукції свинарства (включаючи й племінне)
закінчену організаційну форму на взаємовигідних засадах, що сприятиме раціональному вирішенню
усіх організаційно-економічних й технологічних питань, пов’язаних з виробництвом сировини,
закупівлею, транспортуванням, переробкою, зберіганням і реалізацією продукції.
Отже, у нинішніх умовах інтеграція й кооперація виробництва переробки й реалізації продукції
підприємств товарного й племінного свинарства є найважливішими факторами підйому даного
сектору економіки, сприяють збільшенню зайнятості й часткового вирішення соціальних проблем
сільського населення [3].
Вертикальна інтеграція здійснюється із урахуванням підприємств, які спроможні переробляти
сільськогосподарську сировину й реалізовувати кінцеву продукцію із високою віддачею капіталу. Як
вертикальні інтегратори можуть виступати відгодівельні господарства, комбікормові заводи, переробні
підприємства. У тих випадках, коли господарська діяльність інтеграторів перебуває під контролем
виробників сільськогосподарської сировини або безпосередньо, або опосередковано – вертикальна
інтеграція й економічно, і соціально, і екологічно ефективна, причому, як з позицій інтегрувальних
підприємств, так і з позиції інтересів усіх рівнів бюджету.
Однак там, де підприємство-інтегратор функціонує на основі відносин відчуження власності
виробників сільськогосподарської продукції, забезпечення стійкості відтворення стає проблематичним.
З’являються спокуси ультраспеціалізації за рахунок нераціональної трансформації кормових площ,
виключення зі структури технологічно складних галузей (таких як вирощування ремонтного
молодняку), низькодохідних, але соціально важливих виробництв, скорочення зайнятості населення,
економії на екологічно необхідних витратах; звужуються можливості контролю над формуванням
податкової бази регіональних бюджетів; стає можливим навіть невмотивоване згортання виробництва
[4]. Тому при такій формі необхідне заохочення синдикативних відносин сільськогосподарських
товаровиробників із підприємствами-інтеграторами, орієнтація останніх на форму акціонерних
товариств, як мінімум, із блокувальним пакетом акцій у виробників сільськогосподарської сировини й
адміністрації регіону, закріплення договором економічних, соціальних і екологічних гарантій
ефективної
господарської
діяльності
вертикально-інтегрованих
формувань.
Ефективність
виробництва при аграрній інтеграції буде вище, коли інтеграторам вдасться опанувати спеціалізовані
ланки АПК, організувати виробничий процес за системою зв’язків без посередників (поле – ферма –
переробка – прилавок), зокрема, шляхом інвестицій у формування акціонерних підприємств на базі
кормовиробничих і переробних підприємств. Добір інтеграторів доцільно проводити за конкурсом [5].
Стимулювання аграрної інтеграції слід здійснювати з урахуванням ефекту-масштабу економічних,
соціальних, екологічних гарантій раціональної господарської діяльності інтегрованих господарств, які
зазначені у договорах.
Горизонтальна інтеграція припускає об’єднання сільськогосподарських товаровиробників
навколо найбільш дієздатних управлінських кадрів, що володіють резервом висококваліфікованих
працівників, які здатні ефективно використовувати кредитні ресурси для відновлення й удосконалення
господарської діяльності в інтегрованих підприємствах.
Можна виділити декілька форм здійснення горизонтальної інтеграції:
1. На основі товарного кредиту (постачання кормів, пально-мастильних матеріалів тощо), що
надається підприємствами-інтеграторами господарствам – «дебіторам», які здатні ефективно
використовувати даний кредит при збереженні юридичної самостійності. У цьому випадку розрахунки
за наданий кредит проводяться постачанням готової продукції.
2. На основі договорів оренди, або організації спільного виробництва й реалізації продукції із
частини площ господарств, які недостатньо фінансово забезпечені, але зберігають юридичну
самостійність із інтеграторами, які постачають частину необхідних матеріальних ресурсів.
3. На основі добровільного виділення більшої частини пайового фонду землі й майна членів
реально недієздатних сільськогосподарських підприємств та їх наступного приєднання до
господарств-інтеграторів, або формування «дочірніх» стосовно інтеграторів підприємств, що спочатку
функціонують під безпосереднім управлінням інтегратора. Можливі й інші варіанти, що не заборонені
законом, а також їх комбінації.
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Форма інтеграції залежить від видів і особливостей господарств, які вступають у дані відносини.
На нашу думку, нині є сенс створення так званої змішаної інтегративної форми партнерських відносин,
яка включає елементи як горизонтальної, так і вертикальної інтеграції [6].
Горизонтальна інтеграція може сприяти вирішенню не тільки проблеми часткового кредитування
фінансово незабезпечених господарств, але й удосконаленню організації виробництва й управління
на основі поглиблення його спеціалізації й поліпшення використання ресурсів у цілому. У цьому
випадку передбачається, що господарства-інтегратори, як правило, повинні забезпечувати
видатковим матеріалом як інтегрувальні ними господарства, так і значну частину площ, що охоплені
горизонтальною й вертикальною інтеграцією. Вони ж повинні стати постачальниками молодняку в
інтегровані господарства, організаторами ремонту техніки, координації й вирішення інших
технологічно найбільш складних і відповідальних робіт, які пов’язані з комерційною діяльністю,
обліком і аналізом.
Потенційна ефективність горизонтальної інтеграції полягає також у тому, що вона мінімізує
неминучі економічні, соціальні й екологічні витрати відчуження виробників і населення території від
власності на землю, матеріальні ресурси й кінцеву продукцію; орієнтує господарську діяльність на
інтереси власників і запити ринку; полегшує вирішення проблем формування дохідної частини
бюджетів районів і областей. Водночас реальні можливості використання цього ефекту визначаються
насамперед трьома умовами: по-перше, кредитним потенціалом інтеграторів; по-друге, їх кадровим
потенціалом, який повинен бути достатнім для забезпечення раціонального використання кредитних і
орендних ресурсів; по-третє, здатністю інтеграторів реалізувати вироблену продукцію на умовах, що
дозволяють повністю розрахуватися за отриманий кредит і одержувати цільовий прибуток.
Для реалізації потенційного ефекту горизонтальної інтеграції необхідно передбачити:
мобілізацію заставних ресурсів під кредит в обсягах, які дозволяють господарствам-інтеграторам
подолати дефіцит обігових коштів при виконанні основних видів польових робіт в інтегрованих
господарствах; прискорену підготовку та перепідготовку фахівців для вирішення комплексу
виробничо-комерційних питань; створення районних і обласних рад з питань кадрової політики й
консалтингових центрів, що покликані допомогти господарствам-інтеграторам у підвищенні рівня та
якості менеджменту, ресурсозабезпеченості; забезпечення фізичного й економічного доступу
інтеграторів до невикористовуваних потужностей підприємств сфери зберігання й переробки
сільськогосподарської сировини; пільгові умови реструктуризації накопиченої інтеграторами
заборгованості перед бюджетом і постачальниками; стимулювання керівників господарствінтеграторів залежно від обсягів продукції, яка реалізована інтегрованими підприємствами.
Відповідно до потенціалу племпідприємств, вони можуть виступати базою створення
інтегрованого формування в сфері племінного свинарства – відкритої регіональної підприємницької
системи, побудованої на основі економічної взаємодії кількох незалежних підприємницьких суб’єктів і
підпорядкованих їм підприємницьких об’єктів [7]. Форма інтеграції залежить від конкретних
господарств, що вступають у дані відносини. Вважаємо, що нині є сенс створення так званої змішаної
інтегративної форми партнерських відносин, яка включає елементи як горизонтальної, так і
вертикальної інтеграції. Так, на основі товарного кредиту можливе об’єднання вільних фінансових
ресурсів племпідприємств і перспективних товарних господарств, що займають вагому частку ринку.
Фінансово менш стійкі підприємства можуть бути використані для створення дочірніх форм і передачі
в оренду товарним підприємствам свиноматок, вирощених із низькою для племпідприємств
продуктивністю, незадіяною сільськогосподарською технікою.
Для багатьох племпідприємств актуальними є питання розширення посівних площ, збільшення
розмірів ферм шляхом оренди невикористовуваних площ товарних підприємств, реконструкції
тваринницьких приміщень [8]. При цьому підприємства-інтегратори вирішують питання спільної
реалізації, переробки продукції, надання насіннєвого матеріалу, виробництва й реалізації кормів, різні
варіанти спільного використання техніки (прокат, оренда, продаж старої техніки). Як відомо, виділяють
кілька організаційно-економічних форм підприємницької діяльності, в основі яких лежать такі
принципи: добровільність об’єднання, рівноправність учасників, свобода вибору організаційної форми
об’єднання, якій відповідають системи управління учасників і об’єднання в цілому, побудова
взаємовідносин між учасниками на договірній основі.
Отже, створення інтегрованих формувань племінних підприємств, а в перспективі й товарних на
основі горизонтальної інтеграції у формі асоціації дозволить племпідприємствам об’єднати зусилля,
побудувати взаємовигідні відносини на основі таких форм партнерських зв’язків, як лізинг, оренда
невикористовуваних площ і приміщень, спільне виробництво кормів, реалізація й переробка продукції,
використання техніки, що є засобом мобілізації внутрішніх резервів підвищення ефективності,
лобіювання
інтересів
і
підвищення
конкурентних
можливостей
сільськогосподарських
товаровиробників, які займаються племінним і товарним свинарством.
Сучасна галузь свинарства характеризується великими масштабами виробництва з інтенсивним
використанням виробничих ресурсів, технологій і капіталу, а також зростаючою спеціалізацією
підприємств, що орієнтуються на виробництво одного конкретного продукту. При цьому непокупні
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виробничі ресурси поступово замінюються покупними. Корми більше не виробляються в господарстві,
а купуються на внутрішньому або міжнародному ринку. Механізовані технології замінюють людську
працю, яка тепер використовується як джерело технічних знань або у сфері управління. Рух у бік
сучасних систем виробництва передбачає зменшення значимості інтегрованих змішаних систем
сільськогосподарського виробництва та їх заміщення спеціалізованими підприємствами. У ході цього
процесу тваринницький сектор втрачає колишню багатофункціональність і стає спеціалізованим на
виробництві певних товарів. Традиційні функції сільськогосподарських тварин як джерела органічних
добрив, як активу та соціальної гарантії, а також його соціокультурні функції втрачають значення.
Отже, свинарство більше не є частиною інтегрованих і заснованих на місцевих ресурсах систем
виробництва, де нехарчова продукція використовується як ресурс для іншого виробництва усередині
системи. Зі зростанням та інтенсифікацією виробництва все більше послаблюється його опора на
місцеві корми і все більш посилюється залежність від кормових концентратів, які є предметом торгівлі
на внутрішньому і міжнародному ринку. Спостерігається перехід до використання високоякісних
продуктів агропромислового виробництва і концентратів. Домінуюче значення концентрованих кормів
означає, що виробництво продукції свинарства більше не відчуває обмежень, пов’язаних із наявністю
місцевих кормів та природних ресурсів, необхідних для забезпечення ними. Як результат,
навантаження на природні ресурси в місцях розведення свиней частково слабшає і переміщається в
місця виробництва кормів. Збільшення обсягів використання концентрованих кормів вказує на швидке
зростання галузі свинарства.
Оскільки в забезпеченні кормами свинарство більше не залежить від місцевих ресурсів та
відходів інших виробництв, критичним фактором, що визначає економічну ефективність виробництва,
стає коефіцієнт конверсії корму в тваринницьку продукцію. У цьому плані свині, для яких цей показник
вищий, володіють безперечною перевагою над жуйними тваринами.
Щоб регулювати відносини з постачальниками і споживачами, компанії, що беруть участь в ланцюгу
поставок харчових продуктів, можуть використовувати механізми вертикальної координації – контракти,
ліцензії та стратегічні альянси. Для роботи з діловими партнерами, що стоять сходинкою вище або нижче
у продовольчому ланцюгу, а також з метою забезпечення якості продукції, фірми, що працюють на рівні
однієї ланки, можуть встановлювати горизонтальні взаємини у формі кооперативних груп. Найбільш
поширеним механізмом вертикальної координації є контракти. Первинним виробникам контракти дають
можливість встановити більш надійні відносини з діловими партнерами, дозволяючи як гарантувати ціну
до покупки або продажу (знижуючи тим самим цінові ринкові ризики), так і заздалегідь визначити кількість і
якість товару. Із точки зору підрядника (покупця), контракти забезпечують набагато тісніші зв’язки з
фермерами і більш повний контроль над прийнятими ними виробничими рішеннями.
Можна укладати контракти на поставку продукції з підприємствами, що займаються
розфасовкою та виробниками кормів. Вертикальна інтеграція передбачає більш тісну координацію.
Вона має місце, коли два або кілька послідовних ланок продовольчого ланцюга знаходяться під
контролем і є предметом діяльності однієї фірми. Як крайній випадок, може застосовуватися
інтеграція по всьому ланцюгу. Прикладом такої вертикальної інтеграції можуть бути компанії, які
об’єднують ферми і закупівельні організації. Ті, хто займається розфасовкою м’яса, часто володіють
власними свинофермами.
Вважаємо, що модель холдингу з виробництва, переробки й збуту продукції свинарства на
основі сучасних інноваційних технологій – це об’єднання великих спеціалізованих господарств регіону
по вирощуванню й відгодівлі свиней, які нині ведуть відособлену, в основному збиткову діяльність,
м’ясопереробних, комбікормових, сервісних підприємств, а також підприємств фірмової торгівлі.
Зростаючий попит на продукти забою свиней та впровадження технологічних досягнень у всіх
ланках продовольчого ланцюга призведуть до значних змін у системах виробництва тваринницької
продукції. Дрібномасштабні змішані системи сільськогосподарського виробництва все більшою мірою
стикаються з конкуренцією з боку великомасштабних спеціалізованих підприємств, що ґрунтують свою
діяльність на покупних виробничих ресурсах.
Перехід від дрібномасштабних змішаних систем сільськогосподарського виробництва, що
ґрунтуються на місцевих ресурсах, до великомасштабних систем промислового виробництва
призведе також і до змін у розміщенні підприємств галузі свинарства. Оскільки обмеження, пов’язане з
місцевими природними ресурсами, усувається, потужності з виробництва продукції свинарства
групуються за територіальним принципом, що дозволяє максимально використовувати зв’язки в
ланцюгу поставок.
Висновки з проведеного дослідження. Успішний розвиток інтегрування вимагає стійких,
врегульованих економічних відносин між господарствами-учасниками інтеграційного утворення.
Основним завданням регулювання взаємовідносин є забезпечення взаємовигідної участі інтегрованих
підприємств у спільній діяльності. Створення та функціонування міжгосподарських підприємств із
виробництва сільськогосподарської продукції пов’язано із встановленням і дотриманням партнерських
виробничо-економічних відносин господарств-учасників при формуванні матеріально-технічної бази
виробництва, що кооперується, забезпеченні сировиною та матеріалами технологічного процесу,
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розподілу одержаного прибутку. Такі відносини повинні сприяти збільшенню обсягів виробництва і
реалізації продукції та забезпечувати на цій основі зростання доходів господарств, які інтегруються.
Отже, такі пропозиції сприятимуть розв’язанню складних протиріч, які постійно існували між
сільськогосподарськими господарствами, м’ясопереробними та торговельними підприємствами,
наданню економічної стійкості виробництву, яке після подолання кризових явищ, безумовно, буде
працювати ефективно.
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Ібатуллін М.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, положень
і практичних рекомендацій щодо
формування інтеграційних виробничих структур при виробництві, переробці і реалізації продукції свинарства.
Методика дослідження. В роботі використані наступні методи дослідження: діалектичний, абстрактнологічний і системного аналізу; аналітичних порівнянь; комплексного аналізу; статистико-економічний;
монографічний – при обґрунтуванні процесу створення інтегрованих формувань племінних підприємств, а в
перспективі й товарних на основі горизонтальної інтеграції у формі асоціації, лізингу, оренди, холдингу тощо.
Результати. Доведено, що створення інтегрованих формувань племінних підприємств, а в перспективі й
товарних на основі горизонтальної інтеграції у формі асоціації дозволить племпідприємствам об’єднати зусилля,
побудувати взаємовигідні відносини на основі таких форм партнерських зв’язків як лізинг, оренда
невикористовуваних площ і приміщень, спільне виробництво кормів, реалізація й переробка продукції,
використання техніки, що є засобом мобілізації внутрішніх резервів підвищення ефективності, лобіювання
інтересів і підвищення конкурентних можливостей сільськогосподарських товаровиробників, які займаються
племінним і товарним свинарством.
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Наукова новизна. Запропоновано модель холдингу з виробництва, переробки й збуту продукції
свинарства на основі сучасних інноваційних технологій – це об’єднання великих спеціалізованих господарств
регіону по вирощуванню й відгодівлі свиней, які нині ведуть відособлену, в основному збиткову діяльність,
м’ясопереробних, комбікормових, сервісних підприємств, а також підприємств фірмової торгівлі.
Практична значущість.
Доведено, що перехід від дрібномасштабних змішаних систем
сільськогосподарського виробництва, що ґрунтуються на місцевих ресурсах, до великомасштабних систем
промислового виробництва призведе, у тому числі, і до змін у розміщенні підприємств галузі свинарства.
Ключові слова. агропромислова інтеграція, виробництво, свинарство, продукція, розвиток.
Ibatulin M.I. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FUNCTIONING INTEGRATION
RELATIONS IN THE PRODUCTION OF PIG BREEDING
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical positions and practical recommendations for the
formation of the integration production structures in the manufacture, processing and realization of pig production.
Methodology of the study. The following methods were used in the paper: dialectical, abstract and logical,
system analysis; analytical comparisons; complex analysis; statistical and economic; monographic – for substantiation of
the process for cresting integrated units of tribal enterprises, and in the future commodity on the basis of horizontal
integration in the form of associations, leasing, renting, holding etc.
Findings. It has been proved that creation of integrated units of tribal enterprises, and in the future commodity on
the basis of horizontal integration in the form of association will allow tribal enterprises to join forces, build a mutually
beneficial relationship on the basis of such forms of partnerships as leasing, renting of unused space and facilities, joint
production of feed, realization and processing of products, the use of technology as a means of mobilizing internal
resources for increasing efficiency, lobbying interests and raising competitive capacity of agricultural producers who are
engaged in tribal and trade pig breeding.
Originality. It was proposed the model of the holding with production, processing and marketing pig breeding
based on the modern innovative technologies is the association of large specialized farms of the region for growing and
fattening pigs, which are separate now and conduct largely unprofitable activity, meat processing, mixed feed, service
enterprises and enterprises of firm trade.
Practical value. It has been proved that the transition from small-scale mixed systems of agricultural production
that is based on local resources, to large-scale systems of industrial production will lead to the changes, in particular, in
the distribution of enterprises in the sector of pig breeding.
Key words: agro-industrial integration, manufacture, pig breeding, production, development.
Ибатуллин
М.И.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
Целью исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по
формированию интеграционных производственных структур при производстве, переработке и реализации
продукции свиноводства.
Методика исследования. В работе использованы следующие методы исследования: диалектический,
абстрактно-логический и системного анализа; аналитических сравнений; комплексного анализа; статистикоэкономический; монографический - при обосновании процесса создания интегрированных формирований
племенных предприятий, а в перспективе и товарных на основе горизонтальной интеграции в форме ассоциации,
лизинга, аренды, холдинга и тому подобное.
Результаты. Доказано, что создание интегрированных формирований племенных предприятий, а в
перспективе и товарных на основе горизонтальной интеграции в форме ассоциации позволит
племпідприємствам объединить усилия, построить взаимовыгодные отношения на основе таких форм
партнерских связей как лизинг, аренда неиспользуемых площадей и помещений, совместное производство
кормов, реализация и переработка продукции, использование техники, что является средством мобилизации
внутренних резервов повышения эффективности,
лоббирования интересов и повышения конкурентных
возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся племенным и товарным
свиноводством.
Научная новизна. Предложена модель холдинга по производству, переработке и сбыту продукции
свиноводства на основе современных инновационных технологий – это объединение крупных
специализированных хозяйств региона по выращиванию и откорму свиней, которые сейчас ведут обособленную,
в основном убыточную деятельность, мясоперерабатывающих, комбикормовых, сервисных предприятий, а также
предприятий фирменной торговли.
Практическая значимость. Доказано, что переход от мелкомасштабных смешанных систем
сельскохозяйственного производства, основанные на местных ресурсах, до крупномасштабных систем
промышленного производства приведет, в том числе, и к изменениям в размещении предприятий отрасли
свиноводства.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, производство, свиноводство, продукция, развитие.
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УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ В
МАРКЕТИНГУ
Постановка проблеми. Мінливість і невизначеність зовнішнього середовища, посилення
конкуренції, високі ризики, насичення різноманітними товарами і послугами є найважливішими
характеристиками сучасних ринків, тому орієнтація на маркетингові принципи управління є необхідною
умовою для виживання і розвитку сучасної компанії. За роки свого розвитку ця теорія зазнала значних
змін. Спочатку маркетинг здійснював узагальнення практичного досвіду роботи на ринку найбільш
успішних підприємств, тобто спостерігалося певне відставання теорії від практики. Пізніше
сформувалася цілісна теорія, що характеризується єдиною сутністю, принципами і функціями, на базі
якої формувалися прикладні галузеві концепції. Сьогодні маркетинг трактується як філософія бізнесу,
основним принципом якої є орієнтація на клієнта. У той же час маркетинг – це і технологія бізнесу,
тобто сукупність методів і процедур роботи на ринку з урахуванням специфіки різних галузей і сфер
діяльності. Тому важливою складовою частиною маркетингує управління поведінкою споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням управління поведінкою споживачів
займалися такі зарубіжні дослідники, як К. Андерсон, Р. Блекуелл, С. Браун, Т. Веблен, Р. Голдсміт,
Д. Енджел, Г. Зіммель, Ф. Котлер, П. Мініард, Н. Стівенс, П. Сміт, П. Шварц та інші. Вагомий внесок у
розвиток теорії споживчої поведінки зробили вітчизняні вчені М. Богомаз, О. Болотна, А. Дечко,
А. Зозульов, В. Ільїн, Л. Пащук, І. Пестун, С. Скибінський, О. Сологуб, А. Старостіна, А. Шафалюк та ін.
Основи теорії поведінки споживачів заклали в кінці XX ст. американські учені: Дж. Енджел,
Р. Блекуелл, Д. Коллат, які представили проведені багаторічні спостереження у своїй праці
«Поведінка споживачів» [1].
Дане питання опинилося в центрі уваги ще однієї групи вчених Дж. А. Ховарда і Д. Шета, які
представили своє бачення цього питання в роботі «Теорія поведінки споживачів» [2].
У 80-х рр. ХХ ст. формується нове поле досліджень – соціологія споживання, в центрі уваги якої
є осмислена споживча діяльність. В основі лежить теорія соціальної дії М. Вебера [3], символічний
інтеракціонізм Г. Блумера [4] і драматургічний підхід І. Гофмана [5]. Соціологія споживання вважає
його вже не стільки економічним, скільки передусім соціальним процесом, тісно вписаним в загальний
контекст соціальних взаємодій.
Проте, незважаючи на значний внесок в теорію та практику теорії споживання низки учених,
недостатньо дослідженим залишається розгляд феномену споживання і формування на цій основі
суспільства споживання через принцип індивідуального споживання.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних положень, що
характеризують процес управління поведінкою споживача у маркетингу з використанням
різноманітних факторів впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління є абсолютно необхідним елементом
економіки, без якого участь в економічних відносинах втрачає сенс. Специфікою прояву управління є
вплив з певною метою однієї людини, що бере участь в обміні, на іншу, котра також бере участь в
ньому. Головним в характеристиці сутності управління є те, що воно поширюється не тільки на ділову,
але і на сімейну і суспільну сферу людської діяльності. Слід зазначити, що поведінкою людини в
різних сферах її життєдіяльності можна і потрібно управляти.
Управління поведінкою споживача на ринку є ключовою. «По суті, маркетинг – це розробка
технологій реакції фірми на споживчу поведінку». На думку В.І. Ільїна, курс маркетингу представляє
собою вступний курс, а «поведінка споживачів» – «це розвиток, поглиблення одного з розділів вступного
курсу (так само, як і ціла низка спеціальних дисциплін, які розгортають одну або кілька розділів
загального курсу маркетингу)» [6]. Управління поведінкою споживача здійснюється за допомогою
інструментів маркетингової діяльності компанії, спрямованої, з одного боку, на максимізацію
задоволеності споживачів продуктами компанії і, з іншого, на оптимізацію продажів продуктів компанії.
Об’єктом «Поводження споживачів» в індивідуалістичній традиції є людина. У соціологічній –
одна із сфер суспільного життя – процес споживання, існуючий поряд з виробництвом, розподілом.
Але предметом виступає не вся людина, а лише його поведінка, і не у всіх його проявах, а тільки на
ринку і тільки як споживач. З точки зору соціологічної традиції, предметом є поведінка різних
соціальних спільнот в процесі споживання [6]. Існує безліч визначень поняття «поведінка споживачів»,
проте в нашому розумінні – процес усвідомлення споживачем потреби в отриманні певного блага під
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впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, в результаті якого він робить певний вибір.
Встановлено, що довгостроковий успіх підприємства значною мірою залежить від її вміння
впливати на поведінку споживачів [7]. Із цим пов’язана необхідність управління поведінкою
споживачів, так як «здатність компанії породжувати в людині бажані враження визначатиме її успіх на
глобальному ринку» [8].
Окремі автори стверджують, що в умовах економічних трансформацій з’явився великий інтерес
до проблем управління поведінкою споживачів [9]. На думку Л. Пащук, завдяки спільним дослідженням
маркетологів та психологів вдалось проникнути у глибини людської підсвідомості для визначення
першопричин споживацької поведінки [10].
О.П. Сологуб, Л.В. Капінус вважають, що під управлінням поведінкою споживачів пропонується
розглядати процес формування споживчих рішень під впливом використання маркетингових
інструментів та психологічних підходів з метою досягнення цілей підприємства [9]. І.В. Пестун
переконана, що реалізація маркетингових заходів в напрямі управління споживачем повинна
передбачати всебічне залучення маркетингових інструментів, реалізацію заходів асортиментної,
цінової, збутової та комунікаційної маркетингових політик з урахуванням індивідуальних особливостей
клієнтів, індивідуальний підхід до кожного з них [11].
Основні принципи управління поведінкою споживачів, що використовуються у маркетингу,
залишаються незмінними і сьогодні:
– узагальнення фактів реальної ділової практики та розробка пропозицій щодо вдосконалення
роботи зі споживачем;
– оцінка практичних результатів тих чи інших методів впливу на споживача;
– виявлення найбільш перспективних напрямків роботи із споживачем;
– споживча соціалізація як середовище формування майбутнього споживача;
– управління сприйняттям і пам’яттю споживачів при прийнятті споживчого рішення;
– процес навчання споживачів;
– формування методів посилення запам’ятовування у споживачів;
– формування знання споживачів про продукт і його відношення до продукту;
– вивчення ситуаційних чинників, що впливають на поведінку споживачів;
– внутрішній і зовнішній інформаційний пошук споживачів.
Аналіз споживача базується на концепції «7 Os»: Occupants – учасники ринку; Objects –
предмети ринку; Objectives – цілі на ринку; Organizations – організації на ринку; Operations – операційні
процеси на ринку; Occasions – можливості придбання; Outlets – канали збуту і складається з вивчення
наступних елементів [12]:
– учасників ринку (хто здійснює покупки на ринку?);
– предметів ринку (які продукти і предмети купуються і продаються на ринку, які незадоволені
потреби існують?);
– цілей, які ставлять перед собою учасники ринку (чому вони купують?);
– підприємств, присутніх на ринку (хто взаємодіє зі споживачами на ринку?);
– операційних процесів ринку (як здійснюються покупки?);
– можливостей придбання (коли здійснюються покупки?);
– каналів збуту (де здійснюються покупки?).
Сучасне суспільне споживання динамічно змінюється, що є наслідком великого обсягу
інформації і одержуваного досвіду покупок різноманітних товарів, які зараз має кожна людина,
починаючи з дитинства.
Управління поведінкою споживача є комплексним процесом, і його успішне проведення багато в
чому залежить від методичного забезпечення. Методика управління – це певний алгоритм дій
компанії, заснований на п’яти функціях управління, а саме на: плануванні, організації, мотивації,
контролю та координації. Ці «загальні» функції є складовими частинами будь-якого процесу
управління незалежно від особливостей об’єкта управління. При виборі засобів управлінського впливу
необхідно враховувати, що поведінка людини характеризується особливою складністю і
невизначеністю. У кожен момент часу людина може здійснювати лише обмежену кількість певних дій,
але кількість дій, які могли б бути здійснені в даний момент, є майже необмеженою. У всіх аспектах
людської поведінки постійно проявляється, з одного боку, основа, успадкована від попередніх
поколінь, а з іншого – все безліч безперервних впливів фізичного і соціального середовища, тобто
вроджене і набуте, що є присутнє в кожній дії людини. Щоб пояснити поведінку людини, необхідно
зрозуміти, чому вона робить саме цю дію, при цьому певним способом. Тому, навчившись впливати на
підсвідомість, можна легко впливати на поведінку споживачів. Сьогодні в основі маркетингу лежить не
прагнення задовольнити потреби споживачів, а маніпулювання їх прихованими мотивами для
максимізації прибутку підприємств. Таким чином, вивчення психологічних аспектів вчинків і способу
дій покупців стає базою управління їх поведінкою. Застосування даної концепції на практиці вже має
місце в супермаркетах, де робиться все можливе для того, щоб споживач «відпочив» і не зміг
раціонально прорахувати кожен крок, кожне своє придбання. Засоби управління споживчою
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поведінкою в супермаркетах застосовуються комплексно. Невід’ємними елементами атмосфери
економічно ефективного підприємства торгівлі є мелодійна музика, різноманіття марок, багатий
асортимент продукції, наочна реклама, приємний запах, яскравий дизайн зовні і всередині приміщень
магазинів, багато світла, відсутність бар’єрів між споживачем і товаром.
У роботах сучасної зарубіжної та вітчизняної літератури пропонується підхід, який
використовується на цільових ринках, і застосовують такі інструменти, як фокус-групи та опитування
споживачів, які дозволяють краще зрозуміти інтереси споживачів, а також прийоми, як, наприклад,
тестування концепції та комплексний аналіз, що дає змогу вести розробку нових продуктів і послуг
більш прицільно. Однак такий підхід за своєю суттю є реактивним і розрахований на відносно
невеликий проміжок часу.
Великі види бізнесу, що орієнтуються на ринок, намагаються краще зрозуміти як вже виражені,
так і приховані запити своїх споживачів, а також можливості і плани своїх конкурентів. Для вирішення
своїх завдань вони здійснюють більш глибокий моніторинг ринку, виходять з більш довгострокової
перспективи і набагато сильніше, ніж інші учасники, цінують можливість генерування нових знань.
Також компанії особливо тісно взаємодіють з провідними споживачами. Такими провідними
споживачами необов’язково є найбільший замовник, ним може бути потенційний замовник, запити
якого випереджають поточні запити ринку і який очікує отримати вигоди від задоволення своїх нових
запитів. Метою такого підходу стає просування поточної концепції продукту за рахунок використання
найсучасніших технологій. Такий замовник є для компанії стратегічно важливим у майбутньому. Тобто
для успішного завоювання фірмою стійкого становища на ринку є три основних види діяльності:
інновації; якість; взаємини зі споживачем.
В даний час концепція маркетингу взаємин широко застосовується в масової роздрібній торгівлі
та в управлінні брендами споживчих товарів. Крім того були виявлені конфлікти між окремими
складовими традиційного маркетингу і маркетингу взаємин.
Сьогодні застосовується концепція маркетингу взаємин, що намагається пронизувати всі сфери
діяльності компанії. Постійне відстеження споживачів або безпосередня взаємодія з ними дозволяє
врахувати їх вимоги до характеристик товару або потреб, може показати, які нові рішення їм необхідні,
що дозволить краще визначити пріоритетні напрямки діяльності.
Споживачам важко формулювати свої незадоволені бажання і цінності. Для цього необхідно
розробити нову концепцію, яку можна було б використовувати і для підприємств малого бізнесу.
В основу концепції було покладено такі принципи: системності, збалансованості,
функціональності, персоналізації цінностей, гнучкості та гармонійності і справедливості.
Процес управління поведінкою споживачів починається з планування і закінчується
коригувальними діями для отримання бажаного ефекту, що передбачає можливість постійного
поліпшення впливу на споживача. Для управління поведінкою принципово важливими є наступні
положення:
1. Будь-яка поведінка має наслідки, які можуть бути позитивними, негативними або
нейтральними.
2. Наслідки визначають подальшу поведінку людини. Позитивні наслідки збільшують ймовірність
повторення даної поведінки, негативні – зменшують; нейтральні – ведуть до повільного зменшення
ймовірності.
3. Те, що випливає з поведінки, важливіше того, що йому передує.
Виходячи з цих принципових положень, можна погодитися з думкою М.Ю. Орлова, що
управляти поведінкою – це викликати бажану поведінку, надати їй певні властивості або усувати
небажану поведінку і його властивості в іншому, в предметі управління [13]. Таким чином, управління
поведінкою споживачів означає розробку стратегії на основі виділення бажаних видів поведінки
споживачів і підкріплення цих видів поведінки.
Отже, управління поведінкою споживачів – це вид діяльності, який використовує різні методи і
прийоми управління, спрямовані на особистість, групу, що дозволяє збільшити обсяги реалізації товарів
і послуг організації і досягати організаційні цілі зростання прибутку в довгостроковій перспективі.
Основна ідея управління поведінкою споживачів полягає в тому, що події, які відбуваються в
процесі покупки залежать від модельованих зовнішніх факторів.
Перша група методів включає управління обстановкою, в якій проявляється споживча поведінка.
Організація намагається збільшити привабливість магазину для людини, його інтер’єр, сервіс і
обслуговування для здійснення покупки.
Для того, щоб утримати покупця і зробити здійснення покупки більш імовірним, організації
розробляють і реалізують програми лояльності, які базуються на пропозиції спеціальних послуг і
продуктів або карти постійних покупців і спрямовані на залучення й утримання клієнтів. Але щоб
здійснити цю мету, організації повинні розуміти своїх покупців і потенційних споживачів.
Маркетингові дослідження останніх років дозволили виділити наступні риси нового споживача,
що визначають його поведінку на ринку:
– орієнтація на товар високої якості;
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– перевага вітчизняних товарів (за винятком окремих товарних груп і товарів деяких фірм);
– перехід від задоволення первинних потреб до задоволення вторинних, емоційно значущих, що
формують імідж покупця;
– переважна більшість в споживчій поведінці особистісних потреб над сімейними потребами;
– перевагу не марок товарів / послуг, а місць продажу.
Сьогодні актуальною є методика, що полягає у використанні випереджуваного дослідження
поведінки споживача. Іншими словами, це концепція «зрозуміти і відреагувати» в дії, відхід від лінійних
і дискретних уявлень. Тому, на відміну від інших дослідників, ми пропонуємо «управляти» поведінкою
споживачів за допомогою реакції на фактори їх поведінки.
Ми пропонуємо наступний механізм відбору цілей. Компанії необхідно визначити, вплив на який
аспект поведінки споживача продукту є найбільш ефективним для досягнення головної мети –
довгострокового зростання продажів. Це проводиться в три етапи.
1. Визначення впливу чинників поведінки споживача. До факторів поведінки споживачів
традиційно відносять чотири соціологічних (культура, соціальний статус, групові комунікації,
домогосподарства) і п’ять психологічних (сприйняття, навчання; мотивація, особистість, емоції; знання
і ставлення; цінності, життєвий стиль, ресурси споживача).
2. Визначення ваги стадії процесу прийняття рішення про покупку. Стадій процесу ухвалення
рішення про покупку є декілька – це розгляд, активне оцінювання, покупка і післяпродажні процеси.
Стадія є тим важливішою, чим більше на ній «точок контакту». «Точки контакту» – це моменти, коли дії
компанії в сфері маркетингу є особливо необхідні споживачеві, і дає можливість увійти з ним в контакт
і підтримати його рішення. Саме в ці моменти процесу прийняття рішення про покупку окремі заходи
маркетологів є особливо ефективними, і віддача інвестицій на маркетинг буде найбільш відчутною.
3. Визначення значення точки прикладання управлінського впливу. Визначення завдань
управління і розробка програм. На другому етапі необхідно вибрати заходи управління поведінкою
споживачів і розробити програми –тобто комплекс заходів, спрямований на реалізацію завдання,
збалансований за термінами, виконавцями і ресурсами. Кожна програма повинна включати різні
проекти або роботи, в ході яких вирішується завдання.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз поведінки споживачів включає оцінку їх намірів
і дій, спрямованих на вибір найбільш привабливих видів товарів і ефективних способів їх купівлі, а
також виявлення задоволеності покупкою і торговим обслуговуванням. Сучасна концепція маркетингу
орієнтована на дотримання інтересів покупця, тому аналіз поведінки споживачів і процесу споживчих
рішень повинен визначати, які переваги і вигоди забезпечує для споживача відповідна орієнтація
ринку. Встановлено, що в цілому поведінка споживача (покупця) залежить від низки чинників,
наприклад, від ставлення покупця до можливих покупок, від характеру покупок, їх складності та
частоти. До певної міри поведінка зумовлена доходом споживача і ціною товарів.
Необхідність використання методів, спрямованих на підсвідомість споживачів пояснюється тим,
що саме в ньому приховується прагнення людини до різних насолод, задоволень, прихованих бажань,
егоцентризм, викликаючи при цьому певний спектр почуттів (провини, страху, радості, ейфорії і т. д.).
Підсвідомо можна управляти свідомістю людини і підштовхувати її до конкретної поведінки.
Процес прийняття рішення споживачами може трактуватися як вирішення проблеми. Часто цей
процес розглядається як раціональне прийняття рішення. При цьому має місце ретельний попередній
розгляд та оцінка утилітарних, функціональних і інших атрибутів товару.
Ухвалення рішення споживачем вирішує проблеми різного масштабу і складності, однак, з точки
зору когнітивної моделі, має стійку структуру, що включає наступні етапи: усвідомлення потреби,
пошук інформації, передкупівельна оцінка альтернатив, купівля, споживання, післякупівельна оцінка
альтернатив.
Бібліографічний список
1. Engel J. F. Consumer Behavior / J. F Engel, D. T. Kollat, R. D. Blackwell. – New York : Holt,
Rinehart and Winston, 1968. – 652 p.
2. Howard J. A. The Theory of Buyer Behavior / J. A. Howard, J. N. Sheth. – NY : John Wiley & Sons,
1969. – 345 p.
3. Вебер М. Основные социологические понятия : Избранные произведения / М. Вебер. – М. :
Прогресс, 1990. – С. 602–643.
4. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная
психология. Тексты. / Г. Блумер – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 173–179.
5. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М. : Кучково
Поле; Канон-Пресс-Ц, 2000. – 304 с.
6. Ильин В.И. Потребление как дискурс / В.И. Ильин. – СПб: Интерсоцис, 2008. – 445 с.
7. Блекуелл Р. Поведение потребителей / Р. Блекуелл, П. Миниард, Д. Енджел ; [пер. с англ.10е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с.

231

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

8. Болотна О. В. Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів
[Електронний ресурс] / О. В. Болотна // Ефективна економіка – 2013. – № 8. – Режим доступу :
: http://www.economy.nayka.com.ua.
9. Сологуб О.П. Реклама як чинник управління поведінкою споживачів [Електронний ресурс] /
О.П.
Сологуб,
Л.В.
Капінус.
–
Режим
доступу
:
http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4731/1/Reklama%20yak%20chynnyk%20UPS.pdf.
10. Пащук Л. Перспективні напрями використання нейромаркетингу в управлінні поведінкою
споживачів / Л. Пащук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 3. – С. 16-26.
11. Пестун І.В. Маркетингове управління поведінкою споживачів, які займаються самолікуванням
[Електронний ресурс] / І.В. Пестун. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/marketingoveupravlinnya-povedinkoyu-spozhivachiv-yaki-zaymayutsya-samolikuvannyam.
12. Воронкова О.В. Основные принципы управления поведением потребителя / О.В. Воронкова //
Наука и бизнес: пути развития. – 2012. – №10 (16). – С. 121-124.
13. Орлов Ю.М. Управление поведением [Електронний ресурс] / Ю.М. Орлов. – Режим доступу :
http://www.sanogen.ru/uprav.htm.
References
1. Engel, J. F., Kollat, D. T. and Blackwell, R. D. (1968), Consumer Behavior, Holt, Rinehart and
Winston, New York, USA, 652 p.
2. Howard, J. A. and Sheth, J. N. (1969), The Theory of Buyer Behavior, John Wiley & Sons, New
York, USA, 345 p.
3. Veber, M. (1990), Osnovnyye sotsiologicheskiye ponyatiya [The main sociological concepts],
Progress, Moscow, Russia, pp. 602–643.
4. Blumer, G. (1984), Obshchestvo kak simvolicheskaya interaktsiya [The Company as a symbolic
Interaction], MGU, Moscow, Russia, pp. 173–179.
5. Gofman, I. (2000), Predstavleniye sebya drugim v povsednevnoy zhizni [Presentation of Self in
everyday life], Kuchkovo Pole; Kanon-Press-TS, Moscow, Russia, 304 p.
6. Ilin, V.I. (2008), Potrebleniye kak diskurs [Consumption as a discourse], Intersotsis, SPb, Russia,
445 p.
7. Blekuell P., Miniard, R. and Endzhel, D. (2007), Povedeniye potrebiteley [Consumer Behavior],
Piter, SPb, Russia, 944 p.
8. Bolotna, O.V. (2013), Emotsiinyi marketynh yak tekhnolohiia upravlinnia povedinkoiu spozhyvachiv
[Emotional
marketing
as
technology
of
consumer
behavior
],
available
at:
http://www.economy.nayka.com.ua. (access date March 10, 2016)
9. Solohub, O.P. and Kapinus, L.V. “Advertising management as a factor in consumer behavior”,
available
at:
http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4731/1/Reklama%20yak%20chynnyk%20UPS.pdf.
(access date March 10, 2016)
10. Pashchuk, L. (2014), “Prospective uses of neuromarketing in the management of consumer
behavior”, Marketynh v Ukraini, no. 3, pp. 16-26.
11. Pestun, I.V. “Marketing control the behavior of consumers, who are engaged in self”, available at:
http://cyberleninka.ru/article/n/marketingove-upravlinnya-povedinkoyu-spozhivachiv-yaki-zaymayutsyasamolikuvannyam. (access date March 10, 2016)
12. Voronkova, O.V. (2012), “Basic principles of consumer behavior management”, Nauka i biznes:
puti razvitiya, no. 10 (16), pp. 121-124.
13. Orlov,
Yu.M.
Upravleniye
povedeniyem
[Behavior
Management],
available
at:
http://www.sanogen.ru/uprav.htm. (access date March 10, 2016)
Жовковська Т.Т. УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ В МАРКЕТИНГУ
Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень, що характеризують процес управління
поведінкою споживача у маркетингу з використанням різноманітних факторів впливу.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовано методи теоретичного узагальнення, логічного
аналізу, методику конструювання категорій для визначення змісту теорії споживання і поведінки споживачів.
Методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення економічних, соціальних і поведінкових
аспектів феномену споживання.
Результати дослідження. Визначено зв’язок між розвитком суспільного виробництва і процесом
кількісного зростання і збагачення потреб суспільства, що передбачає зростання і вдосконалення потреб
суспільства з розвитком продуктивних сил і культури. Обґрунтовано, що під дією об’єктивних обставин, тобто з
розвитком продуктивних сил суспільства відбувається збільшення і видозміна потреб, з одного боку, а також
якісне поліпшення структури потреб – з іншого. Виявлено, що у процесі розвитку суспільства зникають одні
потреби, виникають інші, ширші і більш високого якісного рівня, в яких простежується зміщення пріоритетів,
розвиток взаємозамінності, якісне вдосконалення.
Наукова новизна. Розроблено модель споживчої поведінки, яка враховує вплив інноваційних засобів
спонукання на покупця. Сформовано методику управління споживчою поведінкою на базі співпраці фахівців в
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сфері економіки, менеджменту, маркетингу, соціології та психології, яка буде застосовуватися в управлінській
практиці маркетингу. Поглиблено теоретичні підходи щодо теорії поведінки споживачів, яка є самостійною
галуззю знань і котра виникла на стику економіки, маркетингу та психології.
Практична значущість. Виділено основні групи факторів, що впливають на управління поведінкою
споживачів: зовнішні, внутрішні і ситуативні. Розглянуто основні ефекти, які проявляються в поведінці споживачів
в процесі прийняття рішення про покупку. Проведено класифікацію ефектів при впливі базових чинників.
Пропонована методика являє собою алгоритм дій компанії, заснованих на реакції на чинники поведінки
споживачів і їх підтримки в ході процесу прийняття ними рішень про покупку.
Ключові слова: потреба, споживання, теорія споживання, поведінка споживачів, управління поведінкою
споживачів, методи управління поведінкою споживачів.
Zhovkovska T.T. CONTROLLING THE BEHAVIOR OF THE CONSUMER IN MARKETING
Purpose. The aim of the article is to generalize the theoretical propositions that characterize the process of
controlling the behavior of the consumer in marketing with using a variety of influence factors.
Methodology of the study. Methods of theoretical generalization, logical analysis, methodology of designing
categories for determination of the content of consumption theory and the behavior of the consumer are used in the
research process. Methodological basis of research is a systematic approach to the study of economic, social and
behavioral aspects of the phenomenon of consumption.
Findings. Correlation between the development of social production and the process of quantitative growth and
enrichment needs of the society, which provides growth and improvement of social needs with the development of the
productive forces and culture, has been determined. It has been proved that according to the influence of objective
circumstances, that is, with the development of the productive forces of society, there is an increase and modification of
needs, on the one hand, and also qualitative improvement in the structure of needs - on the other hand. It has been
revealed that some needs disappear in the development process of society, but the other are appeared, broader and
higher quality level, which traced the shift of priorities, development of interchangeability, quality improvement.
Originality. The model of consumer behaviour, which takes into account the impact of innovative means on the
buyer, has been developed. The prospect for the development of this direction in science is the creation of theoretical
methods of controlling consumer behaviour on the basis of the collaboration of specialists in the sphere of economics,
management, marketing, sociology and psychology, which will be used in managerial practice of marketing. The
theoretical approaches to the theory of consumer behavior, which is an independent area of knowledge and, which
originated at the interface of economics, marketing and psychology have been deepened.
Practical value. The main groups of factors affecting the management of consumer behaviour: external, internal
and situational were highlighted. The main effects, which are manifested in consumer behavior in the process of making
purchasing decisions, have been considered. The classification of effects in the influence of the underlying factors was
conducted. The proposed method is an algorithm of companies’ actions, based on the reaction on factors of customer
behavior and their supporting during the process of making decisions by us about buying.
Key words: need, consumption, consumption theory, consumer behavior, management, controlling consumer
behavior, management methods of consumer behavior.
Жовковская Т.Т. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ В МАРКЕТИНГЕ
Целью исследования является обобщение теоретических положений, характеризующих процесс
управления поведением потребителя в маркетинге с использованием различных факторов влияния.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы теоретического обобщения,
логического анализа, методика конструирования категорий для определения содержания теории потребления и
поведения потребителей. Методологической основой исследования является системный подход к изучению
экономических, социальных и поведенческих аспектов феномена потребления.
Результаты исследования. Определена связь между развитием общественного производства и
процессом количественного роста и обогащения потребностей общества, которое предполагает рост и
совершенствование потребностей общества с развитием производительных сил и культуры. Обосновано, что
под действием объективных обстоятельств, то есть с развитием производительных сил общества происходит
увеличение и видоизменение потребностей, с одной стороны, а также качественное улучшение структуры
потребностей – с другой. Выявлено, что в процессе развития общества исчезают одни потребности, возникают
другие, более широкие и более высокого качественного уровня, в которых наблюдается смещение приоритетов,
развитие взаимозаменяемости, качественное совершенствование.
Научная новизна исследования. Разработана модель потребительского поведения, которая учитывает
влияние инновационных средств побуждения на покупателя. Сформирована методика управления
потребительским поведением на базе сотрудничества специалистов в области экономики, менеджмента,
маркетинга, социологии и психологии, будет применяться в управленческой практике маркетинга. Углублены
теоретические подходы к теории поведения потребителей, которая является самостоятельной отраслью знаний
и возникшей на стыке экономики, маркетинга и психологии.
Практическая значимость. Выделены основные группы факторов, влияющих на управление поведением
потребителей: внешние, внутренние и ситуативные. Рассмотрены основные эффекты, которые проявляются в
поведении потребителей в процессе принятия решения о покупке. Проведена классификация эффектов при
воздействии базовых факторов. Предлагаемая методика представляет собой алгоритм действий компании,
основанных на реакции на факторы поведения потребителей и их поддержки в ходе процесса принятия ими
решений о покупке.
Ключевые слова: потребность, потребление, теория потребления, поведение потребителей, управление
поведением потребителей, методы управления поведением потребителей.
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АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
Постановка проблеми. Освіта є важливою ланкою економіки, ключовим фактором її стійкого
розвитку, опосередкованою ланкою між наукою та виробництвом і водночас значно впливає на
розвиток економіки та інших сфер життєдіяльності. Водночас розвиток даної складової соціальної
сфери неможливий без створення сприятливих умов. Однією з таких умов є розвиток системи
маркетингу освітніх послуг. На початку навчального року до класних кімнат шкіл та аудиторій
коледжів, технікумів, вищих навчальних закладів приходять сотні тисяч учнів та студентів. Якщо
раніше ринкові відносини не мали впливу на них, сьогодні ж значна частина освітніх послуг тісно
пов’язана з ринком через те, що більшість навчальних закладів функціонують на платній основі.
Особливістю пострадянських держав є те, що протягом тривалого часу у свідомість громадян
закладалася ідея «права на безкоштовну освіту». І треба зазначити, що це достатньо міцно оволоділо
масами. Але ринок з його жорсткими законами диктує свої правила. Розвиток ринкових відносин в
Україні зумовив той факт, що система освіти з безкоштовного привілею, оплачуваного державою,
перетворилася на товар, а точніше послугу нематеріального характеру. За досить короткий проміжок
часу в Україні сформувався конкурентний ринок освітніх послу. Пропозиція на вказаному ринку за
останні роки значно зросла та досить часто перевищує попит.
Майбутнє України багато в чому зумовлюється її системою освіти, а освіченість, компетентність
та професіоналізм сучасних педагогів (викладачів) є ключовими чинниками суспільного розвитку. Тому
становлення ринкових відносин у сфері освітніх послуг є сучасною тенденцією у розвитку системи
освіти. Зважаючи на те, що пропозиція спеціальностей вищих навчальних закладів (ВНЗ) в декілька
разів перевищує попит, а кількість випускників загальноосвітніх шкіл з кожним роком зменшується,
значного поширення набуває маркетинг освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у становлення розвитку маркетингу
освітніх послуг зробили І. Балабанов, І. Бланк, А. Гроппелі, Е. Нікбахт, А. Поддєрьогін, К. Уолш,
А. Чупіс та ін.
Проблемам освіти з різних точок зору у своїх працях приділяли увагу такі вітчизняні фахівці, як:
Т. Боголіб, Я. Болюбаш, В. Воронкова, Н. Верхоглядова, В. Вознюк, Г. Дмитренко, В. Журавський,
С. Каламбет,
В. Кремень,
В. Крижно,
О. Мармаза,
С. Ніколаєнко,
І. Новікова,
М. Стєпко,
Т. Оболенська, Г. Педченко, В. Пожуєв, Т. Решетилова, С. Салига, А. Таркуцяк та ін.
Вивченню питань управління освітніми послугами присвячені праці зарубіжних учених, зокрема:
Н. Архіпова, В. Афанасьєва, Н. Багаутдинової, Г. Балихіна, В. Білого, П. Лоранжа, М. Лукашенко,
О. Панкрухіна, В. Шапкина та ін. Однак питання маркетингу освітніх послуг на сьогоднішній час не
одержали достатнього висвітлення.
Постановка завдання. Мета статті – розкриття та вдосконалення засад формування
маркетингових аспектів у освітній складовій соціальної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні була сформована потужна база
закладів освіти, представлена навчальними закладами різних ієрархічних рівнів: дошкільними,
загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами. Вказані заклади на ринку
надають послуги.
Тому при кожній дії на ринку освітніх послуг необхідно мати на увазі принципові розуміння: яку
ідею освіти закладають в основу і яких бажаних параметрів слід досягти для того, щоб розробити
відповідні стратегії [7].
Основним видом діяльності закладів освіти є створення й надання освітніх послуг. Багато
освітніх закладів у відсутньому чи неадекватному попиті на їх послуги перш за все бачать провину
підприємств і установ [9].
Усе вищезазначене є причиною нецілеспрямованого застосування інструментів маркетингу,
відсутності професійних спеціалістів з маркетингу у структурі університету, невикористання багатьох
маркетингових можливостей для кращого надання послуг своїм споживачам.
У функції освітніх закладів, з точки зору маркетингу, входить формування пропозиції, надання
послуг і просування як освітніх, так і супутніх послуг на ринок. Проте сам ринок освітніх послуг маж ряд
невирішених питань, що невигідно відображаються на якості наданих послуг. Основними споживачами
освітніх послуг є діти, абітурієнти та їх батьки, що обирають навчальний заклад у залежності від ряду
умов та параметрів. Отже, освіта повинна бути доступною та якісною. Але у 2014 р. доступ до
дошкільної освіти мали лише 56% дітей, а в половині дитячих садків число дітей перевищувало
кількість місць. Хоча дошкільна освіта у нашій країні є обов’язковою, і кількість дошкільних закладів з
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2006 року поступово збільшується, це не означає, що це є запорукою якості освіти.
Під впливом складних соціально-економічних тенденцій розвитку держави сфера освіти зазнала
змін у просторі, часі та структурі. Причиною таких змін є несприятлива демографічна ситуація та певні
соціально-економічні чинники. Починаючи з 2001 р., в освіті прослідковується тенденція до зменшення
кількості загальноосвітніх навчальних закладів. Так, у 20015/16 н.р. на 22% зменшилась кількість
загальноосвітніх навчальних закладів у порівнянні з 2000/01 н.р. Поруч із тенденцією до скорочення
мережі закладів середньої освіти, на сьогодні в Україні існує надмірна кількість малокомплектних шкіл.
Близько 500 шкіл налічують менше 10 учнів у кожній із них, що є причиною невмілого застосування
маркетингових технологій в освіті та призводить до неефективного використання бюджетних коштів.
Причиною зменшення навчальних закладів стало зменшення учнівського контингенту. Так, у
2015/16 н.р. на 44% зменшилась кількість учнів в порівнянні з 2000/01 н.р. Відповідно скорочується
чисельність випускників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Дана ситуація є основою
формування сучасного стану вищої освіти. Кількість ВНЗ збільшувалась з 2000 р. до 2009 р., і лише
після вказаного періоду почала зменшуватись, що також супроводжується зменшенням кількості
абітурієнтів.
Контингент студентів за 2000-2015 рр. у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
зменшився на 37,70 відсоткових пункти, на відміну від контингенту студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, який зріс на 22,87 відсоткових пункти. Ці зміни можемо пояснити збільшенням чисельності
студентів, які навчаються у ВНЗ державної форм власності, але за кошти фізичних та юридичних осіб
або у ВНЗ недержавної форми власності. Проте разом із підвищенням доступності вищої освіти
втрачаємо її якість.
Зростаючі потреби населення в отриманні вищої освіти позначилися як на розширенні
контингенту студентів, так і вплинули на сукупні обсяги випуску фахівців. Приріст у 2014 р. у порівнянні
з 2000 р. склав 36,48%. Проте є відмінності між показниками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (скорочення на
38,66%) та показника ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (приріст на 77,29%) порівняно з 2000 р. Виникає
дисбаланс між структурою підготовки та потребами економіки в кадровому потенціалі, який
переобтяжує ринок фахівцями одного профілю (менеджери, бухгалтери, юристи) та ускладнює
працевлаштування випускників. Вірогідність отримати відповідну роботу зводиться практично до
мінімуму без певного досвіту та стажу роботи та не дає реалізуватись у професійній сфері.
Доступність вищої освіти підвищується. На перший погляд Україна справляє враження держави
з доступною системою освіти (коефіцієнти охоплення вищою освітою 79,5%), однак при більш
детальному аналізі виявились такі проблеми, як надмірна кількість пільгових категорій при вступі до
ВНЗ [3]. Це питання заслуговує на увагу, оскільки обмежує доступ до вищої освіти талановитої молоді,
яка не потрапили у категорію пільговиків. Проблема посилюється і тим, що частина пільговиків має
право на зарахування до ВНЗ поза конкурсом. Таких пільгових категорій на сьогодні – вісім. Двоякість
цього питання зумовлена не тим, що існує велика кількість пільговиків, а тим що з року в рік число
пільгових категорій зростає.
Швидке зростання масштабів підготовки кадрів з вищою освітою сприяє підвищенню економічної
ефективності виробництва лише за умови оптимального співвідношення рівнів і напрямів підготовки, а
також дотримання стандартів якості освіти. У протилежному випадку породжуються диспропорції на
ринку праці, що збільшує навантаження на бюджет, тому що зростає виплата допомог по безробіттю і
посилюється соціальна напруженість в суспільстві.
Вказані умови розвитку ринку освітніх послуг призвели до серйозних змін у сфері освіти:
продовжується конкурентна боротьба між ВНЗ, змінилися вимоги і цінності споживачів. Всі ці фактори
диктують необхідність організації та ведення маркетингової і рекламної діяльності вузів різних
ступенів акредитації. Тому сьогодні ВНЗ варто займатися роботою з формування стратегії і тактики
маркетингової та комунікаційної діяльності. Професійний і продуманий підхід до засобів просування
освітніх послуг до споживача, формування планів маркетингової та комунікаційної діяльності,
проведення маркетингових досліджень, ефективна організація рекламної діяльності – є факторами і
ресурсами успішного розвитку навчального закладу [2].
Сьогодні освітній маркетинг розвивається дуже інтенсивно і відіграє двояку роль в сучасній
економіці. Це пов’язано насамперед з особливою значущістю освіти в економічному розвитку. Сучасні
технології забезпечують високий рівень і якість життя в розвинених країнах та задають верхню межу
економічного зростання, темпи якого, з досвіду нових індустріальних країн, можуть бути дуже великі.
Нові технології доступні всім, проте поширення їх залежить від системи і рівня освіти населення.
Таким чином, маркетинг освіти пов’язаний з поширенням ідеї освіти та потребує розробки відповідної
стратегії [6].
Говорячи про стратегію маркетингової діяльності вищого навчального закладу, відзначимо, що
вона включає аналіз можливостей і загроз ринку, конкурентів, сильних і слабких сторін і на основі
такого аналізу формулює власні конкурентні переваги. Стратегія маркетингу освітніх послуг повинна
включати: конкретні цілі та завдання ВНЗ, опис його цільових аудиторій і споживачів, опис процедур,
конкурентних переваг освітніх програм навчального закладу, з якими він виходить на ринок. Дані
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положення стратегії маркетингу вищої освіти мають розроблятися на достатньому рівні і бути
готовими до практичного їх використання в поточній діяльності закладу освіти.
Для ефективного його просування необхідно використовувати різні комунікаційні технології,
об’єднуючи їх у систему продуманих стратегічно вибудуваних дій. Кожна комунікаційна технологія,
будь то реклама або зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг або ярмаркова і виставкова
діяльність, має свої особливості впливу на споживачів. Об’єднання різних комунікаційних технологій у
систему інтегрованих маркетингових комунікацій дозволяє посилити ефективність кожної з них і,
звичайно ж, загальну результативність [4]. Вищевикладене має бути спрямоване на створення
позитивного іміджу ВНЗ і тим самим вивести його на новий рівень на ринку освітніх послуг.
Для цього необхідно визначити шляхи ведення маркетингової політики ВНЗ, головним з яких має
стати налагодження зв’язків з громадськістю. Це, в першу чергу, потрібно для виховання громадської
думки: освітній заклад має всилити споживачеві дійсність його локальної ідеї та зробити все можливе
для того, щоб існування освітнього закладу стало цікавим споживачеві [5]. Все це можливе лише із
залученням кваліфікованих фахівців та створенням розділу (підрозділу) маркетингу у вищій школі для
нівелювання сучасних загроз. Характерною особливістю даного відділу можна вважати високу
гнучкість у здійсненні маркетингових досліджень у поєднанні з обмеженим штатом працівників.
Сутністю маркетингу освітніх послуг є максимальний облік і задоволення потреб замовників:
окремої людини – в одержанні освіти; підприємств та інших організацій – у зростанні кадрового
потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні сукупного особистісного й інтелектуального
потенціалу, з одного боку, й самих установ освіти, з іншого. Досягнення цієї мети забезпечується
завдяки взаємодії всіх сторін [1].
Типова концепція надання освітніх послуг має починатися аналізом попиту потенційних клієнтів,
вивченням ринку освітніх послуг, дослідженням ринку праці, метою розвитку та виробленням програми
маркетингових заходів. Передумовою для створення якісної освітньої послуги є чітка сегментація
ринку. Жоден потенційний клієнт не вважає одного носія освітніх послуг компетентним по всьому їх
спектру.
Саме в системі цільового ринку освіти невід’ємною частиною є створення чіткого профілю ринку
за допомогою сегментування й заняття своєї позиції у відповідному сегменті. Тільки тоді для освітньої
послуги оперативно можуть бути розроблені власні інструменти [8].
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні можна з упевненістю говорити, що вищі
навчальні заклади, які не приділяють належної уваги маркетинговій діяльності, вже найближчим часом
можуть опинитися в невигідному та неконкурентоспроможному становищі на ринку освітніх послуг і в
решті припинити своє існування.
Вирішення названих проблем дозволить перевести стихійний розвиток окремих навчальних
закладів у науково керований, підвищить їх конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг і тим
самим на високому якісному рівні реалізує завдання державної політики щодо задоволення освітніх
потреб громадян України.
Таким чином, маркетинг відносин може стати тією концепцією, яка дозволить узгодити інтереси
всіх учасників освітньої сфери, оскільки: поліпшиться якість утримування освітньої послуги;
підвищиться загальне позитивне сприйняття споживачами ВНЗ; сформуються стійкі позитивні
професійні та соціальні зв’язки.
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Калініченко О.О. АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
Мета - розкриття та вдосконалення засад формування маркетингових аспектів у освітній складовій
соціальної сфери.
Методика дослідження ґрунтується на загальнонаукових та спеціальних методах дослідження: науковому
спостереженні – для збору інформації про об’єкт вивчення та дослідження; методі класифікації – для з’ясування
зв’язків і закономірностей розвитку закладів освіти. Інформаційною базою для досліджень стала офіційна
інформація, дані мережі Internet, власні аналітичні розрахунки.
Результати. Виявлено, що в сучасних умовах загострюється конкурентна боротьба навчальних закладів на
ринку освітніх послуг України. Встановлено, що ВНЗ змушені шукати ефективні методи протидії як внутрішньому,
так і зовнішньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг.
Визначено, що однією з умов протистояння в такій конкуренції для ВНЗ є встановлення та розвиток ефективної
системи маркетингу освітніх послуг.
Наукова новизна. Розроблено концептуальний підхід до маркетингової діяльності освітньої складової
соціальної сфери, що відрізняється від існуючих факторами і ресурсами успішного розвитку навчального закладу,
який дозволяє визначити перспективи досліджуваної складової та його практичній апробації.
Практична значущість. Отримані результати дослідження дають змогу розширити наукову базу
маркетингових аспектів в складових соціальної сфери та можуть бути використані закладами освіти в
подальшому.
Ключові слова: освіта, соціальна сфера, маркетинг, маркетингові комунікації, навчальний заклад, освітня
послуга.
Kalinichenko О.О. ASPECTS OF MARKETING IN EDUCATION
Purpose is to reveal and improve principles of forming marketing aspects of the educational component of the
social sector.
Methodology of research is based on general scientific and specific research methods: scientific observation –
to gather information about the object of study and research; classification method – to determine links and patterns of
educational institutions. The information base for research became official information, data on the Internet, own
analytical calculations.
Finding. The study found that under current conditions exacerbated by competition education in the educational
market of Ukraine, universities are forced to seek effective methods of opposition the internal and external competitive
pressures, strive to enhance their competitive advantage. One of the conditions for opposition in this competition for
universities is to establish and develop effective marketing system of education.
Originality is novelty of research consists in development of the conceptual going near marketing activity of
educational constituent of social sphere which differs from existing factors and resources of successful development of
educational establishment. It allows to define the prospects of the probed constituent and him to practical approbation.
Practical value. Separate positions expounded in scientific research enable to extend the scientific base of
marketings aspects in the constituents of social sphere and can be used establishments of education in future.
Key words: education, social sphere, marketing, marketing communications, educational institution, educational
favour.
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МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
Калиниченко Е.А. АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Цель – раскрытие и совершенствование принципов формирования маркетинговых аспектов в
образовательной составляющей социальной сферы.
Методика исследования основывается на общенаучных и специальных методах исследования: научном
наблюдении – для сбора информации об объекте изучения и исследования; методе классификации – для
выяснения связей и закономерностей развития заведений образования. Информационной базой для
исследований стала официальная информация, данные сети Internet, собственные аналитические расчеты.
Результаты. Обнаружено, что в современных условиях обостряется конкурентная борьба учебных
заведений на рынке образовательных услуг Украины, потому ВУЗы вынуждены искать эффективные методы
противодействия как внутреннему, так и внешнему конкурентному давлению, направлять силы на усиление
собственных конкурентных преимуществ. Определено, что одним из условий противостояния в такой
конкуренции для ВУЗов есть установление и развитие эффективной системы маркетинга образовательных услуг.
Научная новизна. Разработан концептуальный подход к маркетинговой деятельности образовательной
составляющей социальной сферы, который отличается от существующих факторами и ресурсами успешного
развития учебного заведения, котрый позволяет определить перспективы исследуемой составляющей и его
практической апробации.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования дают возможность расширить научную
базу маркетинговых аспектов в составляющих социальной сферы и могут быть использованы заведениями
образования в дальнейшем.
Ключевые слова: образование, социальная сфера, маркетинг, маркетинговые коммуникации, учебное
заведение, образовательная услуга.
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ
Постановка проблеми. Вищим навчальним закладам України, що спеціалізуються на
підготовці фахівців з морських спеціальностей, притаманні проблеми та перепони, характерні як і для
системи вищої освіти в цілому: посилення конкуренції на ринку освітніх послуг; зростання вимог до
якості підготовки спеціалістів з одночасним знеціненням престижності диплому про вищу освіту;
нестача бюджетних коштів та низький рівень фінансування наукових досліджень в академіях,
університетах тощо. Крім того в освітньому процесі морських вузів мають місце додаткові проблеми,
пов’язані з дефіцитом фінансування програм практичної підготовки моряків, оновлення та модернізації
навчальних суден, лабораторного та тренажерного обладнання; недостатня комплектація
викладацького складу морських вузів кадрами з досвідом практичної роботи на суднах, та інші, що
суттєво ускладнює виконання вимог ІМО по підготовці моряків.
Водночас освітній процес у морських освітніх закладах має високий потенціал розвитку
відповідно до впливу таких чинників: виконання морською галуззю завдань відродження України як
морської держави та реалізації програм відродження українського флоту; вихід українських морських
вузів на світовий ринок освітніх послуг, зростання попиту на підготовлений командний склад,
враховуючи високий рейтинг України серед країн-постачальників старшого командного складу, що
працює під іноземними прапорами; дефіцит високопрофесійних фахівців з окремих морських
спеціальностей.
Одним із шляхів вирішення нагальних проблем, притаманних системі підготовки моряків в
Україні, є залучення до ключових процесів функціонування закладів вищої освіти стейкхолдерів – кола
осіб, які зацікавлені у підвищенні якості підготовки моряків. При цьому перспективним інструментом
поєднання інтересів стейкхолдерів в системі підготовки моряків є функціонування та розвиток
діяльності цільових фондів фінансування, або ендаумент-фондів.
Закордонний досвід використання позабюджетних джерел фінансування розвитку людського
капіталу свідчить про динамічний розвиток саме благодійних фондів як механізму формування
інвестиційних ресурсів при реалізації освітніх та науково-дослідних проектів. Процес реформування
системи вищої освіти України, інноваційний розвиток ринку освітніх послуг передбачають
запровадження такого сучасного інструменту фінансування освіти як ендаумент-фонди, або фонди
цільового використання.
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Водночас Закон України «Про вищу освіту» [1] передбачає надання вузам певної фінансової та
організаційної автономії з можливістю акумуляції зароблених коштів і приватних джерел інвестування
та їх розміщенням на спеціальних депозитних рахунках з подальшим направленням на поточні
потреби, в тому числі – для фінансування програм модернізації матеріально-технічної бази навчання,
запровадження інноваційних освітніх технологій, удосконалення практичної підготовки фахівців тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні положення концепції стейкхолдерменеджменту та взаємодії бізнес-партнерів висвітлені в роботах закордонних та українських вчених
Р. Фрімана [2], Дж. Дайєра, Х. Сінгха [3], Г. Клейнера [4], Н. Чухрай [5], О. Гребешкової [6] та багатьох
інших. Окремий науковий інтерес, обґрунтований наявними змінами в сфері вищої освіти України,
необхідністю реформування системи фінансування освітніх процесів, мають праці Д. Фрея [7],
Б. Мокіна [8], Я. Міркіна [9], К. Солодухіна [10], Р. Хусаінова [11] тощо, які присвячені функціонуванню
ендаумент-фондів вищих навчальних закладів.
Інституціональні питання взаємодії стейкхолдерів в системі вищої освіти поставлені в праці
Савицької Н.М. [12] : «Архітектоніка соціально-економічних відносин у сфері освіти вибудовується у
взаємодії зацікавлених сторін – стейкхолдерів, теорія поведінки яких в оригінальному варіанті
представлена працями Е. Фрімена та розкриває взаємовідносини фірми з індивідами або групами,
інтереси яких торкаються діяльності фірми».
Невідпрацьованість інструментарію формування та функціонування ендаумент-фондів у
вітчизняному освітньому просторі обумовлює актуальність розробки відповідного науковометодичного забезпечення процесу цільового фінансування практичної підготовки моряків.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці інструментарію взаємодії стейкхолдерів
на ринку підготовки моряків на засадах функціонування ендаумент-фондів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із головних чинників економічного
розвитку України є підвищення ефективності використання людського капіталу, в розвитку якого
ключове значення має реформування та модернізація системи вищої освіти держави. Стратегією
реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект) [13] серед основних механізмів здійснення
реформ у вказаній сфері визначено залучення стейкхолдерів до ключових процесів функціонування
вищих навчальних закладів, перехід до сучасних методів фінансування вищої освіти і науки,
створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення та адресного
використання коштів, заохочення приватного інвестування у сферу вищої освіти і наукових
досліджень.
Серед зацікавлених сторін у сфері підготовки моряків, в попередніх роботах [14] ми виділили
зовнішніх стейкхолдерів – судноплавні компанії, потенційні моряки та їх батьки, Міносвіти,
Мінінфраструктури, Інспекція з підготовки та дипломування моряків, Капітанія порту (дипломнопаспортний відділ), ІМО, МОЗ, суспільство, тренажерні центри, навчальні заклади, судноплавні та
крюїнгові компанії, тренажерні центри, виробники тренажерного обладнання та програмного
забезпечення, профспілки, страхові компанії, медичні центри, представництва іноземних та
вітчизняних судноплавних компаній, банки, судноремонтні підприємства і порти, компанії по
агентуванню, фрахтуванню суден, експедируванню вантажів. Внутрішніх стейкхолдерів – керівництво
ВМНЗ, студенти, професорсько-викладацький склад, допоміжний склад, інструктори тренажерних
центрів ВМНЗ.
Закордонним досвідом доведено, що найбільш перспективною формою взаємодії стейкхолдерів
в сфері вищої освіти є формування та розвиток ендаумент-фондів вищих навчальних закладів. При
цьому фонди цільового фінансування освіти виступатимуть як стейкхолдер-організації, що покликані
поєднати інтереси всіх сторін, зацікавлених у розвитку вказаної сфери. Оскільки широкі кола
стейкхолдерів матимуть державну та приватну форму власності, ендаумент-фонди вищих навчальних
закладів за класифікацією, наведеною в праці [11], належатимуть до інституційної форми державноприватного партнерства в сфері освітніх послуг.
Водночас діяльність вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців
морських спеціальностей, характеризується такими відмінними особливостями стосовно перспектив
взаємодії з стейкхолдерами:
- наявністю сталих виробничо-господарських зв’язків, що склались історично в попередні роки
співпраці з судноплавними компаніями та іншими підприємствами водного транспорту, які є
потенційними роботодавцями для випускників морських спеціальностей та традиційно
використовуються вузами як база для проведення виробничої, технологічної та плавальної практик,
передбачених навчальними програмами підготовки;
- підготовка фахівців морських спеціальностей має низку особливостей, які полягають у тому,
що навчальні плани підготовки повинні враховувати сучасні вимоги до професійних якостей моряків та
здійснюватись відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 р. з поправками [15]. Органом, на який покладені функції адміністрування
дотримання стандартів якості системи освіти, підготовки, оцінки компетентності та дипломування
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моряків в Україні є Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства
інфраструктури України;
- потенційні роботодавці – підприємства водного транспорту – також мають відповідні
компетенції щодо розробки програм навчання, курсів підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації, проведення іспитів щодо оцінки якості підготовки моряків;
- кожен з потенційних роботодавців – споживачів освітніх послуг в сфері морської освіти – має
власні вимоги, які виходять із специфіки надання послуг підприємствами водного транспорту, що
унеможливлює формування навчальних планів та програм на основі загальних підходів та
уніфікованих вимог.
Таким чином, ключовими стейкхолдерами на ринку вищої освіти моряків виступатимуть
судноплавні компанії та інші підприємства воднотранспортного комплексу, що зацікавлені у
формування їхнього людського капіталу відповідної якості з визначеними компетенціями. Ендаументфонд у сфері підготовки моряків - організаційно оформлена спеціалізована компанія з управління
цільовим капіталом, що виступатиме стейкхолдер-організацією в сфері інтеграції фінансових,
управлінських, кадрових ресурсів навчальних закладів, роботодавців та інших стейкхолдерів з метою
підвищення якості підготовки моряків, розподілу витрат та ризиків, пов’язаних із удосконаленням
надання освітніх послуг.
Нами запропонована й обґрунтована схема взаємодії стейкхолдерів ринку підготовки моряків на
засадах формування та розвитку діяльності ендаумент-фондів вищих морських навчальних закладів
(рис. 1).

1 – Передача грошових коштів задля формування цільового капіталу ендаумент-фонду та його поповнення
за договорами благодійництва;
2 – Визначення напрямків використання цільового капіталу фонду;
3 – Включення представників ВНЗ та стейкхолдерів ринку підготовки моряків до складу правління фонду;
4 – Укладання договорів довірчого управління активами фонду;
5 – Періодичні виплати доходу від управління цільовим капіталом фонду;
6 – Перерахування навчальному закладу доходу від використання активів фонду відповідно до
фінансового плану ендаумент-фонду;
7 – Направлення студентів на плавпрактику та працевлаштування випускників.

Рис. 1. Схема взаємодії стейкхолдерів ринку підготовки моряків у рамках функціонування
ендаумент-фонду
Джерело: розроблено автором
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Можна виділити такі основні етапи взаємодії стейкхолдерів ринку освітніх послуг з підготовки
моряків:
1. Заснування (створення) ендаумент-фонду на базі вищого навчального закладу.
2. Формування цільового капіталу ендаумент-фонду на засадах фандрайзингу (фандрайзинг –
залучення коштів, які організація не може забезпечити самостійно, причому благодійники не
переслідують мету отримання прибутку), що полягатиме у залученні коштів благодійників фонду,
серед яких можна виділити таких ключових стейкхолдерів: підприємства водного транспорту,
тренажерні центри з підготовки моряків, інші транспортні підприємства різних форм власності.
3. Вибори правління ендаумент-фонду, до складу якого включатимуться представники ключових
благодійників – стейкхолдерів. Це забезпечить наявність сталих прямих та зворотних зв’язків між ВНЗ
та благодійниками, що виступатимуть одночасно споживачами освітніх послуг з вищої освіти моряків
4. Визначення правлінням фонду цілей формування цільового капіталу та порядку його
використання (визначення вимог до якості та змісту навчальних програм з підготовки моряків у ВНЗ,
номенклатури освітніх послуг, на розвиток яких спрямовуватимуться перерахування доходу від
використання цільового капіталу).
5. Розробка правлінням фонду стратегії інвестування цільового капіталу та визначення
стратегічних шляхів використання фінансових джерел з таких альтернатив: ендаумент-фондом
здійснюється власний вибір форм та напрямків інвестування капіталу (в такому випадку фонд
функціонуватиме як пайовий інвестиційний фонд та самостійно обиратиме активи, в які
вкладатимуться кошти цільового капіталу з метою отримання прибутку, наприклад, придбання
державних та корпоративних облігацій, депозитні вкладення тощо) або передача фінансових коштів у
довірче управління компаніям з управління активами (КУА).
6. Щорічне формування правлінням фінансового плану ендаумент-фонду та його контроль.
7. Визначення найбільш ефективних шляхів використання коштів з ендаумент-фонду, які
виділені правлінням фонду.
Використання запропонованих підходів до формування та розвитку фондів цільового капіталу на
ринку підготовки моряків забезпечить підвищення якості підготовки моряків завдяки чіткому розумінню
ВНЗ запитів під ключових стейкхолдерів, зануренню освітнього процесу в контекст реального
професійного простору, взаємодії ВНЗ морської спрямованості з професійною морською спільнотою,
залученню висококваліфікованих кадрів з досвідом практичної роботи до викладання навчальних
дисциплін та активній участі ключових стейкхолдерів у виборі широкого спектру параметрів підготовки
кадрового резерву – від обладнання та тренажерів з підготовки моряків до формування відповідних
навчальних програм, програм плавальної практики та підвищення кваліфікації.
Висновки з проведеного дослідження. Морським освітнім навчальним закладам притаманні
як загальні проблеми системи вищої освіти в Україні, так і специфічні, пов’язані з необхідністю
оновлення лабораторного та тренажерного обладнання, залучення до викладання фахівців з досвідом
практичної роботи на суднах. Водночас потенціал розвитку надання освітніх послуг в сфері підготовки
моряків в Україні досить значний, що обґрунтовується перспективами розвитку світового торгового
флоту, високим рейтингом комскладу суден на ринку праці моряків та наявністю сталих виробничогосподарських зв’язків із основними роботодавцями – судноплавними компаніями та іншими
підприємствами водного транспорту, яких слід розглядати як основних стейкхолдерів ринку підготовки
моряків.
В статті обґрунтовані підходи до взаємодії стейкхолдерів ринку підготовки моряків у рамках
функціонування ендаумент-фонду, розглянуті організаційні питання його створення.
Подальші дослідження будуть проводитись по розробці фінансових питань функціонування
ендаумент-фондів вищих морських навчальних закладів.
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Шелест Т.М.ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ
МОРЯКІВ
Мета. Полягає у розробці інструментарію взаємодії стейкхолдерів на ринку підготовки моряків на засадах
функціонування ендаумент-фондів.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано наступні методи: аналіз наукових праць
вчених, зарубіжний досвід використання позабюджетних джерел фінансування розвитку людського капіталу та
синтез методів стратегічного планування розвитку підприємства в умовах недостатнього фінансування ринку
підготовки моряків і глобалізації галузі судноплавства.
Результати дослідження. Обґрунтовано підходи до організації взаємодії стейкхолдерів на ринку
підготовки моряків та запропоновано один з шляхів вирішення нагальних проблем, притаманних системі
підготовки моряків в Україні. Визначено доцільним залучення до ключових процесів функціонування закладів
вищої освіти стейкхолдерів – кола осіб, які зацікавлені у підвищенні якості підготовки моряків. Встановлено, що
перспективним інструментом поєднання інтересів стейкхолдерів в системі підготовки моряків є функціонування та
розвиток діяльності цільових фондів фінансування, або ендаумент-фондів.
Наукова новизна. Вперше запропонована і обґрунтована схема взаємодії стейкхолдерів на ринку
підготовки моряків на засадах формування та розвитку ендаумент-фондів ВМНЗ. Виділено основні етапи
взаємодії стейкхолдерів на ринку підготовки моряків в рамках створення та функціонування ендаумент-фонду.
Практична значущість. Розроблені в дослідженні підходи направлені на: збереження та посилення
конкурентних позицій ВМНЗ на світовому ринку підготовки моряків, ефективне управління відтворення кадрів для
СК, забезпечення Україні збереження місця в «білому списку» ІМО – країн постачальників моряків, зниження
навантаження на державний та місцевий бюджети за рахунок формування та функціонування ендаумент-фондів
в сфері підготовки моряків, збільшення можливості працевлаштування випускників ВМНЗ за рахунок підвищення
якості підготовки.
Ключові слова: ринок підготовки моряків, Конвенція з підготовки, Міжнародна морська організація (ІМО),
судноплавні компанії (СК), вищі морські навчальні заклади (ВМНЗ), морські спеціальності, взаємодія
стейкхолдерів, ендаумент-фонди, компанія з управління активами (КУА), стейкхолдер-організації.
Shelest T.N. APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF INTERACTIONS OF STAKEHOLDERS ON THE
MARKET FOR TRAINING OF SEAFARERS
Purpose. The aim of the article is to develop tools for interaction of stakeholders on the market for training of
seafarers on the basis of functioning foundation funds.
Methodology of the study. The following methods were used during the study: analysis of scientific works of
scientists, international experience of using extra-budgetary sources for financing human capital development and
synthesis of methods of strategic planning of enterprise development in conditions of insufficient financing market for
training of seafarers and globalization of shipping industry.
Findings. Approaches to the interactions of stakeholders on the market for training of seafarers have been
substantiated and one of the ways for resolve to urgent problems inherent to the system of training of seafarers in
Ukraine has been proposed. It has been determined that it will be appropriate to attract stakeholders to the key
processes of functioning institutions of higher education – the circle of people who are interested in improving the quality
of training of seafarers. It has been established that promising tool for combination interests of stakeholders in the
system of training of seafarers is functioning and development of target funds of funding or foundation funds.
Originality. The scheme of interaction of stakeholders on the market for training of seafarers on the basis of
formation and development of foundation funds of HMEI was proposed and substantiated for the first time. The main
stages of interaction of stakeholders on the market for training of seafarers within the establishment and functioning of
the foundation fund have been highlighted.
The practical value. Approaches that were developed in the research focused on: maintaining and strengthening
the competitive position of HMEI on the world market of training of seafarers, effective management of personnel
reproduction for IC, providing save space in the “white list” of IMO for Ukraine – the countries of the suppliers of
seafarers, reducing the burden on state and local budgets by formation and functioning foundation funds in the training of
seafarers, increasing employment opportunities of graduates of HMEI by improving the quality of training.
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Шелест Т.М. ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ НА РИНКЕ
ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ
Цель. Заключается в разработке инструментария взаимодействия стейкхолдеров на рынке подготовки
моряков на основе функционирования эндаумент –фондов.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: анализ научных
трудов ученых, зарубежный опыт использования внебюджетных источников финансирования развития
человеческого капитала и синтез методов стратегического планирования развития предприятия в условиях
недостаточного финансирования рынка подготовки моряков и глобализации отрасли судоходства.
Результаты исследования: Обоснованы подходы к организации взаимодействия стейкхолдеров на
рынке подготовки моряков и предложен один из путей решения насущных проблем, присущих системе
подготовки моряков в Украине. Определено целесообразным привлечения к ключевым процессам
функционирования высших учебных заведений стейкхолдеров - круга лиц, которые заинтересованы в
повышении качества подготовки моряков. Установлено, что перспективным инструментом сочетания интересов
стейкхолдеров в системе подготовки моряков является функционирование и развитие деятельности целевых
фондов финансирования, или эндаумент-фондов.
Научная новизна. Впервые предложена и обоснована схема взаимодействия стейкхолдеров на рынке
подготовки моряков на основе формирования и развития эндаумент -фондов ВМУЗ . Выделены основные этапы
взаимодействия стейкхолдеров на рынке подготовки моряков в рамках создания и функционирования эндаумент
- фонда .
Практическая значимость. Разработанные в исследовании подходы направлены на: сохранение и
усиление конкурентных позиций ВМУЗ на мировом рынке подготовки моряков, эффективное управление
воспроизводством кадров для СК, обеспечение Украине сохранения места в «белом списке» ІМО - стран
поставщиков моряков, снижения нагрузки на государственный и местный бюджеты за счет формирования и
функционирования эндаумент-фондов в сфере подготовки моряков, увеличение возможности трудоустройства
выпускников ВМУЗ за счѐт повышения качества подготовки.
Ключевые слова: рынок подготовки моряков, Конвенция по подготовке, Международная морская
организация (ІМО), судоходные компании (СК), высшие морские учебные заведения (ВМУЗ), морские
специальности, взаимодействие стейкхолдеров, эндаумент -фонды, компания по управлению активами (КУА),
стейкхолдер – организации.

244

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА
УДК 336.52.15
Ачкасова С.А.,
к.е.н., доцент кафедри управління фінансовими послугами,
Золотарева Н.В.,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ
КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Удосконалення процесу залучення позикових коштів підприємством є
актуальним, оскільки саме від повноти, комплексності та ефективності реалізації даного процесу
залежать результати діяльності підприємства. Крім того, політика підприємств щодо залучення коштів
потребує моделювання, оскільки є основою для розробки фінансової стратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання залучення позикових коштів підприємством
знайшли відображення у працях таких вчених, як: А. Мазаракі [6, с. 243], Л. Лігоненко [8, с. 75], І. Бланк
[9, с. 86], Л. Лахтіонова [5, с. 440-449] та ін. Однак, динамічні умови розвитку підприємств
обумовлюють необхідність пошуку нових підходів до вирішення питань щодо формування політики
залучення позикових коштів підприємством.
Постановка завдання. Метою статті є моделювання процесу залучення позикових коштів
підприємством в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. При моделюванні процесу залучення позикових
коштів підприємством, що дає змогу встановити послідовність дій під час формування політики
залучення позикових коштів, доцільно визначити інструменти моделювання. Найбільш поширеним
інструментом є CASE-технологія (Computer-Aidied Software/System Engineering), що є сукупністю
методологій аналізу, проектування, розроблення і декомпозиції складних систем, що підтримана
комплексом засобів автоматизації [4, с. 97]. AllFusion PM є інструментом для моделювання бізнеспроцесів, що підтримує три стандартні нотації – IDEF0 (функціональне моделювання), DFD
(моделювання потоків даних) і IDEF3 (моделювання потоків робіт) [7, с. 50].
Політика залучення позикових коштів підприємством є частиною загальної фінансової стратегії,
що полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позичкового капіталу із різних
джерел відповідно до потреб розвитку підприємства [1, с. 78-82]. Моделювання процесу залучення
позикових коштів підприємством обґрунтовано, спираючись на послідовність створення
функціональної моделі. Контекстна діаграма щодо формування політики залучення позикових коштів
підприємством наведено на рис. 1.

Рис. 1. Контекстна діаграма моделі «Сформувати політику залучення позикових коштів
підприємством»
Джерело : побудовано авторами
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При декомпозиції контекстної діаграми (рис. 1) модель «A0» процесу політики залучення
позикових коштів підприємством є послідовною реалізацію таких етапів: проаналізувати процес
залучення і використання позикових коштів підприємством; визначити мету залучення позикових
коштів; розрахувати граничний обсяг залучення позикових коштів підприємством; оцінити вартість
залучення позикових коштів підприємством з різних джерел; визначити співвідношення позикових
коштів за строками залучення; розробити заходи щодо залучення позикових коштів підприємством.
Результати декомпозиції діаграми блока А0 щодо формування політики залучення позикових
коштів підприємством наведено на рис. 2
.

Рис. 2. Діаграма декомпозиції контекстної діаграми «Сформувати політику залучення
позикових коштів підприємством»
Джерело : побудовано авторами
Згідно із запропонованим процесом моделювання першим етапом формування політики
позикових коштів підприємством є аналіз процесу і використання позикових коштів у попередньому
періоді. Метою такого аналізу є визначення обсягу, складу і форм залучення позичкових коштів
підприємством, а також оцінка ефективності їхнього використання.
Встановлення мети залучення позикових коштів підприємством у майбутньому періоді є другим
етапом (рис. 2), оскільки ці кошти залучаються підприємством та мають цільовий характер
використання.
При оцінці вартості залучення позикових коштів підприємством доцільно визначити різні
джерела залучення, а також форми позикових коштів, що залучається підприємством із зовнішніх і
внутрішніх джерел. Результати такої оцінки є основою прийняття управлінських рішень щодо вибору
альтернативних джерел залучення позикових коштів, що забезпечують задоволення потреб
підприємства в позикових коштах [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 100-103]. Також,
доцільно визначати співвідношення позикових коштів підприємством за строками, що залучаються на
короткостроковій та довгостроковій основі.
Згідно з рис. 2, підприємства мають дефіцит власних коштів, а отже частина діяльності
фінансується за рахунок позикових коштів. На підприємствах різних галузей економіки обсяг
позикових засобів, що використовуються, може значно перевищувати обсяг власного капіталу.
Управління процесом залучення є ефективним інструментом використання позикових коштів, що
спрямований на досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства.
Діаграма декомпозиції блока А1 (проаналізувати процес залучення і використання позикових
коштів підприємством) подана на рис. 3.
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Рис. 3. Діаграма декомпозиції процесу «Проаналізувати процес залучення і використання
позикових коштів підприємством»
Джерело : побудовано авторами

Як видно з рис. 3, першим етапом при аналізі процесу залучення і використання позикових
коштів підприємством є доцільність визначення динаміки загального обсягу залучення позичкових
коштів підприємством.
Другим етапом є визначення основних форм залучення позикових коштів підприємством, аналіз
динаміки питомої ваги сформованих фінансових кредитів, товарного кредиту і внутрішньої
кредиторської заборгованості в загальній сумі позичкових коштів, що використовуються
підприємством.
Також доцільно встановлювати співвідношення обсягів позикових коштів, що використовуються
підприємством, за періодами їх використання, визначати склад кредиторів підприємства, умови
надання ними різних форм залучення позикових коштів. Ці умови аналізуються із позиції їхньої
відповідності кон’юнктурі фінансового ринку.
Наступним етапом при аналізі процесу залучення і використання позикових коштів
підприємством є необхідність визначити ефективність використання позикових коштів підприємством у
цілому та окремих їх форм на підприємстві. З цією метою використовуються показники оборотності та
рентабельності позикових коштів. Перша група цих показників зіставляється у процесі аналізу з
середнім періодом обороту власного капіталу.
Діаграма декомпозиції блока А3 (розрахувати граничний обсяг залучення позикових коштів
підприємством) наведено на рис. 4.
З рис. 4 визначено, що граничний ефект залучення позикових коштів підприємством в першу
чергу передбачає визначення граничного ефекту фінансового левериджу. Згідно із ним
розраховується коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування), при якому його ефект
буде максимальним. З урахуванням суми власного капіталу у майбутньому періоді й розрахованого
коефіцієнта фінансового левериджу визначається граничний обсяг позикових коштів підприємством,
що забезпечує ефективне використання власного капіталу та умови забезпечення фінансової стійкості
підприємства. Фінансова стійкість підприємства повинна оцінюватися не тільки з позицій самого
підприємства, але й з позицій можливих його кредиторів, що забезпечить, у подальшому, зниження
вартості залучення. Із урахуванням цих вимог підприємство встановлює ліміт використання позикових
коштів у своїй діяльності.
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Рис. 4. Діаграма декомпозиції процесу «Розрахувати граничний обсяг залучення позикових
коштів підприємством»
Джерело : побудовано авторами
Діаграма декомпозиції блока А4 (оцінити вартість залучення позикових коштів підприємством з
різних джерел) наведено на рис. 5.

Рис. 5. Діаграма декомпозиції процесу «Оцінити вартість залучення позикових коштів
підприємством з різних джерел»
Джерело : побудовано авторами
З рис. 5 видно, що оцінка вартості залучення позикових коштів підприємством з різних джерел
включає такі етапи, як вибір потенційних джерел залучення, оцінку вартості залучення позикових
коштів підприємства та вибір пріоритетних джерел позикових коштів. Така оцінка проводиться за
різними формами позикових коштів, що залучається підприємством із зовнішніх і внутрішніх джерел.
Результати такої оцінки є основою прийняття управлінських рішень щодо вибору альтернативних
джерел залучення позикових коштів, що забезпечують задоволення потреб підприємства у позикових
коштах.
Діаграма декомпозиції блока А5 (визначити співвідношення позикових коштів підприємством за
строками залучення) наведено на рис. 6.
З рис. 6 видно, що при декомпозиції процесів виокремлено такі: визначити співвідношення
позикових коштів за строками, що залучаються на короткостроковій та довгостроковій основі;
розрахувати співвідношення обсягу позикових коштів та розробити заходи щодо залучення позикових
коштів.
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Рис. 6. Діаграма декомпозиції процесу «Визначити співвідношення позикових коштів
підприємством за строками залучення»
Джерело : побудовано авторами
Розрахунок потреби в обсягу короткострокових і довгострокових позикових коштів базується на
меті їх використання в майбутньому. На довгостроковий період позикові кошти залучаються, як
правило, для розширення обсягу власних основних коштів і формування обсягу інвестиційних
ресурсів, якого не вистачає (хоча при консервативному підході до фінансування активів позикові
кошти на довгостроковій основі залучаються і для забезпечення формування оборотного капіталу). На
короткостроковий період позикові кошти залучаються для всіх інших потреб їх використання [3, с. 69].
Під час узагальнення підходів до формування політики залучення позикових коштів
підприємством створено діаграму дерева вузлів (Node Tree) і FEO-діаграм, що показує ієрархію
функцій (блоків) у моделі і дозволяє розглянути всю модель цілком, але не відображає взаємозв’язки
(стрілки) між блоками. Діаграма трирівневого дерева вузлів створеної функціональної моделі
наведена на рис. 7.

Рис. 7. Діаграма трирівневого дерева вузлів моделі «Сформувати політику залучення
позикових коштів підприємством»
Джерело : побудовано авторами
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З рис. 7 визначено, що всі блоки модельованого процесу виконуються із застосуванням
інформаційних технологій, що сприяє підвищенню якості прийняття управлінських рішень щодо
означеної предметної області.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розроблено структурно-функціональну
модель бізнес-процесу, що дає змогу представити у стандарті IDEF0 процес залучення позикових
коштів підприємством та при її подальшій декомпозиції наочно відобразити послідовність дій
фінансового менеджера та керівника підприємства при виконанні своїх обов’язків щодо модельованої
предметної області. Запропоновані підходи до формування політики залучення позикових коштів
підприємство нададуть змогу досягти максимальної ефективності при формуванні фінансової стратегії
підприємства.
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Ачкасова С.А., Золотарева Н.В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Мета – змоделювати процес залучення позикових коштів підприємством в Україні.
Методика дослідження. Методичну основу дослідження становить метод структурно-функціонального
моделювання із використанням CASE-технології (Computer-Aidied Software /System Engineering), що є сукупністю
методологій аналізу, проектування, розроблення і декомпозиції складних систем, що підтримана комплексом
засобів автоматизації. AllFusion PM є інструментом для моделювання бізнес-процесів, що підтримує три
стандартні нотації – IDEF0 (функціональне моделювання), DFD (моделювання потоків даних) і IDEF3
(моделювання потоків робіт).
Результати. Розроблено структурно-функціональну модель бізнес-процесу щодо формування політики
залучення позикових коштів підприємством, що дає змогу представити цей процес у стандарті IDEF0. Політика
залучення позикових коштів підприємством полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення
позикових коштів з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства. Процес політики залучення
позикових коштів підприємством включає послідовність реалізації таких етапів: аналіз процесу залучення і
використання позикових коштів підприємством; визначення мети залучення позикових коштів; визначення
граничної суми; оцінювання вартості залучення позикових коштів; визначення співвідношення позикових коштів за
строками залучення; розроблення заходів щодо залучення позикових коштів підприємством.
Наукова новизна полягає в удосконаленні процесу управління залученням позикових коштів
підприємством, який, на відміну від існуючого, враховує створену функціональну модель процесу формування
політики залучення позикових коштів підприємством. Запропонована послідовність етапів дає змогу сформувати
фінансову стратегію підприємства, оскільки саме від повноти, комплексності та правильності реалізації процесу
залучення позикових коштів залежать результати діяльності підприємства.
Практична значущість полягає в тому, що запропоновані підходи до формування політики залучення
позикових коштів підприємство нададуть змогу досягти максимальної ефективності при формуванні фінансової
стратегії підприємства.
Ключові слова: позикові кошти, позикові ресурси, кредиторська заборгованість, політика залучення
позикових коштів, підприємство.
Achkasova S.A., Zolotareva N.V. MODELING OF THE PROCESS OF THE BORROWING ENTERPRISE
Purpose – to simulate the process of borrowing by enterprise in Ukraine.
Methodology of research. Methodological basis of research is the method of structural-functional modeling with
use of CASE technology (Computer-Aidied Software /System Engineering), is a set of methodologies for the analysis,
design, development, and decomposition of complex systems, supported by the automation system. AllFusion PM is a
tool for modeling business processes, supports three standard notations – IDEF0 (functional simulation), DFD (data flow
modeling) and IDEF3 (workflow modeling).
Findings. Developed structural-functional model of a business process policy borrowing company that gives you
the opportunity to present this process in the standard IDEF0. Policy borrowing enterprise is to provide the most effective
forms and conditions of raising borrowed funds from various sources in accordance with the needs of enterprise
development. The process of policy borrowing by the enterprise includes the sequence of the following stages: analysis
of process to engage and leverage the enterprise; defining the purpose of the borrowing; determination limit; estimation
of cost of borrowing; determination of the ratio of borrowed funds on terms of involvement; development of activities to
attract borrowed funds enterprise.
Originality lies in the improvement of control process of the borrowing enterprise, which, unlike the existing one,
takes into account a functional model of the policy making process of the borrowing enterprise. The proposed sequence
of steps allows formation of financial strategy of the enterprise, because of the fullness, comprehensiveness, and proper
implementation of the process of borrowing depend on the results of the company.
Practical value is that the proposed approaches to policy-making borrowing, the company will provide the
opportunity to achieve maximum efficiency in the formation of financial strategy of enterprise.
Key words: borrowed funds, borrowed resources, accounts payable, borrowing policy, enterprise.
Ачкасова С.А., Золотарева Н.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Цель – смоделировать процесс привлечения заемных средств предприятием в Украине.
Методика исследования. Методическую основу исследования составляет метод структурнофункционального моделирования с использованием CASE-технологии (Computer-Aidied Software /System
Engineering), что представляет собой совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и
декомпозиции сложных систем, поддержанную комплексом средств автоматизации. AllFusion PM является
инструментом для моделирования бизнес-процессов, который поддерживает три стандартные нотации – IDEF0
(функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование потоков
работ).
Результаты. Разработано структурно-функциональную модель бизнес-процесса по формированию
политики привлечения заемных средств предприятием, что дает возможность представить этот процесс в
стандарте IDEF0. Политика привлечения заемных средств предприятием проявляется в обеспечении наиболее
эффективных форм и условий привлечения заемных средств из различных источников в соответствии с
потребностями развития предприятия. Процесс политики привлечения заемных средств предприятием включает
последовательность реализации таких этапов: анализ процесса привлечения и использования заемных средств
предприятием; определение цели привлечения заемных средств; определение предельной суммы; оценка
стоимости привлечения заемных средств; определение соотношения заемных средств по срокам привлечения;
разработка мероприятий по привлечению заемных средств предприятием.
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Научная новизна заключается в усовершенствовании процесса управления привлечением заемных
средств предприятием, который, в отличие от существующего, учитывает созданную функциональную модель
процесса формирования политики привлечения заемных средств предприятием. Предложенная
последовательность этапов позволяет сформировать финансовую стратегию предприятия, поскольку именно от
полноты, комплексности и правильности реализации процесса привлечения заемных средств зависят
результаты деятельности предприятия.
Практическая значимость заключается в том, что предложенные подходы к формированию политики
привлечения заемных средств предприятием предоставят возможность достичь максимальной эффективности
при формировании финансовой стратегии предприятия.
Ключевые слова: заемные средства, заемные ресурсы, кредиторская задолженность, политика
привлечения заемных средств, предприятие.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Стійкість розвитку економіки, зокрема її важливої ланки – банківської
системи, є ключовою проблемою сучасності. Нестійкість національних економік, нерівномірність
економічного розвитку окремих держав, яка посилюється спекулятивними операціями банків,
призводять не тільки до національних банківських криз, а й виступають частиною світових фінансових
потрясінь [1].
На сьогодні, у сучасних умовах операційного середовища функціонування банків України,
зростає потреба в розробці ефективного механізму оцінки рівня фінансової стійкості банківської
системи для вчасного виявлення негативних тенденцій та оперативного подолання кризових явищ у
ній. За таких обставин особливої актуальності набувають питання вдосконалення системи моніторингу
фінансової стійкості банківської системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У напрямі розкриття проблем забезпечення
фінансової стійкості банківського сектору України накопичено певний досвід, що відображений у
наукових працях відомих вітчизняних вчених таких, як В. В. Коваленко [1], А. М. Герасимович,
М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко [2], Н. В. Красюк, О. А. Крилій [3], Р. О. Піскунов [4],
О. І. Попович [5], А. В. Череп [6], О. І. Копилюк, О. М. Музичка [7], О. Ф. Андросова, О. І. Олійник [8]. В
своїх працях вони виділяють проблеми покращення фінансової стійкості комерційних установ, що
безпосередньо впливає на розвиток економіки України. О. І. Попович запропонував у одній із своїх
наукових праць алгоритм моделі оцінки фінансового стану комерційного банку, що послугував
основою для запропонування нової моделі оцінки фінансової стійкості банківських установ.
Постановка завдання. Мета статті полягає в комплексному дослідженні методологічних та
практичних аспектів стратегічного управління фінансовою стійкістю банківських установ та пошуку
шляхів удосконалення моделювання оцінки їх фінансового стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стійкість розвитку економіки вимагає, щоб її
складові, зокрема фінансові інституції, ринки та інфраструктура, були спроможні приймати на себе дію
несприятливих зовнішніх чинників.
Фінансовою стійкістю банківської системи слід вважати її здатність у динамічних умовах
ринкового середовища протистояти дії негативних зовнішніх та внутрішніх чинників, забезпечувати
надійність збереження та повернення вкладів юридичних і фізичних осіб, захищати інтереси акціонерів
та своєчасно виконувати власні зобов’язання з метою забезпечення фінансової безпеки держави [8].
Фінансова стійкість комерційного банку забезпечується прибутковою його діяльністю з
обмеженнями відносно ліквідності й фінансової безпеки (надійності). Саме тому стійкість комерційного
банку знаходиться під впливом всіх напрямків його діяльності і має складну структуру з кількома
основними елементами. Суперечність між ліквідністю, надійністю та прибутковістю є центральною
проблемою, успішне розв’язання якої забезпечить фінансову стійкість банку.
Оцінка фінансової стійкості представляється як підсистема аналітичної функції управління, що
базується на інформаційній системі банку, реалізується за допомогою сукупності аналітичних
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прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову стійкість і
обґрунтовувати відповідні управлінські рішення.
Огляд методичної літератури з аналізу банківської діяльності та ознайомлення з практикою
безпосередньо в банках свідчить, що на сьогодні єдина система показників, які в узагальнюючому
вигляді характеризують їх фінансовий стан, остаточно ще не склалася. Кожний банк використовує свої
самостійно розроблені методики, що включають різні показники, які часто суттєво різняться [4].
Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають можливість оцінити фінансовий
стан банку? виходячи із:
− оцінки фінансової стійкості;
− оцінки ділової активності;
− оцінки ліквідності;
− оцінки ефективності управління.
Оціночні показники представляють собою коефіцієнти, що розраховуються на основі даних
балансу комерційного банку та звіту про прибутки і збитки. Національний банк України рекомендує при
визначенні узагальнюючої оцінки фінансового стану банку використовувати загальновідому систему
«CAMEL» [2].
Розглянемо та надамо оцінку фінансової стійкості на прикладі трьох комерційних банків –
Публічне Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк», Публічне Акціонерне Товариство
«УкрСиббанк» та комерційний банк «ПриватБанк».
Більшість коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість банку орієнтуються на визначенні
достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцінці структури капіталу, яка визначає
якісний склад балансового капіталу.
Основними коефіцієнтами, які характеризують фінансову стійкість банку, є:
1. Коефіцієнт надійності, що виражає рівень залежності банку від залучених коштів.
Визначається як співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (З К) і має таку формулу:

 К 

К н  

З
 к 

(1)
2. Коефіцієнт фінансового важеля – розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому
ринку. Знаходиться як співвідношення зобов’язань банку (ЗК) і його капіталу (К) та виражається в такій
формулі:

З 
К фв   К 
 К 

(2)
3. Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, який розкриває достатність
сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків. Розраховується як
співвідношення власного капіталу (К) і загальних активів (АЗАГ) та має таку формулу:

 К
К УК  
 А З АГ





(3)
4. Коефіцієнт захищеності власного капіталу, що показує яку частину капіталу розміщено в
нерухомість (майно). Знаходиться як співвідношення капіталізованих активів (А К) і власного капіталу
(К) і розраховується за формулою:

А 
К ЗК   К 
 К 

(4)
5. Коефіцієнт захищеності дохідних активів, що сигналізує про захист дохідних активів (що
чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом і має таку формулу:

 К  НА Д  З Б
К ЗДА  

АД





,

(5)

де НАД – недохідні активи;
Ад – дохідні активи;
ЗБ – збитки.
6. Коефіцієнт мультиплікатора капіталу, що показує ступінь покриття активів (А) (акціонерним)
капіталом (Ка) [2]:
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 А 
К МК  

К
 а 

(6)

Вихідні дані для розрахунків основних коефіцієнтів фінансової стійкості банків зведемо до
табл. 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунків основних коефіцієнтів фінансової стійкості

Темп змін,%
100,2
172,5
127,4
122,2
126,1
106,9

100,7

31.12.14
19237292
30153460
105076852
124314144
107698035
4060802

12555307

31.12.13
19204480
17481716
82494721
101699201
85431143
3799997

12468061

Темп змін,%
112,7
110,7
116,3
115,9
126,5
194,0

74,7

31.12.13

Темп змін,%

31.12.14
25733
18101
203303

24620139
26400695
6124135

20538006
23329595
5492459

229036

Ак

35167

Активи
капіталізовані

183718

7

10151

Ан

22824

Активи недохідні

16352

6

174746

Ад

197570

Активи дохідні

47074

5

145264

Аз

5232

Активи загальні

63,8

4

100,0

Зк

119,9

Залучені кошти

113,2

3

133,4

Какц

ПАТ «Державний
Ощадний банк
України»

111,7

Засновницький
(акціонерний)
капітал

Комерційний банк
«ПриватБанк»

88,9

31.12.14

2

17718246

1780556

К

1774333

Власний капітал

1774333

1

2558314

2791589

Умовні
позначення

15859499

Найменування
статей

2877637

№

31.12.13

ПАТ «УкрСиббанк»

Джерело : власні розрахунки
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Розрахунок основних коефіцієнтів фінансової стійкості банків за даними табл. 1 наведено у
табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок основних коефіцієнтів фінансової стійкості банків

×
×
12,0-15,0

Не
Не менше У межах
менше
10 %
1 : 20
5%

31.12.14
0,18
1 : 46
0,21
-7,05
4,12

0,15

31.12.13
0,23
1 : 30
0,19
-5,31
5,82

0,20

31.12.14
0,13
1 : 90
0,11
-4,49
12,65

0,39

31.12.13
0,13
1 : 66
0,12
-2,60

0,23

31.12.14
0,07
1 : 83
0,07
1,44

31.12.13
0,14
1 : 36

12,08

6

-2,60

5

Оптимальне
значення

14,88

4

0,12

3

1,03

2

Коефіцієнт
надійності (ряд. 1 :
Кн
ряд. 3)
Коефіцієнт
«фінансового
Кфв
важеля» (ряд. 3 :
ряд. 1)
Коефіцієнт участі
власного капіталу
у
формуванні
Кук
активів (ряд. 1 :
ряд. 4)
Коефіцієнт
захищеності
Кзк
власного капіталу
(ряд. 7 : ряд. 1)
Коефіцієнт
захищеності
дохідних
активів
Кза
власним капіталом
(ряд. 1 – ряд. 6) :
ряд. 5
Коефіцієнт
мультиплікатора
Кмк
капіталу (ряд. 4 :
ряд. 2)
Джерело : власні розрахунки

ПАТ
«Державний
Ощадний банк
України»

-2,85

1

Назва показників

Комерційний
банк
«ПриватБанк»

13,15

№

Умовні
позначення

ПАТ
«УкрСиббанк»

Згідно даних табл. 2 та проведених розрахунків можна зробити наступні висновки за трьома
банками:
ПАТ «УкрСиббанк» – коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів за
мінімально допустимого значення не менше 5,0 %) у 2013 році становив 14%, а у 2014 році зменшився
на 7% порівняно з попереднім, що говорить про залежність від факторів середовища у залучених
вільних коштах грошового ринку, необхідне покращення забезпеченості власним капіталом для
покращення становища банку.
Щодо коефіцієнта фінансового важеля, то можна стверджувати, що банк зміг у 2014 році
підвищити активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку.
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів у звітному році мав тенденцію до
зменшення і становить 7%, що є меншим за оптимальне значення даного показника. Це означає, що
банку недостатньо сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків.
Дані табл. 2 свідчать і про зростання захищеності власного капіталу, а також зростаючим
вкладенням його у свої власні капіталізовані активи - основні засоби і нематеріальні активи. Це
підтверджується зростанням відповідного коефіцієнта з 1,03 до 1,44.
Банк значно посилив захист дохідних активів власним капіталом. Так, якщо у 2013 р. цей
коефіцієнт має негативне значення (-2,85), то вже на наступний рік він зріс до (-2,60).
Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів
акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношення 12,0-15,0 разів він у 2013 р. становив
13,15, а на 2014 р. зріс до 14,88 рази.
1. Комерційний банк «ПриватБанк» – коефіцієнт надійності залишився без змін.
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Коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому співвідношенні 1 : 20 становив
на 31.12.2013 р. 1 : 66, а на 31.12.2014 р. – 1 : 90. Це свідчить також і про те, що банк підвищив
активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, навіть за високого забезпечення
власними коштами.
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів у 2014 році мав тенденцію до
зменшення і становить 11%.
Відбулося зростання коефіцієнта захищеності власного капіталу з 0,23 до 0,39 зростаючим
вкладенням його у свої власні капіталізовані активи – основні засоби і нематеріальні активи.
Згідно даних табл. 2, в банку відбулося значне погіршення захисту дохідних активів власним
капіталом. Про це свідчить даний коефіцієнт, що у звітному році становив (-4,49), а у 2013 він був (2,60).
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу у 2013 р. становив 12,08, а у 2014 р. підвищився в 12,65
рази.
2. ПАТ «Державний Ощадний банк України» – коефіцієнт надійності банку станом на 31.12.2013
становив 0,23, а у 2014 році він зменшився до 0,18. Банк має високу забезпеченість власним
капіталом і надійність, що свідчить про досягнення того рівня, за якого він не залежить від факторів
середовища у залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдосталь своїх, дешевших, які можна
розміщати в кредити господарюючим суб’єктам та в інвестиції.
Коефіцієнт фінансового важеля у звітному році збільшився на 1,46, що означає підвищення
активності щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, навіть за високого забезпечення
власними.
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів у 2014 році зменшився до 0,15, адже у
2013 році він становив 0,19.
Відбулося незначне зростання коефіцієнта захищеності власного капіталу з 0,20 до 0,21
зростаючим вкладенням його у свої власні капіталізовані активи – основні засоби і нематеріальні
активи.
Розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів не покривав як у 2013 році дохідних
активів, так і у 2014 році, адже відбулося значне погіршення захисту дохідних активів власним
капіталом.
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу у 2013 р. становив 5,82, а у 2014 р. зменшився у 4,12 рази.
Це свідчить, насамперед, що темп зростання активів перевищує темп зростання акціонерного капіталу
і, по-друге, – про наявність тенденцій зниження використання «потужностей» із вилучення їх з
акціонерного капіталу.
Кожен із розглянутих банків має свої переваги та недоліки, які необхідно приймати до уваги,
проаналізувавши їх для покращення роботи банківської діяльності. Для цього запропоновано наступні
напрями покращення рівня фінансової стійкості:
 створити відділу контролю кредитних ризиків;
 покращити проведення внутрішнього аудиту;
 запровадити планування і прогнозування обсягів по залученню й розміщенню ресурсів.
В умовах фінансової кризи все більше українців цікавляться надійністю і стійкістю банків. Через
кризу більшість банків випробують значні фінансові труднощі, а ситуацію в деяких з них без
перебільшення можна назвати критичною [3].
Банківський сектор України у зв’язку з загальносвітовою економічною кризою знаходиться в дуже
скрутному становищі та потребує ретельної оцінки для виявлення та усунення слабких місць у своїй
діяльності. Фінансова стійкість є найважливішою характеристикою фінансової діяльності комерційного
банку в умовах економічної нестабільності, тож її забезпечення є однією з найгостріших проблем в
діяльності комерційних банків.
За результатами дослідження фінансової стійкості комерційних банків чітко визначено, що їх
фінансовий стан перебуває в залежності від ряду основних факторів, серед яких слід виокремити:
зовнішнє довкілля; вплив філіальної мережі; стан менеджменту банку. Тож, при оцінці фінансової
стійкості комерційного банку існує нагальна потреба не лише у вивченні показників фінансового стану,
а й у вивченні зміни даних показників у наслідок впливу тих чи інших факторів. Тож, модель оцінки
фінансової стійкості комерційного банку має набувати наступного вигляду (рис. 1).
Сутність моделі полягає в тому, що результати оцінки на кожній стадії аналізу порівнюються з
аналогічними показниками за попередні періоди, що дозволяє встановити зміну показників
фінансового стану під впливом тих чи інших факторів та своєчасно виявити спадний характер
показників
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Початок

Внутрішньобанківський аналіз
фінансової стійкості
Виділення напрямків аналізу:
− капітал банку;
− склад і структура пасивів;
− структура і динаміка активів;
− ліквідність банку;
− доходи і витрати банку;
− чутливість до ризиків;
− банківський менеджмент

Аналіз поточного фінансового стану
банку

Коригування поточного стану на
вплив зовнішніх факторів
(формування резервів)

Аналіз нормативів НБУ
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ситуації
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фінансового стану філії
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Оцінка типу фінансової
стійкості

Аналіз з використанням
економіко-математичних та
статистичних методів

Експертна оцінка отриманих
результатів, розробка пропозицій та
рекомендацій

Висока
стійкість

Не
задовільна
стійкість

Аналіз менеджменту банку

Кінець

Рис. 1. Модель оцінки фінансового стану комерційного банку
Джерело : доповнено [5]
Застосування у практиці банківських установ запропонованої моделі оцінки фінансового стану
комерційного банку сприятиме створенню необхідної інформаційно-аналітичної бази для проведення
як трендового, так і факторного та компаративного аналізу фінансової стійкості, своєчасного
виявлення причин її ускладнення та вжиття заходів щодо посилення фінансової міцності.
Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення фінансової стійкості є однією з
найгостріших проблем на сьогодні. На відміну від проблеми стійкості інших суб’єктів економічної
діяльності, проблема стійкості банків має свої особливості, які проявляються джерелами формування
фінансових ресурсів, структурою активів, оцінкою результатів їх діяльності.
З метою упередження погіршення фінансової стійкості комерційних банків в умовах економічної
нестабільності запропоновано модель оцінки фінансового стану комерційного банку, яка передбачає
проведення поглибленого трендового і факторного аналізу показників фінансової стійкості банківських
установ, що дозволить створити необхідну інформаційно-аналітичну базу для побудови прогнозів на
перспективу та прийняття управлінських рішень щодо посилення їх фінансової міцності.
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Андросова О.Ф., Василенко О.С. МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Мета полягає в комплексному дослідженні методологічних та практичних аспектів стратегічного управління
фінансовою стійкістю банківських установ та пошуку шляхів удосконалення моделювання оцінки їх фінансового
стану.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні та спеціальні методи, зокрема:
метод порівняння застосовано при оцінці стану банківських установ, завдяки основним коефіцієнтам фінансової
стійкості; графічний метод – при побудові графічного алгоритму моделі оцінки фінансового стану комерційного
банку; методи аналізу й синтезу – при формуванні висновків щодо необхідності та доцільності практичного
застосування результатів дослідження.
Результати. Розглянуто методологічні та практичні аспекти управління фінансовою стійкістю банківських
установ; здійснено оцінку фінансової стійкості конкретних банківських установ; удосконалено моделі оцінки
фінансового стану банківських установ шляхом доповнення окремих етапів оцінки фінансової стійкості
поглибленим трендовим та факторним аналізом.
Наукова новизна. Обґрунтована необхідність удосконалення методики оцінки фінансової стійкості
комерційних банків та розробки моделі оцінки їх фінансового стану, яка, на відміну від існуючих, передбачає
проведення поглибленого трендового, факторного та компаративного аналізу, що дозволить банківським
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установам створити необхідну інформаційно-аналітичну базу для побудови прогнозів на перспективу і прийняття
управлінських рішень щодо посилення їх фінансової міцності, а отже і сприятиме розвитку більш ефективної
діяльності банків в умовах економічної нестабільності.
Практична значущість. Запропонована модель оцінки фінансового стану банку дозволить не тільки
оцінити та забезпечити своєчасне вжиття заходів щодо підтримати фінансової стійкості комерційних банків
України, а й встановити сильні і слабкі сторони їх діяльності, виявити вплив тих чи інших факторів та створити
необхідну інформаційно-аналітичну базу для побудови прогнозів на перспективу і прийняття управлінських
рішень щодо посилення їх фінансової міцності.
Ключові слова: фінансова стійкість, банківська система, комерційний банк, розвиток економіки, фінансова
стабільність, ризик, аналіз, моделювання.
Androsova О.F., Vasylenko O.S. SIMULATION EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING
SECTOR OF UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Purpose is a comprehensive study of methodological and practical aspects of strategic management of financial
stability of banking institutions and finding ways to improve the simulation assessment of their financial condition.
Methodology of research. In the process of research general and special methods are used, in particular: the
method of comparison is applied at the estimation of the state of bank institutions, due to the basic coefficients of
financial firmness; graphic method – at the construction of graphic algorithm of model of estimation of the financial state
of commercial bank; methods of analysis and synthesis – at forming of conclusions in relation to a necessity and
expedience of practical application of research results.
Findings. Considered the methodological and practical aspects of management of bank institutions financial
firmness; realized estimation of financial firmness of concrete bank institutions; we perfected the models of estimation of
the financial state of bank institutions by addition of the separate stages of estimation of financial firmness deep, trendy
and by a factor analysis.
Originality. Grounded a necessity of perfection of method of estimation of financial stability of commercial banks
and the development of a model of evaluation of their financial condition, which in contrast to existing provides an indepth, trend, factor and comparative analysis, which will allow banking institutions to create the necessary information
and analytical base for the projections for the future and making management decisions to enhance their financial
strength and thus contribute to the development of more efficient banking activity in the conditions of economic instability.
Practical value. The offered model of estimation of the financial state of bank will not only assess and ensure the
timely adoption of measures to support financial stability of commercial banks of Ukraine, but also to establish the
strengths and weaknesses of their activities, to identify the impact of various factors and to create the necessary
information and analytical base for the projections for the future and making management decisions to enhance their
financial strength.
Key words: financial stability, banking system, commercial bank, economic development, financial stability, risk,
analysis, modeling.
Андросова Е.Ф., Василенко О.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Цель заключается в комплексном исследовании методологических и практических аспектов
стратегического управления финансовой устойчивостью банковских учреждений и поиска путей
совершенствования моделирования оценки их финансового состояния.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные методы, в
частности: метод сравнения применен при оценке состояния банковских учреждений, благодаря основным
коэффициентам финансовой устойчивости; графический метод – при построении графического алгоритма
модели оценки финансового состояния коммерческого банка; методы анализа и синтеза – при формировании
выводов относительно необходимости и целесообразности практического применения результатов
исследования.
Результаты. Рассмотрены методологические и практические аспекты управления финансовой стойкостью
банковских учреждений; осуществлена оценка финансовой стойкости конкретных банковских учреждений;
усовершенствованы модели оценки финансового состояния банковских учреждений путем дополнения
отдельных этапов оценки финансовой стойкости углубленным трендовим и факторным анализом.
Научная новизна. Обоснована необходимость совершенствования методики оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков и разработке модели оценки их финансового состояния, которая в отличие от
существующих предусматривает проведение углубленного трендового, факторного и компаративного анализа,
что позволит банковским учреждениям создать необходимую информационно-аналитическую базу для
построения прогнозов на перспективу и принятия управленческих решений по усилению их финансовой
прочности, а значит и будет способствовать развитию более эффективной банковской деятельности в условиях
экономической нестабильности.
Практическая значимость. Предложенная модель оценки финансового состояния банка позволит не
только оценить и обеспечить своевременное принятие мер по поддержать финансовой устойчивости
коммерческих банков Украины, а и установить сильные и слабые стороны их деятельности, выявить влияние тех
или иных факторов и создать необходимую информационно-аналитическую базу для построения прогнозов на
перспективу и принятия управленческих решений по усилению их финансовой прочности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковская система, коммерческий банк, развитие
экономики, финансовая стабильность, риск, анализ, моделирование.
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УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ОПЕРАЦІЙ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Постановка проблеми. Недостатня ефективність системи ризик-менеджменту у банках
України спричинила виникнення цілого ряду негативних наслідків як для фінансового сектора
держави, так і для добробуту громадян. Отже, проблема управління ризиками банківської діяльності в
посткризових умовах розвитку економічних відносин є актуальною та має практичне значення.
Розвиток банківського менеджменту у посткризовий період повинен спрямовуватись на подолання
принципових недоліків в організації системи управління ризиками банківської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми пошуку ефективних механізмів
управління ризиками, що виникають при банківському проектному фінансуванні, вже досить давно
досліджуються в закордонній економічній літературі, а саме в роботах Р. Евері, Дж. Сінкі, Дж. Сіднея,
Ф. Стюарта, Е. Ріда, Л. Раула та ін. Серед українських економістів цю проблему вивчали В. В. Бобиль,
Т. А. Васильєва, В. Р. Волощук, Н. Е. Дєєва, А. О. Єпіфанов, О. І. Заславська, С. М. Козьменко,
С. В. Лєонов, Л. Ю. Сисоєва, А. В. Шинкаренко.
Але в той же час на сьогоднішній день не можна стверджувати, що існуючі механізми управління
ризиками проектного фінансування складають довершену комплексну систему. Подальшого
дослідження потребує комплекс питань, пов’язаних з розподілом ризиків між всіма учасниками
зазначених операцій.
Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка ефективності ризик-менеджменту банку за
критеріями та розробка системи управління ризиками операцій проектного фінансування банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективною систему ризик-менеджменту варто
вважати в разі, якщо вона забезпечує якісне та своєчасне вирішення наступних завдань: виявлення
ризиків, побудова системи ранньої діагностики ризиків, моніторинг поточних ризиків, мінімізація втрат
при прийнятті ризику, стабільне функціонування банку.
Критерії ефективності можуть бути як загальними, що характеризують всю систему управління
ризиками, так і локальними, що відносяться до конкретних напрямів діяльності, підрозділів або
ризиків. Для досягнення поставленої мети запропоновано комплекс критеріїв, які відповідають
національним, міжнародним вимогам, рекомендаціям у сфері ризик-менеджменту та тісно пов’язані із
організацією системи ризик-менеджменту банку (табл. 1).
Таблиця 1
Основні критерії оцінки системи ризик-менеджменту в банку
Критерій
Результативність

Загальна
економічність

Характеристика критерію
Передбачає кількісну та якісну оцінку ступеня досягнення поставлених цілей. Щодо
системи управління ризиками, то це може бути мінімізація або оптимізація загального
ризику банку, а також ризику проведення окремих операцій, підвищення загальної
капіталізації банку.
Передбачає оцінку співвідношення витрат на побудову системи ризик-менеджменту і
підтримку її в актуально-робочому стані з установленими кошторисними показниками, а
також із загальним ефектом від використання цієї системи.
Оцінюється якість основних внутрішніх процесів, пов’язаних з управлінням ризиками.

Раціональність і
доцільність
Надійність
та Передбачає оцінку правильності формування ризик-профілю банку та його окремих
функціональна
підрозділів, вибору відповідних управляючих впливів, стійкість до факторів зовнішньої
адаптивність
невизначеності і стрес-тестування.
Відповідність
Передбачає порівняльний аналіз основних компонентів діючої системи управління
нормам
та ризиками з вимогами органів банківського нагляду, а також у разі необхідності базовими
стандартам
вимогами міжнародної практики у сфері ризик-менеджменту і внутрішнього контролю.
Рівень
Оцінюється можливість досягнення поставлених цілей за допомогою існуючого
організаційноорганізаційного забезпечення та керуючись розробленими документами.
інформаційного
забезпечення
Джерело : складено авторами на основі [1-9]
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В рамках дослідження було проаналізовано якість ризик-менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк».
Запропоновано використовувати бально-ваговий метод та метод експертних оцінок для проведення
оцінки якості системи управління ризиками в банку. Варто зауважити, що аналізу підлягає
організаційно-інформаційне забезпечення системи управління кредитним та інвестиційним ризиками,
процентним та валютним ризиками, а також операційним ризиком та ризиками ліквідності.
Для проведення оцінки вважаємо за необхідне провести ранжування категорій вище названих
ризиків за рівнем значимості для визначення інтегральної оцінки якості організаційно-інформаційного
забезпечення системи управління ризиками ПАТ КБ «ПриватБанк». В результаті, середнє значення
отриманих даних дозволило виявити значимість різних ризиків у загальній системі оцінки якості
системи ризик-менеджменту (табл. 2).
Таблиця 2
Рівень важливості різних ризиків при визначенні якості системи ризик-менеджменту ПАТ КБ
«ПриватБанк»
Категорія ризику

Вага, %
27
24
20
16
10
3
100

1. Кредитний
2. Інвестиційний
3. Ліквідності
4. Валютний
5. Операційний
6. Процентний
Усього

Джерело : розраховано авторами на основі [10]
Як видно з наведених результатів (табл. 2), найбільшу вагу займає кредитний ризик банку. Це
можна пояснити значним обсягом кредитних операцій в структурі активів. Проте не менш вагомим є
інвестиційний ризик.
В умовах подолання наслідків світової фінансової кризи виникає потреба у гнучкій системі
залучення додаткових фінансових ресурсів. Особливої актуальності ця потреба виявляється під час
здійснення банками інвестиційної діяльності, а саме фінансуванні великомасштабних інвестиційних
проектів. За таких умов банки вимушені поряд із традиційними методами фінансування шукати нові.
Одним із альтернативних шляхів залучення додаткових фінансових ресурсів для банків є
застосування механізму проектного фінансування, який дозволяє акумулювати значні фінансові
ресурси, необхідні для реалізації великомасштабних, а отже капіталомістких інвестиційних проектів
[7]. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України усе більше зростає інтерес до питань
інвестиційної діяльності банків, зокрема шляхом застосування схем проектного фінансування. При
цьому основним критерієм доцільності надання кредитором коштів є очікувані витрати позичальника
та можливі його прибутки.
Однак найважливішою перевагою для банків є все ж таки розподіл ризиків між усіма учасниками
проектного фінансування [4]. Враховуючи підвищену ризикованість інвестиційної діяльності, у тому
числі і при реалізації схем проектного фінансування, а також різноманітність та специфіку
інвестиційних ризиків важливою та обов’язковою складовою ефективного здійснення проектного
фінансування є управління інвестиційними ризиками [2].
На нашу думку, управління інвестиційним ризиком у системі проектного фінансування має
розглядатися з точки зору системного підходу. Це обумовлено тим фактом, що появі ризику передує
наявність великого кола факторів, які спричинять появу цих ризиків. Схематично процес управління
інвестиційними ризиками у системі проектного фінансування, що базується на комплексному
використанні методів кількісної та якісної оцінки інвестиційного ризику та виборі заходів мінімізації
ризику залежно від області ризику та величини можливих втрат, представлено на рис. 1.
Система управління ризиками операцій проектного фінансування банк
Виявлення та формування переліку ризиків
Розподіл ризиків між партнерами
Якісна та кількісна оцінка потенційних наслідків дії таких ризиків для проекту
Обмеження дій ризиків та управління ними

Рис. 1. Система управління ризиками операцій проектного фінансування банку
Джерело : розроблено авторами на основі [1-9]
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До ризиків операцій проектного фінансування банку відносять:
 фінансові ризики, пов’язані з варіативністю кредитних ставок, курсів обміну валют, що
впливають на витрати фінансування проекту;
 ризики будівництва, які виникають на фазі розроблення та будівництва проекту (низька чіткість
розроблення проекту, перевищення меж витрат, запізнення з передачею майна та цінностей тощо);
 ризики продуктивності визначаються можливою невідповідністю між надаваними послугами та
проектними специфікаціями (якість послуг не відповідає стандартам, перевищення термінів надання
послуг);
 ризики попиту, пов’язані з поточними потребами у послугах, коли фактичний попит на послуги
виявиться нижчим, ніж було заплановано.
Зазначені ризики розподіляються між учасниками за ознакою максимізації ефективності
управління ними, тобто кожен партнер приймає на себе ті задачі та відповідальність, які він здатний
забезпечити з найвищою якістю та мінімальними ризиками.
В процесі управління ризиками використовують синдиковане кредитування для реалізації
інвестиційних потреб позичальників у рамках однієї кредитної угоди, сек’юритизацію банківських
активів, тобто банк, що продає ці активи, отримує фінансові ресурси і знижує концентрацію
фінансового ризику, та рефінансування – зміну фінансової структури проекту без зміни економічних
стосунків між громадським та приватним секторами.
Основними підходами для зміни структури фінансування проектів проектного фінансування є:
зміна фінансових інструментів, заміна власного капіталу позиковим, пониження процентної ставки за
кредитом, зміна кредиторів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, було розроблено систему аналізу якості
ризик-менеджменту в банку, що ґрунтується на оцінці шести критеріїв: результативність, загальна
економічність, раціональність і доцільність, надійність та функціональна адаптивність, відповідність
нормам та стандартам, якість організаційного та інформаційного забезпечення. Для кожного критерію
нами визначені основні індикатори аналізу. Оцінка може проводитись як окремо за кожним критерієм,
так і в загальному по системі.
Апробація даної методики була проведена нами на основі відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»,
використовуючи критерій якості організаційного та інформаційного забезпечення. В результаті
визначено рівень важливості різних ризиків при визначенні якості системи ризик-менеджменту
ПАТ КБ «ПриватБанк». Значного вдосконалення потребує система управління інвестиційними
ризиками, що практично відсутня на практиці, на основі чого сформовано систему управління
ризиками операцій проектного фінансування банку.
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Остапенко В.М., Галушкін І.О. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ
ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Мета – оцінка ефективності ризик-менеджменту банку за критеріями та розробка системи управління
ризиками операцій проектного фінансування банку.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні
методи пізнання: метод наукового узагальнення (для відбору критеріїв ефективності системи ризик-менеджменту
банку), бально-ваговий метод (для проведення ранжування категорій ризиків за рівнем значимості) та метод
експертних оцінок (з метою визначення інтегральної оцінки якості організаційно-інформаційного забезпечення
системи управління ризиками).
Результати. Розроблено систему аналізу якості ризик-менеджменту в банку, що ґрунтується на оцінці 6
критеріїв. Обґрунтовано необхідність управління інвестиційними ризиками банку, запропоновано систему
управління ризиками операцій проектного фінансування банку.
Наукова новизна. Запропоновано систему аналізу якості ризик-менеджменту в банку, особливістю якого є
врахування критеріїв: результативність, загальна економічність, раціональність і доцільність, надійність та
функціональна адаптивність, відповідність нормам та стандартам, якість організаційного та інформаційного
забезпечення, що дало змогу виявити значимість різних ризиків у загальній системі оцінки діяльності банку та
розробити напрями щодо управління ними.
Практична значущість. Розроблений комплекс критеріїв у сфері ризик-менеджменту та встановлений
рівень важливості різних ризиків при визначенні якості системи ризик-менеджменту можуть бути використані
банками України в процесі управління ризиками та розробки конкретних заходів та рекомендацій щодо роботи з
боржниками. Запропоновану систему управління ризиками операцій проектного фінансування банку доцільно
використовувати банкам та суб’єктам господарювання в процесі планування проектної фінансової діяльності.
Ключові слова: банківські ризики, інвестиційна діяльність, проектне фінансування, експертний метод,
критерії, ефективність.
Оstapenko V.M., Galushkin I.O. MANAGEMENT OF BANKING RISKS IN OPERATIONS OF PROJECT
FINANCING
Purpose – to evaluate the effectiveness of the risk management of the bank develop criteria and risk
management operations of project financing bank.
Methodology of research. The study is used a general scientific and specific methods of learning, such as
method of scientific analysis (for the selection criteria for the effectiveness in the bank risk management), ball-gravimetric
method (for ranking risk categories in terms of importance) and method of expert evaluations (to determine integrated
assessment of the quality of the organizational and information support risk management).
Findings. There are the system of analysis of the quality of risk management in the bank, based on the evaluation
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criteria 6, the necessity of risk management investment bank, the system of risk management operations of project
financing bank.
Originality. There are system analysis of the quality of risk management at the bank, the feature of which is the
consideration of criteria: efficiency, overall efficiency, rationality and feasibility, reliability and functional adaptability,
compliance with regulations and standards, quality of organizational and information support, allowing us to identify the
significance of different risks in general system evaluation of the bank develop and directions about management.
Practical value. Developed a set of criteria in the area of risk management and set the level of importance of
various risks in determining the quality of risk management can be used by banks of Ukraine in the risk management
process and the development of specific measures and recommendations for working with debtors. There was proposed
risk management operations of project financing bank, that should be used to banks and business entities in the planning
of project financial performance.
Key words: banking risk, investment, project financing, expert method, criteria and effectiveness.
Остапенко В.Н., Галушкин И.А. УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Цель – оценка эффективности риск-менеджмента банка по критериям и разработка системы управления
рисками операций проектного финансирования банка.
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные
методы познания: метод научного обобщения (для отбора критериев эффективности системы риск-менеджмента
банка), бально-весовой метод (для проведения ранжирования категорий рисков по степени важности) и метод
экспертных оценок (для определения интегральной оценки качества организационно-информационного
обеспечения системы управления рисками).
Результаты. Разработано систему анализа качества риск-менеджмента в банке, основанного на оценке 6
критериев, обосновано необходимость управления инвестиционными рисками банка, предложено систему
управления рисками операций проектного финансирования банка.
Научная новизна. Предложено система анализа качества риск-менеджмента в банке, особенностью
которого является учет критериев: результативность, общая экономичность, рациональность и
целесообразность, надежность и функциональная адаптивность, соответствие нормам и стандартам, качество
организационного и информационного обеспечения, что позволило выявить значимость различных рисков в
общей системе оценки деятельности банка и разработать направления по управлению ими.
Практическая значимость. Разработанный комплекс критериев в сфере риск-менеджмента и
установленный уровень важности различных рисков при определении качества системы риск-менеджмента могут
быть использованы банками Украины в процессе управления рисками и разработки конкретных мер и
рекомендаций по работе с должниками. Предложенную систему управления рисками операций проектного
финансирования банка целесообразно использовать банкам и субъектам хозяйствования в процессе
планирования проектной финансовой деятельности.
Ключевые слова: банковские риски, инвестиционная деятельность, проектное финансирование,
экспертный метод, критерии, эффективность.

УДК 336.64:330.4
Воротинцев М.М.,
аспірант кафедри управління фінансовими послугами,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця


ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ
КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Ринки фінансових послуг є важливою складовою вітчизняних
фінансових систем, а регулювання та нагляд за діяльністю фінансових інституцій – невід’ємна
складова економічної та фінансової політики держави. Контролювати діяльність фінансових суб’єктів
господарювання можливо з допомогою фінансового моніторингу, якість проведення якого залежіть від
оцінювання рівня взаємозалежності фінансових компаній на ринку фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Огляд наукових публікацій [2-5; 8-13; 15-18] дав
можливість виявити, що дослідженням розвитку фінансових інституцій у контексті глобалізації
фінансових ринків присвячені праці українських та зарубіжних практиків і науковців, серед яких:
Дж. Александер [17], Д. Бірюков [2], М. Бурмака [4], О. Ватаманюк [5], М. Джонк [8], С. Довбня [9],
О. Плотніков [3], З. Луцишин [10], О. Мозговий [12], В. Новицький [13], О. Рогач [11], Р. Самуельсон
[18], Ф. Фабоцці [15], У. Шарп [16] та інших. Однак питання взаємозалежності компаній на ринку
фінансових послуг не знайшли остаточного вирішення та зумовлюють потребу подальшого вивчення.


Науковий керівник: Внукова Н.М. – д.е.н., професор
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Постановка завдання. Метою даного наукового дослідження є оцінювання рівня
взаємозалежності фінансових компаній на ринку фінансових послуг за запропонованою автором
методикою, яка враховує розподіл фінансових установ за принципом Парето.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки
України питання оцінювання взаємозалежності фінансових компаній є досить актуальним, адже
обрана галузь досліджень оперує грошима, тому наявність залежності між фінансовими компаніями
може виявити деякі негативні наслідки діяльності даних суб’єктів господарювання (наприклад, схеми
для відмивання або ухилення від оподаткування, вплив однієї інституції на іншу для випередження під
час торгів, прихованих власників комплексу фінансових інституцій та ін.). Адже компанії, які
функціонують на ринку фінансових послуг мають бути незалежними, щоб сприяти
конкурентоспроможності та запобігати монополії. Якщо ж фінансові компанії залежні, можна
припустити, що у своїй діяльності вони можуть використовувати певні корумповані схеми.
Таким чином, з точки зору монополізації або пріоритетного домінування на ринку фінансових
послуг компанії, що входять до множини {ФК} мають бути незалежними, незважаючи на те, що вони
функціонують в одній сфері. Закони розвитку ринку потребують здорової конкуренції та, відповідно,
незалежності.
У продовженні попередніх досліджень [6; 7], розглядається множина фінансових компаній {ФК}, у
кількості 50. За даними інституціями були отримані ряд вхідних параметрів (індикаторів) з їх
фінансової звітності, а саме за формою № 1-м або № 1-мс “Баланс” (ф. 1-м або 1-мс), формою № 2-м
або № 2-мс “Звіт про фінансові результати” (ф. 2-м або 2-мс).
В якості основної моделі була використана модель розрахунку інтегрального показника
боржника (Z2) – юридичної особи, що належить до малого підприємства, яке складає фінансову
звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.06.99 р. за № 391/3684 (зі змінами). Модель розрахунку інтегрального показника боржника (табл. 1,
де МКі – відповідні фінансові коефіцієнти, що використовуються для розрахунку інтегрального
показника [14]) – юридичної особи визначається не рідше ніж один раз на рік, виходячи з
максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному
обсязі чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Дану
модель було розраховано у попередніх дослідженнях [14]. Розрахований інтегральний показник у
визначених межах може застосовуватися у якості важеля (або фактору) при прийнятті рішень
стосовно санкцій до фінансових інституцій.
Таблиця 1
Модель розрахунку інтегрального показника – юридичної особи
Групи видів економічної діяльності
Фінансова та страхова діяльність (крім банків): секція К
(розділи 64-66) для малих підприємств

Опис моделі
Z=0,02×МК1+1,7×МК3+0,001×МК4+
+0,001×МК5+0,15×МК6+3,1×МК8+0,02× ×МК9–0,4

Джерело : [14]
На основі попередніх розрахунків [6; 7], можна виявити та перевірити залежність однієї
фінансової компанії до іншої на ринку фінансових послуг.
Беручи до уваги зазначене вище, нами запропоновано методику оцінювання рівня
взаємозалежності фінансових компаній на ринку фінансових послуг, яка будується на множині
фінансових компаній {ФК}. Загальна кількість компаній, що досліджувалися – 50, при цьому
розглядалися фінансові компанії із кількістю співробітників до 50. Ця методика складається з декілька
етапів, послідовність яких зображена на рис. 1.
Етап 1. Побудова повної матриці кореляційної щільності (Мкщ).
Матрицю кореляційної щільності для зручності представлення розбито на чотири квадранти (у
стандартному напрямку нумерації). Фрагмент матриці (розміром 10×10) представлено на рис. 2 для
фінансових компаній.
Ця матриця містить значення коефіцієнтів кореляції для досліджених обраних суб’єктів
господарювання (фінансових компаній) з використанням принципу «кожен із кожним», при цьому для
виключення будь-якого впливу отриманих результатів на імідж фінансових інституцій останні були
знеособлені, тобто для них були використана наскрізна нумерація. Також на основі властивостей
матриці отримаємо, що другорядна діагональ матриці завжди містить значення «1», оскільки кожна
фінансова інституція завжди залежна сама із собою.
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Рис. 1. Етапи дослідження
Джерело : власна розробка автора

1

1 -0,86265 0,586555 0,032944 -0,07187 0,032215 0,697708

2

-0,86265

1

3

0,586555

-0,5175

4

0,032944 0,144744 0,038297

5

-0,07187 -0,38458 0,280509 -0,03422

6

0,032215 -0,42908 0,464488 0,029401 0,978324

7

0,697708 -0,93339 0,643067 -0,09624

8

0,66782 0,935468 0,936733

-0,5175 0,144744 -0,38458 -0,42908 -0,93339 -0,54576 -0,77498 -0,76589
1 0,038297 0,280509 0,464488 0,643067 0,974556
1 -0,03422 0,029401 -0,09624 0,228106
1 0,978324

0,935468 -0,77498

10

0,36865

-0,207 -0,13401

0,65779 0,216132 -0,27945 -0,29867

1 0,716138 0,406883 -0,21747 -0,24166

0,65779 0,716138

1 0,639421 0,524003 0,503727

0,66782 -0,54576 0,974556 0,228106 0,216132 0,406883 0,639421

9

0,36865 0,322853

1 0,423004

-0,207 -0,27945 -0,21747 0,524003 0,423004

0,936733 -0,76589 0,322853 -0,13401 -0,29867 -0,24166 0,503727

0,39646

1 0,995556

0,39646 0,995556

1

Рис. 2. Фрагмент матриці кореляційної щільності для ФК
Джерело : власна розробка автора
Пов’язаність відображатиме коефіцієнт кореляції, що вимірюється в діапазоні від -1 до +1, з
виділенням під діапазонів: ±0,7 до ±1; ±0,3 до ±0,699; 0 до ±0,299 згідно [1]. Для подальшого
дослідження пропонується до розгляду використовувати сильно пов’язані (сильно корельовані, > 0,7)
та слабо пов’язані (слабо корельовані, < -0,7) залежності. Матриця Мкщ є симетричною відносно
другорядної діагоналі, по якій коефіцієнт кореляції завжди дорівнює 1, через те, що кореляція
розраховується по інституціях сама для себе. Таким чином, таку матрицю можна розглядати як
діагональну.
Етап 2. Статистичний розрахунок проміжних показників.
Середні розраховані показники за множинами{ФК} представлено в табл. 2.

266

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Таблиця 2

Х5

Х6= Х5/ Х4

Х7

Х8

Середня кількість компаній
з кореляцією менше
середнього

Середня кількість компаній
з кореляцією більше
середнього

Х4

Співвідношення

Коефіцієнт не пов’язаності

Коефіцієнт пов’язаності

Х3=| Х1- Х2|

Різниця між сильно
пов’язаними і слабо
пов’язаними

Х2

Середня кількість компаній
зі слабкою кореляцією (<0,7)

Х1

Середня кількість компаній
із сильною кореляцією
(>0,7)

Позначення

Множина

Середні розраховані показники по множинам {ФК}

{ФК}

8,1

41,9

33,8

16,2%

83,8%

6,6

50,2%

49,8%

Джерело : власна розробка автора
За результатами табл. 2 можна зробити висновок, що досліджені суб’єкти господарювання
(фінансові компанії) є, переважно, непов’язаними в обсязі своєї множини.
Також були розраховані ранги для кожного суб’єкта господарювання, які характеризують останні
з точки зору кількості зв’язків (із значенням коефіцієнту кореляції більше 0,7, тобто які є сильно
пов’язаними із іншими фінансовими інституціями).
Кількість зв’язків розраховувалася за виразом (1). Чим більша сума зв’язків (на основі
побудованої далі бінарної матриці), тим більш залежним є суб’єкт господарювання. Розрахунок рангу
за цією сумою дозволяє зазначити величину цієї суми відносно інших значень у множині, що за суттю
є місцем у загальній множині. Ранги коефіцієнтів пов’язаності з корекцією представлено в табл. 3.
(1)

Таблиця 3
Ранги коефіцієнтів пов’язаності з корекцією для фінансовими компаніями
№ ФК
1
2
3
Ранг ФК
-4
-4
-9,5
№ ФК
11
12
13
Ранг ФК
-21
-9,5
10
№ ФК
21
22
23
Ранг ФК
17
-21
21
№ ФК
31
32
33
Ранг ФК
21
17
-13,5
№ ФК
41
42
43
Ранг ФК
10
10
3
Джерело : власна розробка автора

4
24
14
-4
24
25,5
34
0,5
44
10

5
3
15
-13,5
25
-17,5
35
17
45
-23,5

6
-4
16
-4
26
-21
36
17
46
-17,5

7
-4
17
3
27
10
37
-9,5
47
3

8
-13,5
18
10
28
10
38
21
48
10

9
10
19
-4
29
-4
39
-17,5
49
-13,5

10
10
20
-21
30
-13,5
40
21
50
24

Для визначення рангу з урахуванням зв’язків між ФК (з корекцією) використовуємо поправочний
TM
коефіцієнт до значення, що повертається функцією РАНГ.РВ в Microsoft Excel . Даний поправочний
коефіцієнт може застосовуватися, коли ранг обчислюється в порядку зменшення (аргумент «порядок»
має нульове значення або пропущений) і в порядку збільшення (значення аргументу «порядок» не
дорівнює нулю). Поправочний коефіцієнт для пов’язаних рангів = [РАХУНОК (посилання) + 1 –
РАНГ.РВ (число, посилання, 0) - РАНГ.РВ (число, посилання, 1)] / 2 (функція Microsoft Excel).
Етап 3. Графічна інтерпретація статистично отриманих проміжних показників.
Для всієї множини {ФК} спостерігається майже повна симетрія, що є несподіваним. Тобто
розподілення рангів рівноважне – до 25-го і після 25-го кількість рангів однакова. Таку тенденцію
підтверджує симетрія графіку, представленого на рис. 3. Розподілення рангів відповідно рівноважне –
до 25-го і після 25-го кількість рангів однакова. Дану тенденцію підтверджує симетрія графіку
представленого на рис. 4.
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Рис. 3. Ранги після сортування з корекцією (по
абсолютній величині) (значення рангу (вертикальна
вісь) для організації (50 ФК))

Рис. 4. Ранги після сортування з корекцією
(значення рангу (вертикальна вісь) для організації
(50 ФК))

Джерело : власна розробка автора
На рис. 5 спостерігається досить рівноважне зростання фінансових компаній та кредитних спілок
за рангами. З рис. 6 видно, що коливання співвідношення пов’язаних і непов’язаних інституцій є більш
різким на графіку. Таким чином, можна припустити, що більш непов’язаними є фінансові компанії. За
результатами, представленими на рис. 7 для фінансових компаній припустимо, що ці залежності
сильно корельовано між собою. Перевіримо кореляцію множин, представлених на даних графіках,
тобто даних по множині {ФК}. Кореляція розрахованих показників складає -1 та 1. Таке відношення
можна назвати ВАУ-ефектом.

Рис. 5. Ранги після сортування без корекції
(значення рангу (вертикальна вісь) для організації
(50 ФК))

Рис. 6. Співвідношення пов’язаних та
непов’язаних інституцій (коефіцієнт
співвідношення (вертикальна вісь) для
організацій (50 ФК))

Джерело : власна розробка автора

а)

б)

Рис. 7. Абсолютна різниця кількості (вертикальна вісь) сильно пов’язаних та слабо пов’язаних
інституцій (б) та вагова частка у відсотках (вертикальна вісь) непов’язаних інституцій (а) для
фінансових компаній (горизонтальна вісь)

Джерело : власна розробка автора
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Етап 4. Побудова двовимірної бінарної матриці кореляційної щільності (Вкщ) по матриці Мкщ.
Умовою побудови бінарної матриці кореляційної щільності є виконання умови (1). Для більшої
зручності представлення розіб’ємо матрицю Вкщ на чотири квадранти, фрагмент якої наведений на
рис. 8.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1
1

Рис. 8. Фрагмент бінарної матриці кореляційної щільності для фінансових компаній
Джерело : власна розробка автора
Етап 5. Розрахунок вагомості пов’язаності елементів (фінансових компаній). Дані окремо за
кредитними спілками та фінансовими компаніями представлено в табл. 4.
Таблиця 4
Вагомість пов’язаних елементів (фінансових компаній)
№ ФК
1
2
3
4
ФК
8
8
9
2
№ ФК
11
12
13
14
ФК
13
9
5
8
№ ФК
21
22
23
24
ФК
4
13
3
1
№ ФК
31
32
33
34
ФК
3
4
10
7
№ ФК
41
42
43
44
ФК
5
5
6
5
Джерело : власна розробка автора

5
6
15
10
25
11
35
4
45
14

6
8
16
8
26
13
36
4
46
11

7
8
17
6
27
5
37
9
47
6

8
10
18
5
28
5
38
3
48
5

9
5
19
8
29
8
39
11
49
10

10
5
20
13
30
10
40
3
50
2

Середня вагомість пов’язаності фінансових компаній складає – 7,08. Середня вагомість
пов’язаності фінансових інституцій показує середню кількість інших фінансових інституцій, між яким є
зв’язок за показником Z серед всієї множини фінансових інституцій. Тобто кожна фінансова компанія у
середньому має зв’язок із 7 іншими фінансовими компаніями.
На основі отриманих бінарних матриць фінансових інституцій можливо побудувати множину
графів (рис. 9-14), щоб застосувати для них відомі алгоритми та підходи теорії графів. Представимо
(рис. 9-14) отриману множину графів для фінансових компаній у графічному вигляді.
За отриманим графом зв’язків для фінансових компаній можна створити висновок, наприклад, що
компанії №№ 12, 26, 25, 33 та інші мають досить велику кількість зв’язків із іншими (до речі можна
побачити із якими вони мають зв’язки-стосунки), тобто можна припустити що ці компанії можуть
утворювати або входити до складу деяких мереж або мати одного власника. Натомість, компанія № 24
має тільки один зв’язок із компанією № 4, тобто це може бути, наприклад, партнерські стосунки. Також
можна рекомендувати до більш ретельної перевірки фінансові компанії, які мають досить велику кількість
зовнішніх зв’язків із іншими фінансовими компаніями, це, в свою чергу, може стати одним із етапів роботи
департаменту фінансового моніторингу.
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Рис. 10. Виділення шляху досягнення (приклад) із
вершини №1 (номер ФК) до вершини №48 (інший
номер ФК)

Рис. 9. Загальний вид неорієнтовного графа
зв’язків фінансових компаній

Джерело : власна розробка автора
Наступним кроком у дослідженні отриманої множини графів є дослідження та розрахунок за
відомими алгоритмами шляхів досягнення з однієї вершини до іншої у графі, як це наведено на
рис. 10.

Рис. 12. Виділення контурів або циклів (може
свідчити про створення або процес створення
конгломерату фінансових компаній)

Рис. 11. Вид орієнтовного графу (демонструє всі
можливі напрямки стосунків між фінансовими
компаніями)

Джерело : власна розробка автора
Як видно із рис. 11, отриманий граф може містити деякі шляхи досягнення, як наведено для
прикладу із вершини №1 до вершини №48, тобто розглядаючи вершини як фінансові компанії можна
припустити, наприклад, про наявність прихованого шляху для відмивання грошей від фінансової
компанії №1 крізь компанії №№15, 3 до компанії №48. Подібним чином можливо розрахувати всі
можливі шляхи з метою їх подальшої більш ретельної перевірки.
Наступний крок – перетворення графу із неорієнтовного до орієнтовного, як наведено на рис. 11,
це дозволить виявити та наочно продемонструвати всі можливі напрямки стосунків між фінансовими
компаніями у нашому випадку. Безпосередньо всі вони підлягають подальшій перевірці з метою
встановлення законності та виявлення напрямків витоку інформації або, наприклад, напрямків з
відмивання грошей.
Наступним кроком у дослідженні отриманої множини графів є дослідження наявності циклів у
графі, як це наведено на рис. 12.
За наведеним прикладом (рис. 12) на графі був виявлений цикл або контур (1-9-10-1), який може
свідчити про створення або процес створення конгломерату фінансових компаній, що належать
одному власнику. Це, в свою чергу, знову ж повинне бути перевірене або службами фінансового
моніторингу, або департаментом антимонопольного комітету.
На наступному етапі аналізу отриманої множини графів було обчислено хроматичне число
графу (рис. 13), яке у нашому випадку склало 9. Хроматичне число графу визначає найменшу кількість
кольорів, які необхідні для правильного розфарбування графу, таким чином щоб кінці (вершини) будьякого ребра графу мали різні кольори. Також це визначає кількість незалежних підмножин (згідно
кількості кольорів).
У нашому випадку інтерпретація стосовно фінансових компаній може означати наступне – на ринку
фінансових послуг існує мінімальна кількість (9) конгломератів фінансових компаній або фінансових груп,
які можуть бути або прихованими, або відкритими. Але це вже задача служб фінансового моніторингу.
На наступному етапі аналізу отриманої множини графів були розраховані всі кліки графу,
максимальна з яких наведена на рис. 14.
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Рис. 14. Приклад максимальної кліки графу (можуть
визначити групи (конгломерати) ФК, які мають
будь-які стосунки або зв’язки між собою)

Рис. 13. Приклад обчислення хроматичного числа
графу (визначає кількість незалежних підмножин
ФК, які можуть бути або прихованими або
відкритими)

Джерело : власна розробка автора
Кліка графу будується тільки на неорієнтовному графі й визначає деяку підмножину, у якої будьякі дві вершини підмножини з’єднанні ребром. Також кліки можуть визначити групи (конгломерати)
фінансових компаній, які мають будь-які стосунки або зв’язки між собою. Також кліка є повним
підграфом, а максимальна кліка (рис. 14), у нашому випадку це {22, 49, 12, 26, 46, 37, 11, 39}, тобто
вона не міститься у будь-якій іншій клікі. Також з обчисленого прикладу видно, що найбільший
конгломерат із множини фінансових компаній містить 8 (клікове число) з них. Повна кількість
отриманих клік у графі підтвердить факт наявності знайомств між конгломератами фінансових
компаній, що може бути застосовано для подальшої перевірки з метою виявлення корупційних схем.
Також можна зазначити, що отриманий граф не є досконалим, оскільки його хроматичне число не
дорівнює кліковому числу.
Спрощене уявлення розрахованої Мкщ для візуального аналізу представлено на рис. 15.
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Рис. 15. Матриця 15×15 (М кщ) зі спарклайнами для ФК (відображають позитивні і негативні
значення в обраній групі ФК для коефіцієнта кореляції)
Джерело : власна розробка автора
Для спрощеного представлення використовували матрицю 15×15 як елемент Мкщ, при цьому
с
{М кщ}{Мкщ} (рис. 15). Наведене уявлення дає наочне представлення розподілу зв’язків між фінансовими
інституціями, що дозволить отримати загальне уявлення про більшість інституцій, що мають деякі зв’язки
або залежності. Проведемо експрес-аналіз представленої матриці показників діяльності фінансових
компаній, результати якого також відображені на рис. 15. Даний експрес-аналіз проведено на основі
умовного форматування з використанням градієнтного виділення гістограми розподілення по кожному
осередку з показом у вигляді спарклайнів індивідуального розподілення по ФК. Такі спарклайни
відображають позитивні і негативні значення в обраній групі для коефіцієнта кореляції. Вище
горизонтальної осі – позитивні, нижче – негативні.
Також були розраховані суми перевищень і понижень розрахованими на етапі 2, співвідношення
яких склало 53,33% і 46,67% відповідно для фінансових компаній; 50,2% та 49,8% відповідно для
кредитних спілок.
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Етап 6. Проведення підсумкового аналізу отриманих даних для підтвердження висунутих гіпотез
(табл. 5).
Таблиця 5
Підсумковий аналіз отриманих даних
Множина
{ФК}
Висновок по
множині ФК

Пов’язаність, %
16,2
кількість ФК, які можуть створювати
агломерати – потребує виявлення
прихованих корумпованих схем по
відмиванню коштів

Непов’язаність, %
83,8
кількість ФК, що є незалежними - запобігає
монополізації ринку фінансових послуг

Джерело : власна розробка автора
Погрішність розрахунку складає 0,2%.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в роботі були вирішені наступні
завдання: доведений факт застосування принципу Парето; виявлена залежність фінансових інституцій
можна використовувати як елемент або етап фінансового моніторингу; визначена кількість фінансових
компаній непов’язаних між собою значно перевищує кількість пов’язаних.
Також у подальших дослідженнях можна провести подібний аналіз для кредитних спілок і порівняти
результати за отриманими множинами. Таким чином, на даному етапі дослідження можна зробити
висновок, що кількість фінансових компаній непов’язаних між собою значно перевищує кількість
пов’язаних. Дане дослідження з виявлення залежності фінансових інституцій можна використовувати як
елемент або етап фінансового моніторингу, наприклад, з метою виявлення прихованих корумпованих
схем по відмиванню коштів.
Тобто, запропонована методика дозволить переформувати механізми фінансового моніторингу
стосовно виявлення прихованих корумпованих схем по відмиванню коштів, виділити множину
незалежних фінансових компаній, що сприятиме запобіганню монополізації ринку фінансових послуг
та підвищить рівень конкурентоспроможності, доведе вплив однієї інституції на іншу для
випередження під час торгів, визначить з певною вірогідністю прихованих власників агломерацій
фінансових компаній.
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Воротинцев М.М. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Мета – оцінювання рівня взаємозалежності фінансових компаній на ринку фінансових послуг за
запропонованою автором методикою, яка враховує розподіл фінансових установ за принципом Парето.
Методика дослідження. Послідовність дослідження оцінювання рівня взаємозалежності фінансових
компаній на ринку фінансових послуг декомпозована у покроковому вигляді. Для досягнення поставленої мети в
статті використано: аналітико-монографічний метод – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний
метод – при дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів взаємозалежності фінансових
компаній на ринку фінансових послуг; абстрактно-логічний метод – для узагальнення теоретичних положень,
формування висновків та методичних рекомендацій.
Результати. Виконано оцінювання рівня взаємозалежності фінансових компаній на ринку фінансових
послуг за запропонованою автором методикою, яка дозволить переформувати механізми фінансового
моніторингу стосовно виявлення прихованих корумпованих схем по відмиванню коштів. Визначена кількість
фінансових компаній непов’язаних між собою, яка значно перевищує кількість пов’язаних. Встановлена
залежність фінансових інституцій, що використовується як елемент фінансового моніторингу.
Наукова новизна. Вперше отримані результати дослідження математично довели вплив однієї інституції
на іншу, що, на відміну від відомих підходів, доводить можливість випередження фінансових інституцій під час
торгів та дозволяє визначити з певною вірогідністю прихованих власників агломерацій фінансових компаній.
Практична значущість полягає у тому, що запропонована методика дозволить переформувати механізми
фінансового моніторингу стосовно виявлення прихованих корумпованих схем по відмиванню коштів, виділити
множину незалежних фінансових компаній, що сприятиме запобіганню монополізації ринку фінансових послуг та
підвищить рівень конкурентоспроможності Національної комісії з фінансових послуг.
Ключові слова: фінансова компанія, рівень взаємозалежності, фінансовий моніторинг, ринок фінансових
послуг.
Vorotyntsev М.М. ASSESSMENT OF CROSS-DEPENDENCES LEVEL OF THE FINANCIAL COMPANIES ON
THE FINANCIAL SERVICES MARKET
Purpose is an assessment of cross-dependences level of the financial companies on the financial services
market based on author’s technique, which takes into account the distribution of financial institutions on the principle of
Pareto.
Methodology of research. Sequence of this study of assessment of cross-dependences level of the financial
companies on the financial services market was been decomposed in the step-be-step kind. The following methods:
analytical and monographic – in studying of literature sources; system-analytical – in studying of legislative and other
normative-legal acts on account of the interdependence of financial companies in the financial services market; abstractlogical – in summarizing of the theoretical positions, conclusions forming and methodological recommendations were
been used in this paper to achieve the assigned purpose.
Findings. Assessment of cross-dependences level of the financial companies on the financial services market
based on author’s technique was been performed. Proposed above author’s technique allows reformatting the financial
monitoring mechanisms for showing up of the hidden corruption schemas for money laundering. Came across amount of
the financial enterprises, which are unbound inter se, is significantly exceed an amount of financial enterprises. Indicated
above dependence of the financial institutions was proposed as an element of the financial monitoring.
Originality. Firstly obtained research results has mathematically proved an influence of one company to another
company that in different from well-known techniques, is providing a possibility of outdistancing the financial institutions
during trading and allows determining with some probability hidden owners of financial companies’ agglomerations of the
financial companies.
Practical value consists in that the proposed technique allows reforming the financial monitoring mechanisms for
showing up of the hidden corruption schemas for money laundering, eliminating a set of the unbound financial
companies that will promote to prevent a monopolization of financial services market and to elevate a competitiveness
level of the National financial services committee.
Key words: financial company, the level of interdependence, financial monitoring, the market for financial
services.
Воротынцев М.М. ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ НА РИНКЕ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Цель – оценка уровня взаимозависимости финансовых компаний на рынке финансовых услуг по
предложенной автором методике, учитывающей распределение финансовых учреждений по принципу Парето.
Методика исследования. Последовательность исследования оценки уровня взаимозависимости
финансовых компаний на рынке финансовых услуг декомпозирована в пошаговом виде. Для достижения
поставленной цели в статье использованы: аналитико-монографический метод – при изучении литературных
источников; системно-аналитический метод – при исследовании законодательных и других нормативно-правовых
актов об учете взаимозависимости финансовых компаний на рынке финансовых услуг; абстрактно-логический
метод – для обобщения теоретических положений, формирования выводов и методических рекомендаций.
Результаты. Произведена оценка уровня взаимозависимости финансовых компаний на рынке
финансовых услуг по предложенной автором методике, которая позволит переформировать механизмы
финансового мониторинга по выявлению скрытых коррумпированных схем по отмыванию денежных средств.
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Определенное количество финансовых компаний несвязанных между собой, значительно превышает количество
связанных. Определена зависимость финансовых институтов, которая используется как элемент финансового
мониторинга.
Научная новизна. Впервые полученные результаты исследования математически доказали влияние
одного учреждения на другое, что, в отличие от известных подходов, доказывает возможность опережения
финансовых институтов во время торгов и позволяет определить с определенной вероятностью скрытых
владельцев агломераций финансовых компаний.
Практическая значимость заключается в том, что предложенная методика позволит переформировать
механизмы финансового мониторинга по выявлению скрытых коррумпированных схем по отмыванию средств,
выделить множество независимых финансовых компаний, что будет способствовать предотвращению
монополизации рынка финансовых услуг и повысит уровень конкурентоспособности Национальной комиссии по
финансовым услугам.
Ключевые слова: финансовая компания, уровень взаимозависимости, финансовый мониторинг, рынок
финансовых услуг.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКИ ТА
ПРАКТИКИ
25 березня 2016 року Державним науково-дослідним інститутом митної справи було проведено
круглий стіл «Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні
України».
У роботі наукового заходу брали участь представники Місії Європейського Союзу з прикордонної
допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Хмельницької державної адміністрації, Хмельницької та Одеської
митниць ДФС України, Національної поліції України, Державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ), Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби
України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук
України, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Одеська
юридична академія», Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Тернопільського національного економічного
університету, Хмельницького національного університету, Хмельницького університету управління та
права, Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту, Приватного вищого навчального
закладу «Університет економіки і підприємництва».

Метою круглого столу стало обговорення теоретичних та практичних аспектів охорони та захисту прав
інтелектуальної власності на митному кордоні України, зокрема:
– особливостей адміністративно-правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності;
– міжнародних та національних правових засад охорони й захисту прав інтелектуальної власності;
– принципів, методів діяльності, повноважень та місця митних органів щодо захисту прав
інтелектуальної власності;
– повноважень державних органів України та митних органів зарубіжних країн у сфері охорони та
захисту прав інтелектуальної власності;
– організаційно-правових механізмів забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності
митними органами України;
– організаційно-правової моделі взаємодії митних органів України з іншими суб’єктами охорони та
захисту прав інтелектуальної власності;
– алгоритму дій посадових осіб митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності.
Активне обговорення проблем захисту інтелектуальної власності, що виникають на різних етапах
постачання товарів від виробника до кінцевого споживача, дозволило сформувати рекомендації для
покращення спільної роботи усіх зацікавлених сторін у забезпечення інтересів правовласників, держави та
споживачів.
Дякуємо усім учасникам круглого столу та сподіваємось на подальшу співпрацю.

О.С. Нагорічна, директор Державного
науково-дослідного інституту митної справи
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такими напрямами:
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економіка та управління національним господарством;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
економіка та управління підприємствами;
розвиток продуктивних сил, регіональна економіка, демографія, соціальна економіка і
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економіка природокористування і екологія;
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До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або
(rtf). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються.
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсяг
10-20 сторінок тексту; формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman;
поля з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті.
3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище
та ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь
і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з
проведеного дослідження та використаною літературою.
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3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що
подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів
їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими
вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].
Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References –
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування).
3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.)
розширена анотація у формі реферату (кількість слів 200-250, міжстрічковий інтервал – 1, кегель
– 14, шрифт – Times New Roman), яка має такі структурні частини: тема статті, мета, методика
дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це необхідна
вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування).
3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у Бібліографічному списку;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад,
Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman,
кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після
таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ]
тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза
згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні).
Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та
рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі
Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні
об’єкти не повинні бути сканованими.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід
вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу).
Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
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Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
4. Порядок подання статті.
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет
сканованих документів:
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
– додатково подаються в електронному вигляді тези статті (скорочений виклад основних
положень статті) англійською мовою (обсяг – 2 повні сторінки без виділення розділів,
міжстрічковий інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman) для розміщення на сайті
журналу (див. додаток 3).
5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA
(http://www.apastyle.org/).
7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор),
точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові
примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть
поширюватись та передаватись стороннім особам.

Відшкодування витрат.
Відшкодування витрат за комплекс поліграфічних робіт і доставку журналу автору
складає 30 грн. за сторінку.
Банківські реквізити:
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»
ЄДРПОУ 35218979, р/р 26001000259095, МФО 300023
ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ
Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі "Сталий розвиток
економіки" від прізвище ініціали

Адреса редакції журналу "Сталий розвиток економіки":
29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2,
ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50; (096) 01 09 709 або e-mail: s.kapitanets@mail.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант
Одеський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств
відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий
аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу
сільськогосподарських підприємств … .
Бібліографічний список
1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В.
Антонюк // Україна : аспекти праці. – №5. – 2007. – С. 42-47.
…
8. …
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1. Antoniuk, V. (2007). “Staff for innovation: problems of formation and use”, no. 5, pp. 42-47.
…
8. …
Анотація
Шевченко О.І., Скакун А.М.
ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ
І
ВИКОРИСТАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета.
Методика дослідження.
Результати.
Наукова новизна.
Практична значущість.
Ключові слова.
Annotation
Shevchenko O.I., Skakun A.M.
PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose.
Methodology of research.
Findings.
Originality.


Науковий керівник: Антонов В.О. – д.е.н., професор

286

Хроніка подій. Повідомлення.
Practical.
Key words.
Аннотация
Шевченко О.И., Скакун А.М.
ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель.
Методика исследования.
Результаты.
Научная новизна.
Практическая значимость.
Ключевые слова.

И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРСОНАЛА

Додаток 2
ЗАЯВКА
на розміщення статті у науково-виробничому журналі
"Сталий розвиток економіки"
Прізвище, ім’я, по батькові (укр. і англ.) ____________________________________________
Місце роботи (укр. і англ.) ________________________________________________________
Посада (укр. і англ.) ______________________________________________________________
Науковий ступінь (укр. і англ.) _____________________________________________________
Вчене звання (укр. і англ.) ________________________________________________________
Назва статті (укр. і англ.) _________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________
Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника:
Зразок: Скакун А.М.
вул. Дерибасівська, буд. 15, кв. 10
м. Одеса, 65000
тел. - 0982531455
Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал
"Сталий розвиток економіки". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією
вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.
Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010.

Дата

Підпис

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 3
ВЗІРЕЦЬ

UDC 631.1
Shevchenko О.І.,
cand. eng. sc., assistant professor of department of management and marketing,
National university of life and environmental sciences of Ukraine

PROBLEMS OF FORMING AND USE
OF PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Text of theses, Text of theses, Text of theses…….
287

