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ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЯХИ ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Енергетика увійшла в усі сфери економіки країни і забезпечує
функціонування всіх галузей національного господарства, вносить значний вклад у формування
дохідної частини бюджету та надходження валютних коштів. Найважливішим завданням енергетичної
безпеки є забезпечення енергетичної незалежності країни. З цією метою необхідно зазначити
стратегічні цілі розвитку енергетики, зокрема:
– надійне забезпечення в необхідній кількості енергоресурсами потреб галузей національного
господарства і населення;
– збільшення частки споживання первинних енергоресурсів власного видобутку;
– надійне функціонування галузей і підприємств паливно-енергетичного комплексу;
– зменшення шкідливого впливу на довкілля об’єктів паливно-енергетичного комплексу;
– державна гарантія забезпечення соціального захисту галузей паливно-енергетичного
комплексу [1].
Енергетична безпека є однією з найважливіших складових економічної безпеки будь-якої
держави. У зв’язку з тим, пошук шляхів, реалізація яких гарантувала б енергетичну безпеку нашої
країни є дуже актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування енергетичної безпеки
України присвячена низка робіт, зокрема В. Євтушевського, В. Лойка, В. Гейця, А. Мазаракі,
С. Єрмілова, А. Шевцова, В. Федорової та ін. Однак у роботах висвітлені окремі аспекти, що
впливають на енергетичну безпеку країни. Це зумовлює необхідність більш глибокого дослідження
можливих шляхів, які забезпечать вирішення проблеми енергетичної безпеки України.
Постановка завдання. Метою роботи є аналіз стану енергетичної безпеки України, виявлення
її проблем функціонування та окреслення шляхів, які гарантували б сталий розвиток економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Енергетична безпека – це такий стан
захищеності галузей національного господарства та населення країни, який запобігає виникненню
загроз щодо надійного забезпечення паливно-енергетичними ресурсами. Оцінка стану та рівня
енергетичної безпеки має здійснюватися за допомогою низки показників, а саме: енергозабезпечення,
енергетична залежність, економічна прийнятність і соціальна стабільність. Аналіз показників, які
характеризують стан і рівень енергетичної безпеки України, свідчить про низьку енергоефективність
національної економіки, що є серйозною загрозою для економічної безпеки держави. Ця загроза
спричинена дією чинників, які гальмують розвиток паливно-енергетичного комплексу країни. Серед
низки чинників є такі, що стосуються виключно енергетичного комплексу, а інші – характеризують
вплив багаторівневого макросередовища [2].
До основних чинників, які зумовили критичний стан енергетичної безпеки, можна віднести [3]:
дефіцит інвестицій у всіх галузях паливно-енергетичного комплексу;
надмірна політизація енергетичної сфери;
недосконалість цінової, податкової та тарифної політики держави в енергетичній галузі;
не сформованість конкурентного енергетичного ринку та відповідної ринкової інфраструктури;
монопольне формування цін на енергоносії та визначення умов їх постачання Росією;
деформованість структури виробництва та енергоспоживання;
криза в сфері управління стратегічними запасами енергетичних ресурсів;
прогресуюче відставання розвитку сировинної бази видобувних галузей паливноенергетичного комплексу, зокрема газової та нафтової.
Основними проблемами формування та розвитку енергетичної безпеки України на сьогоднішній
день є:
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• недосконалість законодавства, внаслідок чого не забезпечується ефективне регулювання
системи відносин паливно-енергетичного комплексу, а також є випадки втрати важелів впливу
держави на ситуацію в енергетичній галузі;
• постійне адміністрування урядом паливно-енергетичного комплексу, що призводить до ручного
керування грошовими потоками;
• погіршення фінансового стану підприємств паливно-енергетичного комплексу внаслідок
надмірного податкового тиску та безоплатне споживання паливно-енергетичних ресурсів;
• повільне впровадження енергозберігаючих технологій;
• високий рівень зносу основних виробничих засобів (більше 60%) підприємств паливноенергетичного комплексу;
• постійний ріст вартості електроенергії у зв’язку із зростанням ціни на газ, внаслідок чого
собівартість виробленої продукції зростає;
• порушення екологічних стандартів внаслідок невиконання робіт, які пов’язані з безпекою
роботи електростанцій;
• високий рівень монополізації постачання імпортних енергоносіїв;
• залежність від імпорту значної частини виробничого устаткування, матеріалів і послуг для
галузей паливно-енергетичного комплексу;
• надмірна енергоємність ВВП [1; 4].
Усунення диспропорцій і проблем у паливно-енергетичному комплексі країни вимагає розробки
виваженої та ефективної політики щодо забезпечення енергетичної безпеки.
Таким чином, нездатність паливно-енергетичного комплексу задовольнити потреби галузей
національного господарства і населення країни в енергоносіях, борги за спожити паливноенергетичних ресурсів і подальше нагромадження проблем в енергетичній сфері можуть підірвати
основи енергетичної безпеки та погіршити соціальну стабільність в Україні. Незважаючи на те, Україна
має можливість досягнути високого рівня енергетичної безпеки.
Для цього необхідно здійснювати системні та скоординовані дії на всіх рівнях влади в рамках
виваженої державної енергетичної політики, а проведення енергозберігаючих заходів повинно бути
пріоритетним державним завданням [5].
Приймаючи до уваги складну сьогоднішню ситуацію у сфері енергетичної безпеки країни,
важливе значення має процес удосконалення державного регулювання енергетики України як однієї з
основних складових національної економіки. Державне регулювання ототожнюється з державним
управлінням, яке має регулятивний характер, що виявляється у наявності функції регулювання, яка
наповнена організаційним змістом. Державне регулювання передбачає декілька варіантів майбутньої
діяльності керованих об’єктів, при цьому створюється можливість їх ефективної діяльності [6].
Державне регулювання має забезпечувати бажаний для суспільства кінцевий результат –
реалізацію його потреб та інтересів. Якщо цього не відбувається, то формат державного регулювання
необхідно замінити на повноцінне виконання функцій державного управління.
Державне регулювання спрямоване на:
1) задоволення суспільних і державних потреб та інтересів;
2) організацію спільної діяльності та праці людей;
3) реалізацію положень Конституції України, законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів;
4) здійснення основних завдань держави, які направлені на захист інтересів усього суспільства,
забезпечення громадського блага, підтримання порядку та виконання інших загально соціальних
проектів [6].
Державне регулювання здійснюється з подвійною метою, а саме: сприяння захисту, здійсненню
та відновленню суспільних і державних інтересів та організації й упорядкування системи соціальних
відносин.
Необхідно зазначити, що питанню вдосконалення державного регулювання в енергетичній
сфері на сьогодні приділяється ще мало уваги, що негативно впливає на процес забезпечення
енергетичної безпеки України. У ринкових умовах господарювання державне регулювання енергетики
є системою типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру. Державне
регулювання енергетики, як важливої складової енергетичної безпеки України, здійснюється
незалежними державними органами у межах діючого законодавства на суспільні відносини, що
виникають під час задоволення енергетичних інтересів між будь- якими суб’єктами у державі.
Удосконалення державного регулювання може відбуватися двома основними напрямами. Перший –
це покращення організаційної структури та функціонального наповнення органу державного
регулювання енергетики. Другий – удосконалення нормативно-правової бази державного регулювання
енергетики. Ці напрями дозволяють збалансувати інтереси виробників і постачальників паливноенергетичних ресурсів, їх споживачів і держави.
Державне регулювання в енергетичній галузі потребує вдосконалення у кожній із складових
паливно-енергетичного комплексу, зокрема: електроенергетиці, ядерній енергетиці, нафтогазовій
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галузі, вугільній промисловості, теплоенергетиці, відновлювальних і нетрадиційних джерелах енергії.
У кожній із цих складових державне регулювання має своє значення, методи та цілі впливу. У зв’язку з
тим, необхідно на державному рівні розробити та схвалити Концепцію вдосконалення державного
регулювання енергетики, в якій буде деталізовано проблеми державного регулювання та
запропоновано шляхи їх поетапного розв’язання. Це створить умови для ефективного забезпечення
енергетичної безпеки України та зміцнить її суверенітет.
Однак ці завдання неможливо виконати без вирішення такого питання як ліцензування.
Державне регулювання в енергетичній сфері здійснюється шляхом видачі ліцензій на здійснення
діяльності в сфері виробництва, передачі та постачання електричної енергії, комбінованого
виробництва теплової та електричної енергії, виробництва енергії в установках із використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. Процедура видачі ліцензій повинна бути чітко
врегульована законодавчими актами, бути прозорою і передбачуваною, щоб унеможливити негативну
практику упередженої видачі ліцензій. Тільки в такому випадку буде забезпечуватися державний
вплив і контроль за діяльністю природних монополій і суміжних ринків [6].
Важливим засобом державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі є
тарифоутворення. Метою державного регулювання тарифів в електроенергетиці є захист споживачів
від завищення ціни на електроенергію та створення механізму оптимального співвідношення
економічних інтересів як з боку виробника електричної енергії, так і з боку споживачів електроенергії
щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції та рівня соціальної захищеності [6].
На сьогоднішній день в українській енергетиці має місце об’єднання двох видів діяльності –
передача електроенергії місцевими мережами та постачання енергії однією юридичною особою, що
призводить до перехресного субсидування однієї діяльності за рахунок іншої та до непрозорого
тарифоутворення цих видів діяльності.
Тарифи повинні формуватися для всіх без виключення енергопостачальних компаній не за
принципом суми витрат і прибутку, що спонукає суб’єктів господарювання до збільшення витрат задля
підняття прибутку і не містять стимулів до здійснення інвестицій, а шляхом застосовування механізму
із встановленням норм прибутку на вкладені інвестиції та автоматичним корегуванням тарифів при
зміні інфляційних чинників. Це буде сприяти зменшенню експлуатаційних витрат [6].
Одночасно з удосконаленням державного регулювання енергетики необхідно вирішити питання
підвищення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів. Необхідно зазначити, що у країнах із
ринковою економікою тарифи для побутових споживачів удвічі ( а у деяких країнах – у тричі) вищі, ніж для
промислових та інших споживачів і перехресного субсидіювання там не існує. Соціальний захист
населення з низькими доходами забезпечується за рахунок адресної державної допомоги населенню з
фондів енергокомпаній, які утворюються із надходжень від штрафів або з інших джерел [6].
Отже, для ефективної реалізації державної енергетичної політики та вдосконалення суспільних
відносин у енергетичній сфері, а також для забезпечення державної енергетичної безпеки повинна
відіграти важливу роль Концепція вдосконалення державного регулювання енергетики.
Одним із напрямів підвищення енергетичної безпеки є співпраця України з країнами Євросоюзу,
оскільки вона є ключовою транзитною країною у поставці вуглеводнів до країн Європи. На європейські
ринки територією України проходить близько 80 % російського газу та 17 % нафти [7], тому наша
країна є важливим партнером для країн ЄС щодо гарантування безпеки, прозорості та надійності
транзиту енергетичних ресурсів. Економіка країн ЄС суттєво залежить від стабільного постачання
енергоресурсів із Росії та Центральної Азії і водночас від того, наскільки прозорою та комфортною для
користувачів стане транзитна енергетична інфраструктура нашої держави. Поширення європейських
енергетичних стандартів на українське законодавство дозволяє значно підвищити опір України до
спроби політизувати міждержавні відносини у сфері енергетики, а вступ до загальноєвропейського
ринку дозволить зменшити непрозорість газового ринку. Україна підписала та ратифікувала
Енергетичну Хартію [8]. Це дозволяє нашій країні мати доступ до відкритих енергетичних ринків країн
ЄС, а також можливість вирішувати сучасні та перспективні питання енергозабезпечення.
До основних чинників, які гальмують процес створення засад для європейської інтеграції
України, можна віднести: недостатній рівень економічного розвитку, нерозвиненість базових інститутів
економіки і повільні темпи реформ, а також недосконалість, непрозорість і нестабільність
господарського законодавства, що породжує високий рівень корупції, вади податкової політики,
тарифні обмеження у торгівлі з країнами ЄС, проблеми боргових зобов’язань та із захистом
інтелектуальної власності. Крім того, спостерігається бюрократичне втручання в економічні процеси,
що призводить до зменшення іноземних інвестицій.
У сфері електроенергетики Україна має розвинений енергетичний комплекс із виробництва та
постачання електроенергії, який входить в об’єднану енергетичну систему України. Енергетична
система має значні потужності, що використовуються для забезпечення власних потреб і експорту
надлишку електроенергії, а також зв’язана з енергосистемами країн Центральної та Південної Європи.
Функціонує оптовий ринок електроенергії з механізмами економічного регулювання. Спостерігається
тенденція зростання експорту української електроенергії до країн ЄС [7].
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У нафтогазовій галузі Україна має розвинуту мережу магістральних трубопроводів із підземними
сховищами газу. Це може бути використано для транзиту нафти і природного газу з Каспійського
регіону та Центральної Азії до країн ЄС. Україна має також досить потужну нафтопереробну
промисловість. Розвідані запаси природного газу та нафти у майбутньому здатні збільшити частку
власного палива в енергетичному балансі країни, а це відповідає принципам Енергетичної Хартії
Євросоюзу, оскільки зменшує залежність країни від імпорту енергоносіїв [9].
Перспективним напрямком співпраці у нафтовій сфері є продовження робіт для введення в дію
нафтопроводу «Одеса – Броди» та використання його для транспортування нафти з Каспійського
регіону до країн Центральної та Східної Європи [10; 11].
Важливим також є співробітництво з країнами ЄС щодо дослідження шельфу північно-західної
частини Чорного моря, в якому, за попередніми оцінками, є значні поклади нафти та газового
конденсату [10]. В цій сфері Україна може співпрацювати з такими країнами Євросоюзу, як Румунія і
Болгарія. Приймаючи до уваги сучасні інтеграційні процеси, нашій країні необхідно об’єднувати
зусилля з іншими державами. При цьому повинні бути використані такі форми співробітництва, як
участь у розробці та експлуатації перспективних родовищ і розподіл видобутку, а також спільна
розробка та експлуатація власних ресурсів за умов їх інвестування та взаємовигоди. Головним
механізмом, який повинен запобігати ймовірному зростанню собівартості власного видобутку
енергоносіїв, буде технологічне переозброєння галузі шляхом впровадження інновацій [9].
Зменшення енергетичної залежності повинно відбуватися разом із інтеграційними процесами,
що потребує проведення гнучкої та виваженої політики відстоювання власних інтересів у відносинах із
країнами Європи. Головним важелем у відстоюванні власних інтересів України повинен бути її
енерготранзитний потенціал. Такий підхід у вирішенні такої складної проблеми дозволить доповнити
диверсифікацію механізмами керування зовнішньою енергетичною залежністю. Важливою умовою
реалізації в Україні цих можливостей повинна бути висока надійність і ефективність транзиту, якість
транспортних послуг і обов’язковість виконання договірних зобов’язань. Проведення гнучкої та
прозорої, передбачуваної тарифної політики і пошук шляхів збільшення обсягів транзиту забезпечить
максимальне використання існуючих транспортних магістралей і наповнення нових побудованих
трубопроводів [9]. Україні необхідно переконувати постачальників енергоресурсів і споживачів (країни
ЄС) у тому, що транзит нафти і газу через територію нашої країни є надійним і економічно вигідним,
оскільки попит на паливно-енергетичні ресурси у країнах Євросоюзу зростає, то вони будуть
зацікавлені у повній завантаженості українських газових і нафтових магістралей, навіть якщо будуть
уведені в дію такі проекти, як «Північний потік» і «Набукко». На сьогоднішній день приблизно 30%
потужності газотранспортної системи та 50% транзитної потужності для перекачування нафти не
використовується, оскільки газотранспортна система потребує інвестицій у 2,5 мільярда євро
Україна має наполягати на підписанні розширеної угоди з Євросоюзом, яка стане основою для
подальшої співпраці, а також сприятиме інтеграції до країн ЄС і розширені контактів у галузі
енергетики. Багатообіцяючим є розширення співробітництва між Україною та Євросоюзом у рамках
програми «Східне партнерство» [7].
Таким чином, енергетична безпека є однією з найважливіших проблем, розв’язання якої
забезпечить сталий розвиток суспільства як у країнах Євросоюзу, так і в Україні. Головними
напрямами цієї проблеми є: зниження енергетичної залежності, підвищення енергетичної
ефективності, забезпечення охорони довкілля та соціальної стабільності. Все це потребує значних
зусиль від суспільства, а також необхідні конструктивні та цілеспрямовані дії всіх гілок влади України,
зокрема: компетентність управлінських кадрів, взаємна довіра влади і громадян і їх готовність до
соціального партнерства.
Дефіцит природних енергетичних ресурсів в Україні ставить проблему диверсифікації джерел
постачання енергоносіїв як найбільш життєво важливу для нашої країни. Диверсифікація джерел
енергоносіїв зумовлена необхідністю підвищення енергетичної та економічної незалежності шляхом
збільшення кількості постачальників нафти та газу в Україну.
Відповідно до світових стандартів енергетичної безпеки, постачання енергоносіїв із одного
джерела не повинно бути більше 25%. Лише при такій умові країна може розвиватися як енергетично
незалежна. Наприклад, до більшості країн ЄС енергоносії поступають із 5 – 8 джерел, а США
отримують енергоресурси з 60 країн світу [7; 10].
В той же час Україна отримує газ, нафту, ядерне паливо з одного джерела – Росії або
центральноазійських країн за допомогою нафтогазогонів через територію Росії. На сьогоднішній день
90% нафти та 60% газу поступає з Росії. В таких умовах енергетичний сектор і економіка України
цілком залежить від імпорту енергоносіїв, а це робить енергетичну безпеку країни критичною.
Одним із найбільш перспективних проектів диверсифікації енергоносіїв є будівництво
нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ», який забезпечуватиме постачання каспійської
нафти до країн Євросоюзу. Введення в дію нафтогону збільшить обсяги транзиту нафти через
територію України та дасть можливість вітчизняним нафтопереробним заводам одержати сировину з
альтернативних джерел, а також зміцнить положення України на енергетичному ринку та стане
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економічною основою її європейської інтеграції. Наявність сировини є невід’ємною умовою ефективної
реалізації проекту «Одеса – Броди - Плоцьк – Гданськ». За прогнозами експертів обсяг поставок
азербайджанської та казахстанської нафти збільшуватиметься з 95 млн.т до 150-160млн.т.
Приймаючи до уваги, що ці країни використовують невелику кількість нафти, то основна частка
видобутої сировини (приблизно 70-80 млн.т) буде відправлена на експорт. Для реалізації проекту
«Одеса – Броди - Плоцьк – Гданськ» необхідно залучати потенційних споживачів каспійської нафти
в Європі, які зацікавлені у диверсифікації шляхів і джерел постачання енергоносіїв. Такими
споживачами можуть бути Польща, Литва, Чехія, Словаччина, Угорщина та Німеччина [9].
Україна може долучитися до реалізації проекту газогону «Набукко», який передбачає транзит
газу з Ірану через Туреччину і Балкани до країн Євросоюзу в обхід території Росії. Проект «Набукко»
це єдиний реальний можливий варіант диверсифікації джерел постачання газу до нашої країни. У
перспективі до газогону «Набукко» може бути приєднаний Трансарабський газогін, потужність якого
може бути доведена до 60 млрд. куб. м газу на рік [9].
Український технічний варіант газогону «Білий потік» вважається найбільш оптимальним і вигідним,
а румунський варіант є більш витратний і технологічно складний. Проект газогону «Білий потік»
підтримують країни ЄС і США. Водночас Росія різними способами намагається не допустити постачання
каспійського газу в Європу в обхід території Росії та заблокувати реалізацію проектів «Набукко» і «Білий
потік» шляхом побудови нових газогонів «Блакитний потік-2» та «Південний потік».
Уведення
в
дію
«Трансарабського»
газогону
дозволить
зменшити
залежність
східноєвропейських країн Євросоюзу від імпорту газу з Росії. Для його функціонування Єгипет планує
3
збільшити видобуток газу до 75 – 78 млрд. м . Цей газогін має бути підключений до газогону
«Набукко». Українські компанії приймають участь у нових тендерах на отримання прав на розробку
нафтогазових родовищ на території Єгипту, налагоджується також двостороння співпраця у
виробництві зрідженого газу та перспективи функціонування «Трансарабського» газогону із
залученням українських технологій і фахівців [11].
Одним із шляхів диверсифікації енергоносіїв для нашої держави може бути постачання
зрідженого природного газу (ЗПГ), який є найбільш перспективним способом забезпечення імпорту
цього виду палива та повністю відповідає тенденціям ринку природного газу для Європейського
Союзу, де щороку зростають потужності по прийманню ЗПГ [9; 12].
Однією з переваг отримання ЗПГ є легкість шляхів його доставки морським транспортом за
наявності газоприймальних (зріджувальних) та регазифікаційних терміналів. Наукові дослідження
підтверджують ефективність доставки в Україну природного газу у великих обсягах у зрідженому стані за
умови створення мережі морських газотранспортних систем, складовою частиною яких мають стати
новозбудовані газові термінали, заводи із зрідження і регазифікації газу, океанські танкери-газовози [12].
Нещодавно РНБО України рекомендувала Уряду повернутися до питання про будівництво
морського терміналу для приймання зрідженого газу та узгодити умови постачання його із Алжиру та
Єгипту. Одним із варіантів розрахунків могло бути українське зерно та інша аграрна продукція.
3
Будівництво терміналу передбачається в два етапи. Перший – потужністю 5 млрд.м газу, другий – до
3
10 млрд.м . На першому етапі є можливість не купувати танкери, а орендувати. Постачання
споживачам регазифікованого газу з терміналу буде здійснюватися шляхом подачі його в діючу
систему газогонів Півдня України. Водночас зріджений газ може використовуватися як джерело
автономного газопостачання до окремих селищ, сільськогосподарських і промислових підприємств,
зокрема Одеського припортового заводу. Джерелами постачання зрідженого газу для України можуть
бути: Каспійський регіон, країни Близького Сходу і Північної Африки. Серед країн Перської затоки
найбільші запаси газу має Катар і його роль як експортера газу на зовнішні ринки зростає. Українські
підприємства могли б взяти участь у розробці родовищ і видобуванні та виробництві зрідженого газу в
цих країнах з метою подальшого його постачання в Україну [9].
Представляє інтерес для України будівництво на Чорноморському узбережжі Грузії комплексу
для зрідження природного газу, постачання якого передбачається із Туркменії, Азербайджану або
Ірану. Потім морськими танкерами зріджений газ буде доставлятися до газового терміналу біля
Одеси. Тут відбудеться його регазифікація та закачування в діючу систему газогонів. Можливий також
варіант постачання зрідженого газу танкерами від північного узбережжя Туреччини до України.
Здешевити перевезення зрідженого газу можна шляхом виготовлення танкерів – газовозів в Україні,
оскільки при цьому зменшуються витрати на придбання танкерного флоту. Наприклад, вартість одного
3
танкера - газовоза об’ємом 125 тис.м досягає до 150 млн. дол. [9].
Україна є однією з найбагатших на уран країн світу. Запаси урану можуть забезпечити потреби
української атомної енергетики на протязі 100 років. У випадку використання реакторних установок на
швидких нейтронах потенціал уранових запасів збільшується в 60-70 разів. На сьогоднішній день
Україна самостійно виконує лише перші три стадії ядерного паливного циклу, а решта стадії
реалізуються у кооперації з Росією та Казахстаном [9]. У зв’язку з тим, Україна залишається залежною
від поставок палива для АЕС із Росії. Ядерне паливо в Україну постачає ВАТ «ТВЕЛ» (Росія). Якість
російського ядерного палива є досить низькою в порівнянні з паливом інших держав. Наприклад, для
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вироблення однакової кількості електроенергії потрібно на 25% більше російського ядерного палива,
ніж палива інших виробників [9].
Подальший розвиток ядерної енергетики в Україні потребує інтеграції в міжнародні системи
виробництва ядерного палива, забезпечення потреб виробництва палива для атомних електростанцій
України ураном та цирконієм вітчизняного виробництва у повному обсязі, забезпечення реалізації
програми створення неповного ядерно-паливного циклу, диверсифікації джерел постачання свіжого
ядерного палива.
Для забезпечення енергетичної безпеки України необхідно створити власний ядерний паливний
цикл. Вирішення цього завдання є цілком реальним, оскільки в Україні є достатні запаси уранової та
цирконієвої руди, сучасні промислові потужності для їх переробки, комплекс підприємств
енергомашинобудування, наукові інститути ядерного профілю, а також новітні технології з отримання
ядерних матеріалів. Однак створення власного ядерного паливного циклу поки що не реалізовано.
Україна має усі базові можливості для того, щоб увійти у це досить тісне коло виробників, водночас
певні політичні тенденції поряд із фінансовими чинниками можуть стати суттєвими перешкодами на
цьому шляху [9; 13]. Проте, Росія, Сполучені Штати та інші ядерні країни виступають проти створення
в Україні повного ядерного циклу, оскільки наша країна втратила статус ядерної держави.
Виготовлення власного ядерного палива в Україні ускладнюється через політичні зобов'язання, які
підписала Україна, відмовившись на початку незалежності від ядерного статусу. Втративши ядерний
статус, Україна потрапила під мораторій на організацію повного ядерного циклу. У зв’язку з тим,
Україна повинна купувати ядерне паливо в інших країнах, які володіють повним ядерним циклом.
З метою диверсифікації джерел енергоносіїв і доступу вітчизняних фахівців до технології
виробництва ядерного палива для атомних електростанцій в Україні здійснюється проект технічної
допомоги США «Кваліфікація ядерного палива для України». Стратегія розвитку ПЕК України
передбачає збільшити видобуток урану до рівня, що дозволить забезпечити виробництво ядерного
палива для роботи всіх АЕС у необхідному обсязі [13].
Україна має оголосити розвиток атомної енергетики першочерговим завданням для української
економіки. Поступово нарощувати темпи розвитку власної атомної енергетики і водночас
продовжувати міжнародну кооперацію із залученням інвестицій для спорудження нових найбільш
економічних і безпечних реакторів.
Українська енергетична система має стати невід’ємною складовою європейського
енергетичного ринку. На міжнародному рівні Україна має виступати гарантом транспортування
енергоносіїв через свою територію до країн ЄС. Інтеграція української енергосистеми до європейської
може стати економічною складовою реалізації стратегічної мети – входження до Євросоюзу [14].
З метою реалізації політики диверсифікації джерел і маршрутів постачання енергоносіїв
необхідно підтримувати тісну співпрацю з країнами - постачальниками енергоносіїв.
Завдання енергетичної безпеки України – це стабільне виробництво та використання енергії з
метою підвищення економічного зростання країни та покращення рівня якості життя населення.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, на підставі аналізу літературних джерел,
присвячених проблемі вирішення енергетичної безпеки України, можна запропонувати шляхи,
реалізація яких буде гарантувати енергетичну безпеку країни, а саме: державне регулювання
енергетики; гарантування державою реалізації стратегії розвитку ринків енергоресурсів; енергетичне
співробітництво України з країнами Євросоюзу; диверсифікація джерел постачання країни первинними
енергоресурсами; забезпечення постачання зрідженого газу; створення власного ядерно-паливного
циклу; широке впровадження та розвиток відновлювальних джерел енергії, що дозволить зменшити
частку традиційних енергоносіїв в енергозабезпеченні держави; тісна співпраця з країнами
постачальниками енергоносіїв.
Бібліографічний список
1. Пабат А. Сутність та основні поняття енергетичної безпеки як складової економічної безпеки
/ А. Пабат // Проблеми науки. – 2011. – № 8. – С. 26-30.
2. Єрмілов С. Енергетика України: макроекономічний і екологічний контекст [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http //www.ji.lviv.ua./n41texts/yermilov.htm/
3. Євтушевський В. Фактори формування енергетичної безпеки України / В.Євтушевський,
А. Кочединова // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. – 2009. – С. 15-17.
4. Ермилов С. Энергетическая стратегия Украины до 2030 года: проблемные вопросы
содержания и реализации // Зеркало недели. – 2006. – № 20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/energeticheskaya_strategiya_ukrainy_na_period_do_2030_goda_problem
nye_voprosy_soderzhaniya_i_realiza.html
5. Федорова В.А. Перспективи зміцнення енергетичної безпеки України [текст] / В.А.Федорова
// Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип.6. – С. 50-55.
6. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів [За
ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі]. – К. : КНТУ. – 2008. – 389 с.

10

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

7. Енергетична безпека в Центральній та Східній Європі: в пошуках єдиного підходу / За ред.
Ірини Коссе. – К. : Відродження. – 2013. – 34 с.
8. Закон України «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до
Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів». – К. :
Відомості ВР від 6.02.1998 р. № 89/98 –ВР.
9. Енергетична безпека України (Зб. статей) / За ред. О.О. Воловича. – Одеса: Фенікс. – 2009. –
356 с.
10. Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості,сценарії. – К. : УСПП. – 2011. – 25 с.
11.Шевцов А.І. Енергетика України на шляху до Європейської інтеграції : монографія /
А.І. Шевцов, М.Г. Земляний, А.З. Дорошкевич. – Дніпропетровськ.– 2004. – 148 с.
12.Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення / За ред. А.І.Шевцова. –
Дніпропетровськ: Пороги. – 2002. – 264 с.
13. Паливно-енергетичний комплекс України : стан, проблеми та перспективи: Інформаційна
аналітична доповідь / Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. – К. : 2000. – 146 с.
14. Лойко В.В. Енергетична безпека в контексті економічної безпеки [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http ://uipp.org.ua./uplo
References
1. Pabat, A. (2011), “The essence and the basic concepts of energy security as a component of
economic security”, Problemy nauky, no.8, pp. 26-30.
2. Yermilov, S. (2006), Power engineering in Ukraine: Macroeconomic and ecological context,
available at: http: //ji.lviv.ua./n41texts/yermilov.htm/
3. Yevtushevskyi, V., Kochedynova, A. (2011), “Factors of forming energy security in Ukraine”, Visnyk
Kyyivskoho natsionalnoho universytetu im.Tarasa Shevchenka, pp. 15-17.
4. Yermilov, S. (2006), “Energy Strategy of Ukraine to 2030: problematic issues of content and
implementation”,
Zerkalo
nedeli,
no.
20,
available
at:
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/energeticheskaya_strategiya_ukrainy_na_period_do_2030_goda_problem
nye_voprosy_soderzhaniya_i_realiza.html
5. Fedorova, V.A. (2012), “Prospects of strengthening energy security of Ukraine”, Visnyk
Dnipropetrovskoho universytetu, Iss. 6, pp. 50-55.
6. Heiets, V.M., Mazaraki, A.A. (2008), Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti
hlobalizatsiynykh vyklykiv [Priorities for the national economic development in the context of globalization
challenges], KNTU, Kyiv, Ukraine, 389 p.
7. Enerhetychna bezpeka v Tsentralniy ta Skhidniy Yevropi: v poshukakh yedynoho pidkhodu [Energy
security in the Central and Eastern Europe in search of the unified approach], Vidrodzhennia, Kyiv, Ukraine,
34 p.
8. The Law of Ukraine "On ratification of the Energy Charter Treaty and the Energy Charter Protocol
on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects", Kyiv, Ukraine, News of Supreme Council from
6.02.1998, no. 89/98 – Supreme Council.
9. Volovych, O.O. (2009), “Energy security of Ukraine”, 356 p.
10. Energy security of Ukraine 2020: challenges, opportunities, scenarios (2011), USPP, Kyiv,
Ukraine, 25 p.
11. Shevtsov, A.I., Zemlianyi, M.H., Doroshkevych, A.Z. (2004), Enerhetyka Ukraiiny na shliakhu do
Yevropeiskoii intehratsiii [Power engineering in Ukraine towards European integration], monograph,
Dnipropetrovsk, Ukraine, 148 pp.
12. Shevtsov, A.I. (2002), Enerhetychna bezpeka Ukraiiny: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia
[Energy security of Ukraine: strategy and mechanisms of ensuring], Porohy, Dnipropetrovsk, Ukraine, 264 p.
13. Palyvno-enerhetychnyi kompleks Ukraiiny : stan, problemy ta perspektyvy: informatsiina
analitychna dopovid [Fuel and energy complex of Ukraine: state, problems and prospects: information the
analytical report], (2000), Kyiv, Ukraine, 146 p.
14. Loiko, V.V. Energy security in the context of economic security, available at:
http://uipp.org.ua./uplo
Дзядикевич Ю.В. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Мета. Проведення аналізу стану енергетичної безпеки України, виявлення
її проблем
функціонування та окреслення шляхів, які гарантували б енергетичну безпеку країни.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод
наукового пізнання, при цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а
саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і системний аналізи. На основі узагальнення наукових
джерел, присвячених проблемі підвищення енергетичної безпеки України, досліджено шляхи,
реалізація яких гарантує енергетичну безпеку нашої країни.
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Результати. Обґрунтовано стан енергетичної безпеки України та виявлено проблеми її
функціонування. Встановлено низку чинників, які гальмують розвиток енергетики, що привело до
критичного стану енергетичної безпеки. Це вимагає вдосконалення державного регулювання
енергетики. Показано, що співпраця України з країнами ЄС гарантує їй енергетичну безпеку, а також
необхідно зменшити монопольну залежність у постачанні нафти та газу з Росії шляхом реалізації
різних напрямів диверсифікації постачання енергоносіїв, зокрема: через нафтогін «Одеса- БродиПлоцьк-Гданськ», газогони «Білий потік», «Набукко» і «Трансарабський», домогтися постачання в
Україну зрідженого природного газу та створити власний ядерно-паливний цикл і тісно співпрацювати
з країнами постачальниками енергоресурсів.
Наукова новизна. Запропоновано шляхи, що гарантують її енергетичну безпеку, а саме:
державне регулювання енергетики, співпраця України з країнами ЄС, диверсифікація джерел
постачання вуглеводню, постачання в Україну зрідженого природного газу та створення власного
ядерно-паливного циклу.
Практична значущість. Одержані результати дослідження дозволили сформулювати шляхи
гарантування енергетичної безпеки України, які можуть бути використані підприємствами паливноенергетичного комплексу країни.
Ключові слова: енергетична безпека, державне регулювання, ціноутворення, тариф,
конкуренція, енергетична політика, співпраця, ліцензування.
Dziadykevych Yu.V. ENERGY SECURITY OF UKRAINE AND WAYS OF ITS REALIZATION
Purpose. The aim of the article is conducting the analysis of energy security of Ukraine, identification
the problems of its functioning and outlining ways that would guarantee energy security of the country.
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of
scientific knowledge, and the general scientific and special methods, namely abstract and logical, deductive
and systematic analyzes were used in this article.
On the basis of summarizing the scientific sources devoted to the problem of improving energy
security of Ukraine, studied ways, the implementation of which ensures energy security of our country.
Findings. Energy security of Ukraine has been substantiated and the problem of its functioning has
been detected. A number of factors that inhibit the development of energy that led to critical state of energy
security have been established. This factor requires improving the state regulation of energy.
It was shown that Ukraine's cooperation with the EU countries guarantees its energy security and
monopoly dependence should be reduced in the supply of oil and gas from Russia through the
implementation of various directions of diversification of energy supplies, such as: through the pipeline
"Odessa-Brody-Plotsk-Gdansk" pipelines "Bilyi potik", "Nabukko" and "Transarabskyi" get supplies to
Ukraine liquefied natural gas and to create its own nuclear fuel cycle and work closely with countries of
energy suppliers.
Originality. The ways that ensure its energy security have been proposed, including: state regulation
of energy, cooperation between Ukraine and the EU countries, supply of hydrocarbons, supply liquefied
natural gas to Ukraine and creating their own nuclear fuel cycle.
Practical value. The obtained results of the research allowed to formulate ways of guaranteeing the
energy security of Ukraine, which can be used by enterprises of fuel and energy complex of the country.
Key words: energy security, state regulation, pricing, tariffs, competition, energy policy, cooperation,
licensing.
Дзядикевич Ю.В. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель. Проведение анализа состояния энергетической безопасности Украины, выявление ее
проблем функционирования и определения путей, которые гарантировали бы энергетическую
безопасность страны.
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический
метод научного познания, при этом были использованы общенаучные и специальные методы
исследования, а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализы. На основе
обобщения научных источников, посвященных проблеме повышения энергетической безопасности
Украины, исследованы пути, реализация которых гарантирует энергетическую безопасность нашей
страны.
Результаты. Обосновано состояние энергетической безопасности Украины и выявлены
проблемы ее функционирования. Установлен ряд факторов, которые тормозят развитие энергетики,
что привело к критическому состоянию энергетической безопасности. Это требует
совершенствования государственного регулирования энергетики. Показано, что сотрудничество
Украины со странами ЕС гарантирует ей энергетическую безопасность, а также необходимо
уменьшить монопольную зависимость в поставках нефти и газа из России путем реализации
различных направлений диверсификации поставок энергоносителей, в частности: по нефтепроводу
«Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск», газопроводы «Белый поток», «Набукко» и «Трансарабский»,
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добиться поставки в Украину сжиженного природного газа и создать собственный ядерно-топливный
цикл и тесно сотрудничать со странами поставщиками энергоресурсов.
Научная новизна. Предложены пути, гарантирующие ее энергетическую безопасность, а
именно: государственное регулирование энергетики, сотрудничество Украины со странами ЕС,
диверсификация источников углеводорода, поставки в Украину сжиженного природного газа и
создание собственного ядерно-топливного цикла.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволили сформулировать
пути обеспечения энергетической безопасности Украины, которые могут быть использованы
предприятиями топливно-энергетического комплекса страны.
Ключевые
слова:
энергетическая
безопасность,
государственное
регулирование,
ценообразование, тариф, конкуренция, энергетическая политика, сотрудничество, лицензирование.

УДК 339.137.2:636. 03
Пуцентейло П.Р.,
д.е.н., професор кафедри обліку і правового забезпечення
агропромислового виробництва,
Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА
Постановка проблеми. Упродовж усієї історії розвитку економічних відносин питання
конкурентоспроможності перебуває в центрі уваги дослідників. Його актуальність для України зростає
в умовах її інтеграції в міжнародні організації та утвердження ринкової економіки, що супроводжується
нестабільністю зовнішнього середовища. Розвиток спроможності до ефективної конкурентної
боротьби ускладнюється потребою у своєчасній реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а це
зумовлює доцільність формування теоретико-методологічних засад та практичних підходів до
оцінювання конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі простежується ієрархічний
підхід до вивчення конкурентоспроможності – з позицій продукції, підприємства, галузі, національної
економіки загалом. Так, значний внесок у дослідження і вирішенням проблеми оцінювання рівня
конкурентоспроможності, займалися такі вітчизняні і зарубіжні автори, як: М. Бест [1], Н. Голомша [3],
Л. Є. Довгань [2], С. Кваша [3], М. Малік [4], С. А. Нестеренко [5], М. Портер [6], Н. Тарнавська [8],
Р. Фатхутдинов [9], А. Юданов [10].
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, зокрема це
стосується оцінювання конкурентоспроможності галузі тваринництва.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка конкурентоспроможного розвитку галузі
тваринництва на різних рівнях національної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. До найбільш поширеного методу оцінювання
конкурентоспроможності різних об’єктів, у тому числі і галузей, належить рейтингова оцінка. Вона
базується на порівнянні певного показника діяльності галузі окремого регіону чи природно-кліматичної
зони з умовним еталонним показником, що відображає найкращі або середні результати діяльності
серед інших регіональних галузей аналогічного профілю.
Такий підхід, наприклад, можна застосовувати для оцінювання конкурентоспроможного
розвитку регіональних тваринницьких комплексів. Для цього потрібно використовувати інтегральний
показник конкурентоспроможності, розрахований для кожної природно-кліматичної зони. Такий
показник розраховується у два етапи. На першому етапі визначається одиничний показник
господарської діяльності за формулою:

EGDi =

gd i
GDi
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EGDi – одиничний показник господарської діяльності; gd i – значення показника, що
характеризує господарську діяльність суб’єкта; GDi – середній аналогічний показник за регіоном.
де

На другому етапі розраховується інтегральний показник за усіма одиничним показниками з
урахуванням їхнього вагового коефіцієнта за формулою:
n

I = ∑ ki x EGDi ,

2

r =1

де I – інтегральний показник господарської діяльності суб’єкта в регіоні;

ki – коефіцієнт

вагомості відповідного одиничного показника; EGDi – одиничний показник господарської діяльності
суб’єкта регіону.
Далі будується рейтинг регіональних тваринницьких комплексів шляхом порівняння
інтегральних показників.
М. Бест рекомендує використовувати для оцінювання конкурентоспроможності функцію
бажаності, на основі якої формується інтегральний показник конкурентоспроможності. З цією метою
він пропонує застосовувати функцію [1]:

f ( x) =

x π
(arctg( ) + ),
π
3
2
1

3

де х – наведене значення досліджуваного параметра об’єкта.
Для оцінювання конкурентоспроможності м’ясного скотарства доцільно використовувати
інтегральний показник виду [1]:
5

F =∏
J =1

2

∑f ,
i=1

ij

4

де fij – значення функції бажаності для i-го показника з j-го блоку, що характеризує діяльність
галузі.
Перевагою запропонованого підходу є можливість зниження впливу суб’єктивного чинника,
пов’язаного
з
використанням
думки
експертів,
і
підвищення
об’єктивності
оцінки
конкурентоспроможності.
Узагальнюючи розглянуті методичні підходи до оцінювання галузевої конкуренції, виявивши
їхні переваги і недоліки, вважаємо, що при розробці методики оцінювання конкурентоспроможності
тваринництва необхідно враховувати такі умови.
По-перше, кількість показників оцінювання конкурентоспроможності не має бути
багаточисельною, тому що це ускладнює збір інформації для розрахунків.
По-друге, набір показників має бути достатній для точної оцінки конкурентоспроможності
порівнюваних об’єктів.
По-третє, для оцінювання потрібно застосовувати абсолютні показники, що характеризують
динаміку розвитку оцінюваної галузі. Однак, оскільки конкурентоспроможність характеризує якісний
стан галузі, її здатність брати участь у конкурентній боротьбі, наявність галузевих конкурентних
переваг, то система показників має бути доповнена відносними показниками, що дасть змогу більш
точно оцінити галузь.
По-четверте, система показників конкурентоспроможності має відповідати меті, відповідно до
якої проводиться оцінювання. Так, оцінювання конкурентоспроможності може проводитися з метою
виявлення конкурентних переваг одного регіонального скотарського комплексу над іншими, для
порівняння галузі з певним еталоном або з метою порівняння галузі за різні періоди часу для
виявлення тенденцій зміни конкурентоспроможності.
Відповідно до наведених міркувань система оцінюваних показників тваринництва матиме
вигляд, який представлено на рис. 1.
Наведені показники характеризують конкурентні переваги та слабкі сторони галузі.
Використання відносних показників створює обґрунтовану базу для порівняння галузі тваринництва
різних регіонів. Показники характеризують ефективність діяльності галузі і дають змогу оцінити
привабливість продукції для споживачів. На наш погляд, кількість показників є достатньою для
оцінювання конкурентоспроможності тваринництва різних регіонів, оскільки в них відображені основні
аспекти їхньої діяльності (умови та результати виробничої діяльності; стан матеріально-технічної
бази; ресурсна забезпеченість, стан галузевого ринку; інвестиційна привабливість галузі), які
безпосередньо впливають на конкурентоспроможність.
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ПОКАЗНИКИ
ОЦІНЮВАННЯ ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА

Показники ефективності
функціонування
галузі

Показники розвитку
галузі

Виробництво продукції, тис. т

Індекс гуртових цін на
продукцію, у %

Середньорічне поголів’я,
тис. гол.

Частка власних коштів у
загальному обсязі капіталу
галузі, %

Середньодобовий приріст
живої маси тварини, г

Реалізовано продукції, тис. т

Частка підприємств у
виробництві продукції
тваринництва, %

Собівартість 1 т реалізованої
продукції, грн

Основний капітал галузі,
млн. грн

Середня ціна 1 т реалізованої
продукції, грн

Рівень формування культурних пасовищ, %

Валовий прибуток на 1 т
реалізованої продукції, грн

Інвестиції в основний капітал
у діючих цінах, млн. грн

Рентабельність галузі, %

ПОКАЗНИКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Рис. 1. Система показників оцінювання рівня ефективності розвитку і
стану конкурентоспроможності галузі тваринництва
Джерело: самостійна розробка [7]

Наступним етапом є нормування показників, яке можна проводити на основі формули лінійного
масштабування:

I=

X − X min
X max − X min

,

5

де X – значення показника; Xmax, Xmin – встановлені максимальне і мінімальне значення
показників за сукупністю аналізованих об’єктів.
На заключному етапі оцінювання розраховується зведений індекс конкурентоспроможності
галузі м’ясного скотарства як середньоарифметичне значення отриманих індексів і вибудовується
загальний рейтинг конкурентоспроможності регіонів і природно-кліматичних зон.
Перевагами запропонованої методики, на наш погляд, є отримання достовірної оцінки
конкурентоспроможності галузі, виявлення сильних і слабких сторін діяльності галузі, що впливають
на конкурентоспроможність, підвищення об’єктивності оцінки, пов’язане з відсутністю необхідності
залучення експертів.
Важливим критерієм оцінювання конкурентоспроможного розвитку тваринництва є прибуток.
Тому до показників, які мають найбільший вплив, належать: витрати, середньодобовий приріст, вага
тварин і ціна реалізації.
Рівень собівартості відображає вплив як зовнішніх економічних умов через вартість
виробничих ресурсів, так і внутрішніх, які включають технічну озброєність та технології і форми
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організації та управління. Модифікація цих чинників вимагає додаткових витрат, які повинні окупатися
збільшенням середньодобового приросту.
Найчастіше при визначенні результативності виробництва використовують середні ціни
реалізації. Проте в умовах економічної нестабільності товаровиробник повинен знати межі
виробництва і при низьких цінах реалізації. Це необхідно для прийняття управлінських рішень,
спрямованих на пошук більш вигідних каналів реалізації, що дають змогу сировинній ланці
тваринництва працювати з максимально можливою ефективністю, а також прагнути наблизити
виробничі витрати до оптимальних, особливо в умовах використання інновацій у тваринництві. Так,
наприклад підприємства з вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби повинні мати такі
конкурентні переваги, які дадуть змогу отримати м’ясо вищого ґатунку якості і забезпечать позитивний
розрив між рентабельністю інвестицій та середньозваженими витратами на капітал. Своєчасна оцінка
його потенційних конкурентних переваг, його власних активів і можливостей дасть змогу визначити: чи
здатний виробник підтримувати привабливий рівень рентабельності. Оскільки можливості державної
підтримки обмежені, виробники змушені використовувати для цього здебільшого внутрішні резерви
розвитку м’ясного скотарства, що полягають у визначенні оптимальних витрат при різних рівнях цін.
Очевидно, що для кожного рівня конкурентоспроможного розвитку є характерними певні
особливості, що охоплюють набір чинників, які визначають місце суб’єкта господарювання на ринку. У
загальному вигляді для товару – це якість і ціна, для підприємства – ефективність функціонування,
для галузі – здатність використовувати і розвивати притаманні їй конкурентні переваги для
забезпечення добробуту громадян.
Важливим аспектом оцінювання конкурентоспроможності галузі тваринництва є визначення
типу ринку, на якому функціонують виробники. Основною ознакою, за якою потрібно визначати тип
ринку, є рівень концентрації, який можна оцінити з огляду на кількість фірм на ринку та їхньої частки.
Рівень концентрації оцінюється за допомогою індексу Герфіндаля-Гіршмана, індексу Холла-Тайдмана,
коефіцієнта відносної концентрації, коефіцієнта ентропії, дисперсії логарифмів ринкових часток,
коефіцієнта Джині, коефіцієнта концентрації.
За допомогою розробленої методики можна визначити найбільш слабкі місця в розвитку як
України загалом, так і окремих природно-економічних зон і підготувати базу для вироблення напрямів
підвищення конкурентоспроможності галузі.
В ході дослідження було проведено групування сільськогосподарських підприємств, які
займаються м’ясним скотарством за показником рентабельності виробництва яловичини, головною
ознакою яких є середньодобовий приріст маси тварин більше 700 г. (табл. 1).
Таблиця 1
Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності (збитковості)
у середньому за 2010–2013 рр.*
Показник

– 50–40
12

Групи господарств за рівнем рентабельності
–39–20
–19–1
0–20
21–40
18
73
175
88

Кількість господарств
Рентабельність
–47,3
–31,3
–11,7
14,5
(збитковість), %
* господарства із середньодобовим приростом маси тварин понад 700 г
Джерело: розрахунки автора

30,1

понад 40
29
45,3

Найбільша частина підприємств входять у четверту і п’яту групи (їхня рентабельність
позитивна і становить від 0 до 20%, від 21 до 40%), в цю групу входять 263 підприємств. 29
підприємств є високорентабельними (більше 40%).
Для аналізу конкурентної позиції господарств ми розділили їх на три групи: слабкі, середні і
сильні господарства. До групи слабких були віднесені господарства, що мали середньодобовий
приріст маси тварин на вирощуванні і відгодівлі до 700 г.
До групи середніх господарств належали ті підприємства, що мали середньодобовий приріст
маси тварин на вирощуванні і відгодівлі від 701 до 900 г.
До групи сильних увійшли підприємства, що мають найвищий рівень середньодобового
приросту живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі більше 900 г.
Для більш повної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств були введені два
показники, які розраховуються за такою формулою:
Квідн = Пкон / СЗС,
6
де Квідн – індекс відносної конкурентоспроможності;
Пкон – значення показника середньодобового приросту маси тварин по конкретного
господарства;
Псер – середнє значення показника середньодобового приросту маси тварин за сукупністю
господарств.
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КПК = Пкон / Псупер,
7
де КПК – індекс позиційної конкурентоспроможності;
Псупер – значення показника за кращим господарством в їхній сукупності.
У першому випадку індекс показує конкурентне становище щодо групових позицій, у другому –
щодо ринкового лідера.
Введення коефіцієнтів дає змогу ранжувати будь-яку сукупність сільськогосподарських
підприємств за будь-якою системою показників і більш чітко визначити їхні конкурентні позиції.
Зведене групування конкурентних позицій господарств дає змогу зазначити, що група слабких
має значення коефіцієнта відносної конкурентоспроможності від 0,49 до 0,75, значення коефіцієнта
позиційної конкурентоспроможності – до 0,60; група середніх господарств – від 0,76 до 1,00 і від 0,59
до 0,80, відповідно; група сильних – понад 1,00 і від 0,81 до 1,00 відповідно (табл. 2).
Таблиця 2
Зведене групування сільськогосподарських підприємств з виробництва яловичини за
показниками конкурентоспроможності у 2013 р.
Конкурентна позиція
Середня
0,76–1,00
0,59–0,80
218
54,5

Показник

Слабка
Квідн
0,49–0,75
КПК
0,39–0,60
Кількість господарств
79
Питома вага, %
19,7
Джерело: самостійна розробка

Сильна
понад 1,00
0,81–1,00
103
25,8

Відповідно до отриманих даних усі області України можна поділити на три категорії з
конкурентоспроможності м’ясного скотарства:
1) слабо конкурентні області (Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська,
Сумська, Херсонська – Квідн = 0,53 – 0,75; КПК = 0,44 – 0,59);
2) середньо конкурентні області (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, ІваноФранківська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька,
Чернігівська – Квідн = 0,76 – 1,00; КПК = 0,60 – 0,79);
4) високо конкурентні області (АР Крим, Вінницька, Київська, Львівська, Полтавська,
Черкаська – Квідн = понад 1,00; КПК = 0,81 – 0,98).
У кожній із виявлених конкурентоспроможних категорій областей необхідні свої організаційноекономічні заходи щодо вирішення розвитку виробничого потенціалу підприємств м’ясного скотарства,
їхнього удосконалення та планування стратегій на перспективу.
Виявлено напрями, за якими сільськогосподарським підприємствам необхідно збільшувати
конкурентні переваги: концентрація та інтенсивність виробництва; спеціалізація і кооперація,
організація внутрішньогосподарських відносин; організаційно-економічна і технологічна забезпеченість
господарської діяльності тощо.
З метою оцінки концентрації й інтенсивності конкуренції на ринку яловичини доцільно
використати запропоновані показники конкурентоспроможності. Основною ознакою, за якою потрібно
визначати тип ринку, є рівень концентрації, який можна оцінити з огляду на кількість фірм на ринку та
їхньої частки. Рівень концентрації оцінюється за допомогою індексу Герфіндаля-Гіршмана, індексу
Холла-Тайдмана, коефіцієнта відносної концентрації, коефіцієнта ентропії, дисперсії логарифмів
ринкових
часток,
коефіцієнта
Джині,
коефіцієнта
концентрації.
Ми
розрахували
конкурентоспроможність ринку яловичини, результати яких відображено у табл. 3.
Таблиця 3
Показники концентрації й інтенсивності конкуренції ринку яловичини
Показник
1
Число підприємств на ринку, одиниць
Коефіцієнт концентрації для трьох найбільших продавців
(CR-3)
Коефіцієнт концентрації для чотирьох найбільших
продавців (CR-4)
Коефіцієнт концентрації для шести найбільших
продавців (CR-6)
Коефіцієнт концентрації для десяти найбільших
продавців (CR-10)

17

2009
2
408

2010
3
333

Рік
2011
4
311

2012
5
307

2013
6
329

21

16

15

13

13

24

20

14

13

14

29

27

24

25

22

38

39

37

34

35
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продовження табл. 3
1
Коефіцієнт концентрації для п’ятнадцяти найбільших
продавців (CR-15)
Індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI)
Індекс Холла-Тайдмана
Коефіцієнт ентропії
Коефіцієнт відносної концентрації
Дисперсія логарифмів ринкових часток
Коефіцієнт Джині
Джерело: розрахунки автора

2

3

4

5

6

58

49

55

56

54

1033
0,14
0,041
40
0,81
0,23

1255
0,18
0,032
35
0,85
0,31

1087
0,16
0,049
46
0,77
0,18

1012
0,16
0,045
44
0,78
0,21

1019
0,17
0,042
42
0,78
0,24

Отже, за усіма показниками, що вимірюють концентрацію, ринок яловичини є
неконцентрованим, висококонкурентним з відсутністю чітко виражених лідерів. Кількість підприємств
на ринку, що займаються виробництвом яловичини, за останні п’ять років скоротилася на 55%, при
цьому значення коефіцієнта концентрації, індексу Герфіндаля-Гіршмана, індексу Хола-Тайдмана,
коефіцієнта відносної концентрації, коефіцієнта ентропії, дисперсії логарифмів ринкових часток і
коефіцієнта Джині коливалися у доволі незначному інтервалі, що вказує на несуттєвий вплив
зменшення основних виробників яловичини на ринку України.
Висновки та подальші дослідження. Конкурентоспроможний розвиток м’ясного скотарства
досягається тільки при формуванні оптимальної комбінації внутрішніх факторів виробництва: базових
(землі, праці, капіталу), організаційно-економічних (інтенсифікації, концентрації і спеціалізації),
маркетингових (каналів реалізації, якості, логістики, рівномірності реалізації по сезону, брендів),
фінансових (власних коштів, кредитних ресурсів, лізингу), виробничих (генетики і відтворення, годівлі і
кормовиробництва), з урахуванням впливу зовнішніх чинників. Внутрішні фактори, задіяні у
виробництві м’яса, характеризуються взаємовпливом, взаємозалежністю, інерційністю і, певною
мірою, взаємодоповнюваністю і замінністю, що повинно враховуватися системою управління.
Бібліографічний список
1. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития : моногр. / М. Бест. – М. :
Новая наука, 2002. – 286 с.
2. Довгань Л. Є. Конкурентоспроможність підприємств / Л. Є.Довгань. – К. : ІВЦ Вид-во
“Політехніка”, 2004. – 144 с.
3. Кваша С. М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільсько-господарської продукції на
світовому аграрному ринку / С. М. Кваша, Н. Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 99–104.
4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми :
монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна . – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2007. – 272 с.
5. Нестеренко
С.А.
Конкурентоспроможність
сільськогосподарських
підприємств:
управлінський аспект : монографія / С. А. Нестеренко. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 484 с.
6. Портер М. Стратегії конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів /
М. Портер [пер. с англ. А. Олійник, Р. Скільський]. – К. : Основи, 1998. – 264 с.
7. Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України : теорія і практика :
монографія / П.Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. – 420 с.
8. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія,
практика / Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 570 с.
9. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика,
маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.
10. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие / А. Ю. Юданов. – [2-е
изд., испр. и доп.]. – М. : Тандем: Гном-Пресс, 1998. – 384 с.
References
1. Best, M. (2002), Novaya konkurentsiya. Instituty promyshlennogo razvitiya [New competition.
Institute of Industrial Development], monograph, Novaia nauka, Moscow, Russia, 286 p.
2. Dovhan, L.Ye. (2004), Konkurentospromozhnist pidpryiemstv [Competitiveness of enterprises],
IVTs Vyd-vo “Politekhnika”, Kyiv, Ukraine, 144 p.
3. Kvasha, S.M. and Holomsha, N.Ye. (2006), “Competitiveness of domestic agri-business products
on the world agricultural market”, Ekonomika APK, no. 5, pp. 99–104.
4. Malik, M.Y. (2007), Konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv: metodolohiia i mekhanizmy
[Competitiveness of agricultural enterprises: methodology and mechanisms], monograph, NNTs “Instytut
ahrarnoi ekonomiky”, Kyiv, Ukraine, 272 p.

18

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

5. Nesterenko, S.A. (2012), Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryiemstv: upravlinskyi
aspekt [Competitiveness of Agricultural Enterprises: administrative aspect], monograph, Ahrar Media Hrup,
Kyiv, Ukraine, 484 p.
6. Porter, M. (1998), Stratehii konkurentsii: Metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Strategy
Competition: Methodology industries and competitors' activities], Osnovy, Kyiv, Ukraine, 264 p.
7. Putsenteilo, P.R. (2011), Konkurentospromozhnist miasnoho skotarstva Ukrainy : teoriia i praktyka
[Competitiveness of beef cattle Ukraine: Theory and Practice], monograph, VPTs “Ekonomichna dumka
TNEU”, Ternopil, Ukraine, 420 p.
8. Tarnavska, N.P. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia,
praktyka [Competitiveness of enterprises management: theory, methodology, practice], monograph,
Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine, 570 p.
9. Fatkhutdinov, R.A. (2002), Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyakh krizisa: ekonomika,
marketing, menedzhment [Competitiveness of the organization in crisis: economics, marketing,
management], Marketing, Moscow, Russia, 892 p.
10. Yudanov, A.Yu. (1998), Konkurentsiya: teoriya i praktika [Competition: Theory and Practice],
Tandem: Gnom-Press, Moscow, Russia, 384 p.
Пуцентейло П.Р. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
Мета. Метою статті є оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва на
різних рівнях національної економіки.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні
положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі
дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета
дослідження; графічний – для наочного відображення зв’язків між досліджуваними показниками;
абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та
експериментальний (оцінювання конкурентоспроможності галузі).
Результати. Обґрунтовано, що необхідність оцінки конкурентоспроможного розвитку галузі на
різних рівнях національної економіки зумовлена динамічними властивостями її складових:
підприємств, інфраструктури та інститутів управління. Виокремлено зрізи оцінювання
конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва. Доведено, що конкурентоспроможний розвиток
галузі тваринництва характеризується комплексним показником, який враховує низку зовнішніх і
внутрішніх чинників.
Наукова новизна полягає у розвитку теоретичних положень та виробленні концептуального
підходу щодо оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва, яка включає систему
показників і критеріїв ефективності.
Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів є підґрунтям для
вирішення практичних проблем конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва. Запропонована
система методів оцінки конкурентоспроможного розвитку м’ясного скотарства забезпечує об’єктивний
підхід до формування сталого розвитку досліджуваної галузі.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможний розвиток, галузь,
тваринництво, продукція тваринництва, методи оцінки.
Putsenteilo P.R. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR EVALUATION COMPETITIVE
DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY
Purpose. The aim of the article is to evaluate the competitive development of animal husbandry
sector at various levels of national economy.
Methodology of research. Fundamental assumptions of modern economic theory, scientific works
of domestic and foreign scientists are the theoretical and methodological basis of the article.
The following methods were used during the research, in particular: analysis and synthesis – to
study the object and subject of study; graphic – for a visual display of links between the studied parameters;
abstract and logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions); constructive and
experimental (competitiveness evaluation of industry).
Findings. It has been substantiated that the need to assess the competitive development of the industry
at various levels of national economy caused by the dynamical properties of its components: enterprises,
infrastructure and institutions of governance. Sections of competitive assessment of animal husbandry sector
have been determined. It has been proved that the competitive development of animal husbandry sector is
characterized by a complex index that takes into account a number of internal and external factors.
Originality. Scientific novelty of the article lies in the development of theoretical propositions and
developing conceptual approach for assessing competitive development of animal husbandry sector, which
includes a system of indicators and performance criteria.
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Practical value. The practical significance of the obtained results is the basis for solving practical
problems of competitive animal husbandry sector. The proposed system of evaluation methods for
competitive development of meat cattle breeding provides an objective approach to the formation of
sustainable development of investigated industry.
Key words: competitiveness, competitive development, industry, animal husbandry, animal
husbandry products, evaluation methods.
Пуцентейло
П.Р.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Цель. Целью статьи является оценка конкурентоспособного развития отрасли
животноводства на различных уровнях национальной экономики.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды отечественных и
зарубежных ученых. В ходе исследования, в частности, применялись методы: анализа и синтеза – для
изучения объекта и предмета исследования; графический – для наглядного отображения связей между
исследуемыми показателями; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование
выводов); конструктивный и экспериментальный (оценки конкурентоспособности отрасли).
Результаты. Обосновано, что необходимость оценки конкурентоспособного развития отрасли
на различных уровнях национальной экономики обусловлена динамичными свойствами ее
составляющих: предприятий, инфраструктуры и институтов управления. Выделены срезы оценивания
конкурентоспособного развития отрасли животноводства. Доказано, что конкурентоспособное
развитие отрасли животноводства характеризуется комплексным показателем, который учитывает
ряд внешних и внутренних факторов.
Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и выработке
концептуального подхода к оценке конкурентоспособного развития отрасли животноводства, которая
включает систему показателей и критериев эффективности.
Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов является основой
для решения практических проблем конкурентоспособного развития отрасли животноводства.
Предложенная система методов оценки конкурентоспособного развития мясного скотоводства
обеспечивает объективный подход к формированию устойчивого развития исследуемой отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособное развитие, отрасль,
животноводство, продукция животноводства, методы оценки
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ФІНАНСОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ПЕРЕВАГИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Постановка проблеми. Сучасні політичні та економічні умови, що склалися в Україні, поряд із
реалізацією низки невідкладних заходів у всіх сферах життєдіяльності суспільства потребують
удосконалення державної регіональної політики, спрямованої на децентралізацію влади та зміцнення
місцевого самоврядування, формування об’єднань базових територіальних утворень як самостійних
економічних суб'єктів у межах національної економіки, що пов’язане з проведенням адміністративнотериторіальної реформи в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблеми трансформаційних
змін територіальних спільнот базового рівня в Україні та здійсненню оцінки впливу цих процесів на
розвиток місцевої демократії донедавна не приділялося належної уваги. Окремі дослідження у цьому
контексті проведено Б. Адамовим, І. Бодровою [2], М. Долішнім [3], В. Кравченком [5],
Г. Монастирським, А. Мельник [8], В. Нудельманом [11], А. Павлюком. Праці та розробки зарубіжних
вчених, зокрема, Р. Беннета (R. Bennet) [12], Б. Деанте (B. Deante) [13], В. Горжим-Вілковського (W.
Gorzym-Wilkowski) [14], А. Міщука (A. Miszczuk) неможливо у повній мірі адаптувати до вітчизняних
умов. Поза сферою науково-теоретичного аналізу опинилися питання пошуку оптимальних варіантів
зміцнення первинного адміністративно-територіального устрою в Україні через функціональну
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інтеграцію територіальних спільнот базового рівня з врахуванням фінансово-адміністративних
аспектів, національних економічних, соціальних та політичних особливостей.
Постановка завдання. Метою дослідження є комплексна оцінка проблем та перспектив
використання інтеграційного потенціалу населених пунктів як складних соціально-економічних систем
в умовах системних трансформаційних змін в Україні, зокрема, у контексті здійснення
адміністративно-територіальної реформи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішим і найбільш обговорюваним
елементом майбутньої територіальної реформи в Україні є укрупнення адміністративнотериторіальних одиниць найнижчого рівня і утворення нових громад. Зарубіжний досвід свідчить, що в
основу визначення критеріїв укрупнення базових адміністративно-територіальних одиниць
покладаються: територія і чисельність населення; функції (завдання, компетенція), що виконуються
органами влади різного територіального рівня; ступінь політичної та фінансової автономії
територіальних органів; механізм надання публічних послуг (через державні або муніципальні служби
або із залученням приватного сектора).
Для укрупнення муніципалітетів використовуються два основних методи:
1. Стимулювання добровільного об'єднання муніципалітетів.
2. Адміністративне укрупнення [2; 4].
Теперішній адміністративно-територіальний устрій України характеризується надзвичайною
подрібненістю й об’єктивною нежиттєздатністю територіальних самоврядних спільнот низового рівня
(табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика первинних суб’єктів місцевого самоврядування
в Україні, Польщі, Швеції та Італії
Показник
Назва первинного суб’єкта місцевого
самоврядування
2

Площа країни, тис. км

Україна
Село або їх
об’єднання,
селище і місто
603,7

Польща

Швеція

Італія

Гміна

Комуна

Муніципалітет

312,7

450,0

301,2

Чисельність населення на 01.01.2010 року, млн. осіб
46,6
38,7
8,9
57,6
Кількість первинних суб’єктів місцевого
самоврядування на
11613
2489
288
8000
01.01.2010 року, одиниць
Середня площа первинного суб’єкта місцевого
52,0
125,6
1562,5
37,7
2
самоврядування в країні, км
Середня чисельність мешканців територіальної
4,1
15,6
30,9
7,2
громади низового рівня, тис. осіб
Джерело: таблиця побудована з використанням інформаційно-довідкової бази Верховної Ради України [7]

В Україні дані формування у 2,4 раза за площею і у 3,8 раза за чисельністю населення менші,
порівняно із Польщею. Стосовно Швеції дана відмінність має ще разючіші значення (відповідно, у 30
та 7,5 раза менше). Крім того, навіть враховуючи наявність великих міських територіальних спільнот,
середня кількість мешканців населеного пункту в Україні є невідповідною мінімальному рівню.
Саме територіальне укрупнення на найнижчих щаблях може мати найсильніший вплив на
українську систему місцевого самоврядування. Незважаючи на те, який критерій буде обрано у
кінцевому випадку для визначення мінімального розміру населення громади (5000 чи 3500 чоловік),
кількість базових одиниць місцевого самоврядування планується кардинально зменшити.
Чи є необхідним таке радикальне укрупнення? Відповідь на це питання, у першу чергу, залежить
від бачення ролі, яку має відігравати в країні місцеве самоврядування. Надання гарантованого
Конституцією всім територіальним спільнотам права на самоврядування не зумовило початок
формування життєспроможної територіальної спільноти, а, навпаки, зумовило подрібнення та
послаблення територіальних громад низового рівня.
Європейський досвід щодо даного питання є дуже різноманітним. З одного боку, є країни, у яких
існує багато дуже маленьких одиниць місцевого самоврядування. Франція у цьому випадку є
найтиповішим прикладом із майже 80 % громад, що за розміром не перевищують 1000 мешканців.
Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина та Румунія є країнами зі схожим досвідом. З іншого боку,
існує низка країн, що прийняли більш консолідовану систему територіального устрою. Велика
Британія є прикладом найрадикальнішої консолідації. Однак, як приклад можна наводити й такі країни,
як Швеція, Литва, Болгарія або Польща. Жодна з цих країн не має уряду одиниці місцевого
самоврядування з населенням менше ніж 1000 мешканців, і навіть громади з 2-3 тис. мешканців
зустрічаються вкрай рідко (так, у Великій Британії найменший місцевий уряд має у підпорядкуванні
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більше ніж 20 000 мешканців).
Як теоретичні міркування, так і емпіричні приклади свідчать, що, якщо основна роль місцевого
самоврядування вбачається передусім у наданні бюджетних послуг, то, напевно, деяке укрупнення
буде обов’язково необхідним. Однак, якщо його основною функцією є представництво місцевої
громади, у той час, як послуги можуть надаватися через бюджети вищих рівнів, міжрегіональну
кооперацію та субконтрактування приватному та недержавному сектору, тоді збереження маленьких
громад зі своїм самоврядуванням може бути цілком хорошим підходом.
Європейський досвід свідчить, що організація місцевого урядування у порівняно великих
територіальних одиницях надає низку переваг (особливо стосовно здатності надання послуг), і тоді
укрупнення може підвищити ефективність системи, хоча позитивний вплив укрупнення територій дуже
часто переоцінюють та/або невірно тлумачать.
Найбільш важливі потенційні переваги можуть бути такими:
- територіальне укрупнення робить можливою децентралізацію додаткової кількості видаткових
функцій. Насправді, у європейських країнах із більшими одиницями самоврядування більше функцій,
як правило, виконується на найнижчому рівні. Згідно з деякими дослідженнями, органи влади, що
охоплюють менше ніж 1000 мешканців, не можуть бути здатними виконувати деякі важливі місцеві
функції. Деякі автори притримуються думки про те, що надання більшої кількості функцій найнижчим
щаблям врядування також підвищує інтерес та участь мешканців у місцевій демократії, хоча це
твердження і може бути поставлене під сумнів з огляду на емпіричні дослідження;
- територіальне укрупнення дає можливість скористатися економією за рахунок масштабів
надання послуг. Здійснення цілої низки видаткових функцій у розрахунку на одну послугу може бути
значно дешевшим у великих об'єднаннях. Прямий тому доказ – адміністративні функції (доведено, що
між витратами на управління в розрахунку на душу населення та кількістю мешканців існує зворотнопропорційне співвідношення, тобто що більшим є населення, то меншими є середньодушові видатки
на управління), однак аргументи на користь економії на масштабах можна знайти й в інших сферах,
таких як утилізація твердих відходів чи початкова освіта. Однак, важливо підкреслити, що для того,
щоб потенційні переваги від ефекту масштабу були реалізовані, місцеві органи влади повинні мати
належний ступінь свободи дій у виборі політики надання послуг (наприклад, приймати незалежні
рішення щодо оптимальної організації шкільної мережі);
- укрупнення територіальних одиниць у більші формування дозволяє здійснювати більш цілісне
планування (це особливо стосується земельного планування, але не тільки його), що може краще
слугувати цілям місцевого розвитку;
- укрупнення може також мати непрямий позитивний вплив на місцеву стратегію економічного
розвитку. Належна стратегія економічного розвитку часто потребує концентрації ресурсів на меншій
кількості стратегічно важливих проектів, які мають принести корисний результат для більшої території.
Такої концентрації легше досягти у випадку територіального укрупнення;
- більші територіальні одиниці можуть сприяти кращому добору більш кваліфікованого
персоналу та забезпечувати вищі стандарти оснащення місцевої адміністрації. Однак, цей позитивний
висновок треба доповнити ще одним додатковим спостереженням – децентралізація додаткових
функцій до найнижчих рівнів урядування (у контексті України – від району до громади) може призвести
до протилежних проблем. Хоча цю небезпеку не треба переоцінювати, може статися так, що знайти
достатньо кваліфікований персонал навіть в укрупненій громаді буде достатньо складно, у той час як
службовці, що перед тим займалися наданням децентралізованих послуг у районі, не бажатимуть або
не зможуть переїхати (або здійснювати регулярні поїздки) до менших містечок та сіл для виконання
тих самих функцій з управління громадою [1].
З територіальним укрупненням також пов’язані значні ризики, що викликають занепокоєність і
протистояння, наприклад, з боку сільських громад.
Зокрема, об’єднання місцевих урядів збільшує відстань між середньостатистичним мешканцем
та місцевою владою. Мається на увазі як фізична, так і політична відстань – фізична у тому
відношенні, що установа, у якій мешканцю потрібно вирішувати будь-які адміністративні питання,
знаходиться тепер на більшій відстані від його місця проживання, та політична у тому відношенні, що
тепер на певну кількість населення приходиться менша кількість членів ради; у дрібних територіальноадміністративних одиницях зв’язки між членами місцевої ради та громадянами набагато щільніші, і
політики є в більшій мірі підзвітними місцевій громаді.
Ці зауваження важко відкинути, проте, можна навести два аргументи на користь процесу
укрупнення. По-перше, часто постає вибір між наданням більших повноважень укрупненому
місцевому уряду найнижчого рівня та місцевими урядами, що більш наближені до громадян, але не в
змозі брати на себе значні повноваження. Цей вибір веде до висновку, що можливість перерозподілу
деяких функцій з рівня району до рівня громади буде ефективним засобом наближення місцевого
уряду до мешканців, незважаючи на територіальне укрупнення.
По-друге, досвід кількох країн свідчить, що адміністративні послуги можна наблизити до
місцевих мешканців, навіть якщо центральне місто/поселення знаходиться на достатньо великій
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відстані. Адміністрація громади може мати місцеві філії в окремих селах. Щоб надавати ефективні
послуги місцевим мешканцям, ці філії не обов’язково мають працювати кожен день, але, наприклад,
раз на тиждень. Ще одним рішенням може бути прогрес електронного врядування, що, наприклад,
дозволяє мешканцям скачувати та надсилати потрібні бланки, а також знаходити необхідну
інформацію в Інтернеті. Ми розуміємо, що на сьогодні така альтернатива є досить екзотичною для
більшості сільських регіональних соціально-економічних систем України, але технологічний прогрес та
доступ до Інтернету розвиваються душе швидко, і через кілька років такі шляхи вирішення проблеми
можуть стати реальністю.
Доволі часто висловлюється занепокоєність з того приводу, що об’єднання кількох первинних
одиниць розселення в один місцевий уряд призведе до домінування великих первинних одиниць
розселення та політичної маргіналізації решти сіл. Це може представляти реальну загрозу. Що
потрібно, щоб цього уникнути – це політична система, яка забезпечить збалансоване представництво
географічних інтересів і захист інтересів невеликих сел. Загроза може буди зменшена завдяки системі
виборів, у якій одиниця самоврядування поділена на таку кількість адміністративних районів, що
відповідає кількості обраних членів ради (досвід місцевих урядів Великобританії або Польщі з
кількістю населення менш за 20 тис. мешканців). Така система забезпечує представництво усіх
районів одиниці самоврядування і запобігає домінуванню над радою і прийняттям місцевих рішень з
боку того чи іншого населеного пункту.
Можна привести ще один аргумент на користь такої системи виборів. Пропорційна система для
місцевих виборів в Україні має більший сенс у випадку великих міст, аніж дрібних, головним чином,
сільських громад. Місцева політика дрібних громад та, відповідно, рішення виборчого округу,
базуються на більш безпосередніх, особистих відносинах та довірі, ніж на обранні програм більших
груп, будь то державні політичні партії або місцеві організації. Цілком зрозуміло, що у багатьох дрібних
громадах немає організованих груп, між якими вони можуть обирати.
Також часто висловлюється занепокоєння, що реформа може вплинути на індивідуальні риси,
самобутність об'єднаних сіл. Укрупнення запроваджується з метою зміцнення місцевих урядів та
надання їм можливості ефективного виконання широкого спектра функцій. У більшості країн, де
проводився процес укрупнення, дрібні села не зникли повністю як суб’єкти територіального уряду. Як
правило, рівень такого села символічно представлений на політичному рівні. Як у Польщі, так і у
Болгарії законодавча система зберігає традиційні назви (solectwo і kmetstvo), населення обирає
сільських лідерів, які виконують важливі дорадницькі функції та визнаються як важливі символи
місцевих первинних одиниць розселення. Проект закону України щодо самоврядування на рівні
громади застосовує таку систему, пропонуючи посаду війта або солтиса, які будуть обиратися
безпосередньо у кожному селі.
Ще один засіб, який може допомогти захистити місцеві відмінні риси сіл – це делегування цим
селам певних повноважень укрупненої громади. Така опція широко використовується у кількох країнах
з об'єднаними територіальними системами. Не всі функції потребують забезпечення економії за
рахунок зростання масштабів їх виконання, і виділення, наприклад, невеликих бюджетних коштів на
проекти дрібних удосконалень на місцевому рівні (таких як ремонт головної дороги) можуть посилити
почуття гордості за своє поселення. У Великій Британії ради парафій, хоча й не мають дуже великих
повноважень, відіграють важливу роль у місцевому житті. У скандинавських країнах добре
зарекомендувала себе практика виконання деяких повноважень дрібними громадами у складі більших
місцевих урядів. У деяких місцевих урядах Польщі окремі села залишають за собою частку місцевих
податків і здійснюють деякі прості функції [4].
Висновки з проведеного дослідження. Для того, щоб процес укрупнення відбувся узгоджено
та успішно, реформування адміністративно-територіального устрою дало позитивні результати у
контексті сучасних реформ в Україні [10], на нашу думку, необхідні певні умови.
По-перше, необхідна відповідна інформація щодо територіальних одиниць (із застосуванням
географічних інформаційних систем, включаючи топографічні, економічні, суспільні/демографічні,
транспортні, кліматичні та інші дані). Це потрібно для того, щоб прийняти правильні рішення стосовно
форми нових територіальних меж. Після того, як буде окреслена “нова карта”, має бути визначена
доцільна система фінансування дій органів влади місцевого рівня, а також система вирівнювання, яка
стосується вимірювання місцевих видаткових потреб.
Другою, більш формальною умовою, є процес консультації. Європейська Хартія місцевого
самоврядування, ратифікована Україною, вимагає, щоб будь-які зміни територіальних меж, одна за
одною, були здійснені за допомогою консультацій з місцевою громадою. Це не означає, що
центральна влада повинна обов’язково виконати рекомендації за результатами таких консультацій,
але вони мають бути враховані. Хартія не визначає ніякого специфічного методу консультацій, але
який би метод не був обраний, він вимагатиме значної кількості часу. Крім того, консультації повинні
розпочинатися уже з конкретними пропозиціями “нової карти”. Наскільки відомо, в Україні такий
процес консультування поки що застосовувався лише на основі пілотних проектів.
Третьою умовою успішної реформи є відповідна реалізація інформаційної стратегії. Вона має
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реалізовуватися паралельно з процесом консультування і має пояснювати причини і переваги
реформи, а також показати, яким чином потенційні негативні наслідки будуть мінімізовані. Попри те,
що, як уже зазначалося, підтримка реформ за допомогою консультування не є юридичною умовою,
реалізація реформи з мінімальною підтримкою з боку суспільства ризикує позбавити її легітимності та
буде зменшувати ймовірність кінцевого успіху.
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Панухник
О.В.
ФІНАНСОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ
ПЕРЕВАГИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Мета: обґрунтування перспектив реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні з
позиції використання інтеграційного потенціалу населених пунктів як складних соціально-економічних
систем та здійснення оцінки впливу цих процесів на розвиток місцевої демократії.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано: монографічний, абстрактнологічний підхід до вивчення теоретичних і практичних проблем реалізації адміністративнотериторіальної реформи в Україні; методи порівняння, аналізу і синтезу – при вивченні просторовотериторіальних аспектів реалізації адміністративно-територіальної реформи; аналогії – у процесі
імплементації зарубіжного досвіду адміністративно-територіальної реформи до вітчизняних умов.
Результати. Розкрито сутність, визначено критерії та методи укрупнення базових
адміністративно-територіальних одиниць. Обґрунтовано необхідність територіального укрупнення і
можливостей використання інтеграційного потенціалу населених пунктів як дієвого засобу
формування життєздатних територіальних спільнот та їх вплив на вітчизняну систему місцевого
самоврядування. Здійснено акцент на необхідності застосування європейського досвіду укрупнення
територіальних одиниць при побудові ефективного адміністративно-територіального устрою.
Окреслено низку умов, дотримання яких сприятиме успішному проведенню адміністративнотериторіальної реформи в Україні. Визначено оптимальний підхід до реалізації напрямків
адміністративно-територіальної реформи з урахуванням сучасних політичних та економічних умов.
Наукова новизна полягає у визначенні оптимальних варіантів зміцнення первинного
адміністративно-територіального устрою в Україні через функціональну інтеграцію територіальних
спільнот базового рівня з врахуванням фінансово-управлінських аспектів, національних економічних,
соціальних та політичних особливостей та оцінці впливу цих процесів на розвиток місцевого
самоврядування.
Практична значущість. Отримані результати дослідження дозволять забезпечити ефективність
розроблення, впровадження та реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні та
можуть бути використані у практичній діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, укрупнення адміністративнотериторіальних одиниць, територіальна трансформація, місцеве самоврядування, європейський
досвід.
Panukhnyk O.V. FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE BENEFITS OF TERRITORIAL
TRANSFORMATION OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF ECONOMIC REFORM
Purpose. To study the prospects of administrative-territorial reform in Ukraine from the standpoint of
the settlements’ integration potential use as complex socio-economic systems to assess the impact of these
processes on the development of local democracy.
Methodology of research. The research used: monographic, abstract and logical approach to the
study of theoretical and practical problems of implementation of administrative-territorial reform in Ukraine;
methods of comparison, analysis and synthesis - the study of spatial and territorial aspects of the
administrative-territorial reform; analogy - in the process of implementing the international experience of the
administrative-territorial reform to local conditions.
Findings. Essence of the criteria and methods of consolidation of basic administrative units were
discovered. The necessity of territorial consolidation and utilization of the settlements’ integration potential as
effective as well as means of sustainable local communities and their impact on the domestic system of local
government were justified. Emphasis on the need to use the European experience for units’ consolidation in
the construction of effective administrative and territorial division were made. A number of conditions,
compliance with which will contribute to the success of the administrative-territorial reform in Ukraine were
outlined. The optimal approach to the implementation of the directions of the administrative-territorial reform,
taking into account the current political and economic conditions was defined.
Originality lies in determining the best options for strengthening primary administrative-territorial
structure of Ukraine through functional integration of local communities baseline with regard to financial and
administrative aspects of national economic, social and political characteristics and assessing the impact of
these processes on the local government.
Practical value. Obtained results of the study will ensure the effectiveness of the development,
introduction and implementation of administrative-territorial reform in Ukraine and can be used in the
practical activities of state and local governments.
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Панухник
Е.В.
ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
Цель. Обоснование перспектив реализации административно-территориальной реформы в
Украине с позиции использования интеграционного потенциала населенных пунктов как сложных
социально-экономических систем и оценки влияния этих процессов на развитие местной демократии.
Методика исследования. В процессе исследования использованы: монографический,
абстрактно-логический подход к изучению теоретических и практических проблем реализации
административно-территориальной реформы в Украине; методы сравнения, анализа и синтеза – при
изучении
пространственно-территориальных
аспектов
реализации
административнотерриториальной реформы; аналогии – в процессе имплементации зарубежного опыта
административно-территориальной реформы в отечественных условиях.
Результаты. Раскрыта сущность, определены критерии и методы укрупнения базовых
административно-территориальных
единиц.
Обоснована
необходимость
территориального
укрупнения и возможностей использования интеграционного потенциала населенных пунктов как
действенного средства формирования жизнеспособных территориальных сообществ и их влияние на
отечественную систему местного самоуправления. Осуществлен акцент на необходимости
применения европейского опыта укрупнения территориальных единиц при построении эффективного
административно-территориального устройства. Обозначен ряд условий, соблюдение которых будет
способствовать успешному проведению административно-территориальной реформы в Украине.
Определен оптимальный подход к реализации направлений административно-территориальной
реформы с учетом современных политических и экономических условий.
Научная новизна заключается в определении оптимальных вариантов укрепления первичного
административно-территориального устройства в Украине через функциональную интеграцию
территориальных общин базового уровня с учетом финансово-управленческих аспектов,
национальных экономических, социальных и политических особенностей и оценке влияния этих
процессов на развитие местного самоуправления.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволят обеспечить
эффективность разработки, внедрения и реализации административно-территориальной реформы в
Украине и могут быть использованы в практической деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.
Ключевые слова: административно-территориальная реформа, укрупнение административнотерриториальных единиц, территориальная трансформация, местное самоуправление, европейский
опыт.
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к.е.н., завідувач кафедри права та менеджменту
у сфері цивільного захисту,
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Хто хоче приносити користь, той і з буквально
зв'язаними руками може зробити безодню добра.
Ф. М. Достоєвський

Постановка проблеми. У сучасних історичних умовах соціальна відповідальність держави
полягає у розумінні потреб, думок та очікувань громади, забезпеченні соціальної рівності та
стабільності, шляхом реалізації ефективної державної соціальної політики. Проголошення України
незалежною державою стало поштовхом до політичних та економічних перетворень, які
супроводжувались не лише позитивними змінами, але й загостренням раніше існуючих проблем.
Особливої гостроти набув процес соціального та майнового розшарування суспільства і результатом
глибокої соціальної диференціації стала поява таких категорій громадян, які потребують соціальної
допомоги та захисту, гарантом якого повинна бути держава. Проведення згаданих вище реформ
показали нездатність державних структур у повному обсязі забезпечувати ефективне функціонування
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органів соціальної сфери. Бюджетні соціальні програми, податки, санкції та стимули, соціальна
реклама, різного виду допомоги, доступні кредити, соціальна робота, соціальні гарантії, соціальні
стандарти, соціальне замовлення – це неповний перелік понять та явищ, які прийнято називати
інструментами соціальної політики держави. Проте, не завжди їх застосування призводить до
очікуваного ефекту. Благодійні організації у своїй діяльності доповнюють, а в окремих випадках,
повністю компенсують роль держави у реалізації соціальних заходів, через неможливість останньої
здійснювати свої функції внаслідок недостатнього бюджетного фінансування, неефективного
менеджменту, відсутності узгоджених та скоординованих дій відповідних державних структур. Однак
існує низка бар’єрів, які перешкоджають ефективному функціонуванню інституту благочинної
діяльності в Україні, а саме відсутність сприятливого законодавчого підґрунтя, недостатність
регуляторних методів заохочення такої діяльності, низький рівень довіри суспільства до діяльності
благодійників.
Події останніх місяців в Україні сформували нові виклики суспільству та підсилили кризові явища
у всіх сферах життєдіяльності нашої держави, але разом з тим спричинили безпрецедентну
трансформацію у ставленні до благодійності, стали основою формування національної ідентичності,
подарували українцям відчуття національної гідності та безцінний практичний досвід народовладдя.
Активна участь громадян у акціях соціальної солідарності та благодійництва стала ознакою
формування громадянського суспільства в Україні. Саме тому формування інституту благодійності в
Україні за сучасних умов – це адекватна реакція суспільства на кризові явища в політичній,
економічній, військовій, соціальній, медичній, транспортній галузях, що в свою чергу вимагає
теоретичного, правового, організаційного осмислення благодійності як інструмента реалізації
державної соціальної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби теоретичного осмислення такого явища, як
благодійність здійснювались дослідниками ряду наук та наукових напрямів у історії, психології,
соціології, соціальній філософії, соціальній психології, економіці, політології, культурології та ін. Тема
благодійності та меценатства створює широке поле для дослідницької діяльності. Представлений
нами поділ напрямів досліджень феномену благодійності є умовним, оскільки, не завжди вдається
однозначно співставити наукову дисципліну і напрям дослідження, що дає нам підстави говорити про
міждисциплінарний характер теоретико-методологічної основи дефініції «благодійність» (табл. 1).
Таблиця 1
Напрями досліджень благодійності різними науками
Наука, що досліджує
благодійність

Напрями досліджень

благодійність як краєзнавство, частина історії краю, місцевості, біографія і діяльність
меценатів та їх сімей; матеріальна історія будівель, пам’яток культури, творів
Історія
мистецтва, які подаровані благодійниками; історичні форми і механізми благодійної
діяльності; історія діяльності благодійних організацій;
мотивація приватних та корпоративних благодійників, добровольців і представників
посередницьких структур, фондів; особливості цінностей спільноти активних
Психологія
благодійників; благодійна поведінка як групова норма; вплив групових норм,
стереотипів, приписів на благодійні установки і поведінку особистості; життєва
ситуація, як об’єкт благодійної діяльності, ситуаційний аналіз;
громадська думка, щодо благодійної діяльності; благодійність як соціальний рух;
благодійність як сукупність суспільних інтересів; благодійність як механізм зниження
соціальної напруженості, благодійність як фактор подолання соціальних ексклюзій;
Соціологія
благодійність як соціальний капітал і засіб соціальної мобільності; благодійність
щодо різноманітних соціальних груп (сироти, особи позбавлені волі, безробітні,
малозабезпечені і т. д.); вплив благодійності на суспільство в цілому і на окремі
сфери суспільного життя (наприклад, на культуру); соціальна робота і благодійність;
благодійність як ідеологія (державна політика, національна ідея; благодійність як
спосіб зміцнення довіри і кооперації у суспільстві; благодійність як прояв
громадянського суспільства, арена взаємодії суспільства і держави; благодійність як
Політологія
елемент політичних PR; благодійність як знаряддя політичних еліт; соціальна
політика держави і благодійність (їх співвідношення, контроль, законодавче
регулювання);
обсяги інвестицій в благодійність; джерела фінансування благодійної діяльності,
Економіка
ефективність таких вкладень; ринки благодійності; посередництво в добродійності і
трансакційні витрати; благодійність і ринок праці;
маркетинговий погляд (посередницькі послуги з благодійності як продукт; життєвий
цикл і просування благодійних продуктів); менеджерський погляд (благодійність як
Управління
технологія управління організацією, фандрайзинг, підготовка і проведення
благодійних заходів).
Джерело: складено автором на основі [9]
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Різні аспекти благодійності та меценатства досліджували О. Донік, А. В. Нарадько, Ф. Я. Ступак,
С. Г. Закірова; проблематику відродження благодійності опрацьовували в своїх роботах Т. Ніколаєва,
Т. Курінна, В. Халецький, О. Семашко.
Простежується тенденція та підвищення інтересу дослідників до процесів формування
ефективної державної політики у сфері благодійності, а саме формування державними структурами
правових, економічних та організаційних сприятливих умов для її становлення і розвитку. Комплексне
дослідження правового статусу благодійних організацій здійснено О. Ю. Літвіною у кандидатській
дисертації «Правове положення благодійних організацій в Україні» [6]. Питанню реформування
системи оподаткування благодійної діяльності в Україні присвячено праці О. Віннікова, М. Лациби [3].
Динамічний розвиток подій в українському суспільстві дає підстави стверджувати, що
благодійність стає важливим аспектом життя країни й відносин між державою та громадянським
суспільством і підкреслює актуальність даної проблематики та зумовлює потребу подальших наукових
досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз поняття благодійності, визначення ролі
держави, громадськості, окремих осіб у здійсненні благодійної діяльності; оцінка бар’єрів, які
перешкоджають її здійсненню та обґрунтування внесення необхідних змін до законодавства, що
сприятиме розв'язанню актуальних соціальних проблем суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У стародавньому суспільстві благодійництво не
розглядалось як форма прояву гуманізму, його існування було зумовлене сформованими на той час
традиціями. Тільки із прийняттям християнства благодійництво стало суспільної чеснотою як «прояв
жалю до ближнього й моральний обов'язок того, хто має, поспішати на допомогу незаможному...» –
саме так визначає благодійність енциклопедія Ф. А. Брокгауза й І. А Ефрона [1]. Благодійність в
українському соціумі існувала здавна, поступово переростаючи у сталі традиції, що жили століттями й
передавались з покоління в покоління. Проте для сучасної української державності це явище досить
нове, точніше, таке, що знаходиться у стані становлення. У радянський період реалізація соціальних
програм розглядалася винятково як функція держави і фактично «одержавлених» громадських
організацій. Тільки зі здобуттям незалежності приватна недержавна діяльність в Україні у цій галузі
стала розвиватися більш інтенсивно.
У сучасному тлумачному словнику української мови за загальною редакцією В. В. Дубічинського
благодійність визначено, як «добровільну і безкорисливу пожертву фізичних або юридичних осіб у
вигляді матеріальної, фінансової чи організаційної допомоги» [10].
Я. М. Буздуган трактує благодійність як «інвестування соціальної сфери» [2]. Важко заперечити
такий зміст благодійної діяльності, оскільки в процесі вирішення гострих соціальних проблем – окремі
благодійники та благодійні організації і фонди роблять значний внесок у розвиток та ефективне
функціонування сфери соціального захисту. Під поняттям «благодійність» розуміємо не лише збір,
накопичення та перерозподіл фінансових, технологічних, матеріальних ресурсів, отриманих
благодійниками, але й також витрачання власних зусиль, особистого часу благодійників на вирішення
визначеного кола соціальних проблем.
Проте, усе частіше дослідники наголошують на прагматичних мотивах благодійності.
Характерною й показовою є оцінка благодійницької діяльності родини Терещенків, яку дав О. М. Донік:
«Терещенки були типовими представниками тогочасної соціально-економічної системи, посилювали
економічну могутність Російської імперії, створювали для неї авторитет, експлуатували трудящих,
примножували свої багатства. Таким чином, вони становили міцну, здорову та стабільну економічну
силу суспільства» [5].
Правове регулювання благодійної діяльності в Україні здійснюється Конституцією України,
Бюджетним кодексом України (в частині питань, пов’язаних з благодійною діяльністю), Податковим
кодексом України (в частині питань, пов’язаних з оподаткуванням доходів, пов’язаних з благодійною
діяльністю), Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та іншими
нормативно-правовими актами. Основним нормативним документом, що визначає загальні засади
благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих
на її розвиток, є саме Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня
2012 року № 5073-VI (далі – Закон), що набрав чинності 3 лютого 2013 року.
Законом визначено благодійність як добровільну особисту та/або майнову допомогу для
досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати
будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі
благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності,
відповідно. Також, визначено норми законодавчого врегулювання благодійної діяльності, виокремлено
види благодійних організацій, сфери та порядок управління ними. Зокрема, пунктом 2 статті 3 Закону
встановлено виключний перелік сфер благодійної діяльності (рис. 1), цілями якої є надання допомоги
для сприяння законним інтересам бенефіціарів у цих сферах, а також їх розвиток і підтримка [7].

28

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сфери благодійної діяльності

Освіта, наука і наукові дослідження
Охорона здоров’я, спорт і фізична культура
Екологія, охорона довкілля, захист тварин, запобігання природним і техногенним катастрофам та
ліквідація їх наслідків
Допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також
біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах
Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога, права людини і громадянина та
основоположні свободи
Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги
Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини
Розвиток міжнародної співпраці України, стимулювання економічного росту і розвитку економіки
України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України
Розвиток територіальних громад, сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану в Україні
Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних
ситуаціях мирного і воєнного стану

Рис. 1. Сфери благодійної діяльності в Україні
Джерело: складено автором на основі [7]

Аналізуючи поняття «соціальна політика держави» на перший план виступають такі його сутнісні
риси, як «створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства», «усунення
негативних наслідків функціонування ринку», «забезпечення соціальної справедливості й соціальнополітичної стабільності у країні», «розподіл і перерозподіл доходів», «забезпечення розвитку
соціальної інфраструктури», «захист навколишнього середовища».
Аналіз сфер благодійної діяльності в Україні, що визначені на законодавчому рівні, та напрямів
державної соціальної політики дозволяє нам зробити висновок про те, що вони направлені на досягнення
однакових цілей, реалізація яких вимагає наповнення реформ соціальним змістом. В умовах сьогодення,
назріла необхідність взаємодії держави, бізнес-структур, недержавних організацій й суспільства в
реалізації завдань та вирішенні проблемних питань соціальної сфери. Поєднання ефективного
використання бюджетних коштів і ресурсів недержавних структур, за умови злагодженого та ефективного
функціонування державних механізмів, дозволить вирішувати проблеми конкретних соціальних груп,
створить гідні умови життєдіяльності людини, що сприятиме зростанню добробуту громадян, захисту
національних інтересів та міцності держави. За всієї багатоманітності трактувань національних інтересів
інтереси будь-якої країни як інтереси народу цієї країни можна звести до трьох основних положень: поперше, це забезпечення територіальної цілісності країни і єдності народу, як нації політичної; по-друге,
забезпечення безпеки життя для всіх громадян країни; і, по-третє, забезпечення зростання добробуту
населення [11]. Політика держави повинна бути направлена на те, аби знівелювати загрози правам і
свободам людини, основоположним інтересам і цінностям суверенної національної держави.
В пересічного громадянина може складатись враження про те, що благочинні організації,
благочинні фонди в Україні звільнені від оподаткування своєї діяльності або сплачують умовні,
символічні податки. Насправді, податкове законодавство України несе в собі низку істотних обмежень
на можливість швидко й ефективно надавати благодійну допомогу тим, хто її гостро потребує.
Сьогодні, коли суспільство мобілізувало свої зусилля у вирішенні багатьох проблем, які вимагають
значних фінансових ресурсів і терміновості у прийнятті рішень, благодійна діяльність підлягає
оподаткуванню, що абсолютно не відповідає світовим та європейським стандартам благодійності.
Вагомими перешкодами для вітчизняних благодійників є:
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− недосконала законодавча база,
− відсутність податкової мотивації,
− досить низький рівень довіри населення до благодійників.
В червні 2014 року у Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів (4172а, 4173а,
4176а), які стали результатом роботи групи експертів, за участю представників благодійних фондів та
організацій. Рішення, які були запропоновані до публічного обговорення, відображено у зазначених
документах, метою яких є створення сприятливих умов для розвитку благодійності в Україні, в тому
числі і вирішення питань допомоги пораненим, біженцям, військовим, сім’ям загиблих та зниклих
безвісті на Майдані.
Одним із основних завдань зареєстрованих законопроектів є підвищення неоподаткованого
мінімуму нецільової та цільової благодійної допомоги, яка становить 1710 гривень на рік та 142 гривні
на місяць, відповідно, що не дає змоги задовольнити мінімальні базові потреби особи, яка її потребує.
Все, що перевищує зазначену суму, вважається доходом фізичної особи та підлягає оподаткуванню
податком на доходи фізичних осіб. Результатом таких обговорень стало прийняття рішення про
лобіювання підвищення неоподаткованого мінімуму до рівня європейських країн – 30 мінімальних
заробітних плат на рік, що становить близько 3 тис. гривень на місяць. Також запропоновано надання
благодійної допомоги не лише у вигляді коштів або матеріальних цінностей, а і у вигляді благодійних
(безкоштовних) послуг [8].
Щодо змін до Бюджетного кодексу, в частині переліку видатків, що здійснюються з Державного
бюджету України, йдеться про надання благодійним організаціям права отримувати фінансову
підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а
також бюджетних коштів для надання соціальних послуг.
Ще однією новелою стала пропозиція розширити спектр надавачів благодійних послуг з
лікування та навчання: надавати благодійні послуги з лікування та навчання зможуть не лише
українські державні медичні та навчальні установи, але й установи інших форм власності та
закордонні медичні установи.
Вкрай гостро стоїть питання щодо захисту волонтерів, які збирають кошти на купівлю медичних
препаратів та устаткування для поранених, спорядження для військовослужбовців, харчування та засоби
першої необхідності для біженців на власні картрахунки. Обсяги надходжень становлять сотні тисяч та
мільйони гривень, які, згідно чинного податкового законодавства, підлягають оподаткуванню.
Запропоновано не включати до оподатковуваного доходу суму цільової або нецільової благодійної
допомоги у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, незалежно від її розміру, якщо
платник податку в межах звітного податкового року використав суму такої благодійної допомоги для
благодійної пожертви благодійній організації або для надання благодійної допомоги іншим особам.
Стосовно податкової мотивації, слід згадати про такі країни, як Португалія, Польща, Угорщина, в
яких податкові стимули для благодійної діяльності дозволили здійснити вагомі зміни у сфері культури
та модернізувати галузь медицини. В Україні податкові стимули для благодійності начебто існують,
але порівняно з європейськими державами вони дуже обмежені та ускладнені, і більшість
благодійників не можуть ними скористатися [3].
У аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України
про "Державне фінансування громадських організацій: зарубіжний досвід та рекомендації щодо
впровадження в Україні" згадується досвід європейських країн, де поруч із прямою фінансовою
підтримкою громадських організацій з боку держав запроваджено також систему непрямої фінансової
підтримки у формі податкових пільг або звільнення від податків, яка спрямована на заохочення і
стимулювання їх діяльності. У більшості європейських правових системах визнається важливість ролі
громадських організацій у покращенні умов життєдіяльності суспільства на підставі чого суспільнокорисним організаціям надається цілий ряд податкових пільг. Серед найбільш поширених:
− звільнення або пільга з податку на доходи організації;
− податкові пільги для донорів (благодійників), якщо пожертву зроблено на користь певної
організації;
− звільнення або пільга з податку на доходи бенефіціарів – громадських організацій - наприклад,
якщо громадська організація виплачує стипендію, стипендіат звільняється від сплати з неї
прибуткового податку. І оскільки ці форми пільг є недоотриманими державою податковими
надходженнями, традиційно вони розглядаються як непрямі державні субсидії організаціям і їх
жертводавцям [4].
Окрім податкового тиску, вагомими перешкодами для розвитку благодійності, як інструменту
соціальної політики, є шахрайські схеми, нецільове використання благодійних коштів і, як наслідок,
пересторога та недовіра суспільства до благодійних організацій. Причинами такого ставлення також
можуть бути інколи непрофесійна діяльність благодійних організацій у питаннях залучення ресурсів та
їх ефективного розподілу, низький рівень управлінської культури персоналу, недостатній рівень
поінформованості суспільства та популяризації інструментів благодійництва в українському бізнес-
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середовищі. Стосовно зловживань у благодійному секторі, діяльність фондів зобов'язана бути
максимально прозорою з визначеним регламентом її контролю як державними, так і громадськими
інституціями.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, зазначимо, що благодійна діяльність
дає можливість зменшити витрати та частково перебрати на себе соціальну відповідальність держави
щодо вирішення багатьох соціальних проблем. З огляду на отримані результати дослідження,
виокремлено низку першочергових завдань, реалізація яких сприятиме подальшому зміцненню та
розвитку благодійності в Україні, зокрема йдеться про внесення змін до законодавства стосовно
оподаткування діяльності благодійних організацій. На тлі існуючих проблем, таких як дефіцит
соціального бюджету держави, поточна політична та соціально-економічна ситуація, вирішення
зазначених питань є терміновим і невідкладним, оскільки благодійники та благодійні інституції не
зможуть не лише брати на себе нові зобов'язання, стосовно вирішення низки соціальних проблем, але
для них стане неможливим виконання тих функцій, які держава їм вже делегувала внаслідок
неспроможності виконувати їх самостійно.
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Повстин О.В. БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
Мета. Визначення ролі держави, громадськості, окремих осіб у здійсненні благодійної діяльності,
оцінка бар’єрів, які перешкоджають її здійсненню та обґрунтування внесення необхідних змін до
законодавства, що сприятиме розв'язанню актуальних соціальних проблем суспільства.
Методика дослідження. В дослідженні використано низку наукових методів: ретроспективний
метод (використаний для розуміння історичного розвитку благодійності), формально-логічний метод
(для характеристики особливостей правового положення благодійних організацій), метод класифікації
(виявлено напрями наукових досліджень благодійної діяльності), завдяки методу узагальнення та
описовому методу опрацьовано фактичний матеріал дослідження (конкретні випадки реалізації
благодійності), аналітичний метод використовується для аналізу сучасних суспільно-правових умов
для реалізації благодійності як інструмента соціальної політики держави.
Результати. Доведено, що благодійна діяльність дає можливість зменшити витрати та частково
перебрати на себе соціальну відповідальність держави щодо вирішення багатьох соціальних проблем
та стати ефективним інструментом соціальної політики держави. Дослідженням виокремлено низку
першочергових завдань, реалізація яких сприятиме розвитку благодійності в Україні, зокрема йдеться
про внесення змін до законодавства стосовно визначення правового статусу благодійників та
благодійних організацій, оподаткування їх діяльності.
Наукова новизна. Здійснено комплексний аналіз проблем економічного та правового
положення благодійних організацій в сучасній Україні, обґрунтовано нові теоретичні аспекти й важливі
висновки та положення з практичної точки зору.
Практична значущість. Забезпечення сприятливих умов оподаткування благодійних організацій
та благодійної діяльності, узгоджених з загальною стратегією реформування податкової системи
дасть змогу ефективно вирішувати актуальні проблеми життєзабезпечення соціально незахищених
верств населення, а також осіб, що постраждали внаслідок кризових ситуацій та акцій протестів. Крім
того, результати дослідження можуть бути використанні при викладанні дисциплін зі спеціальності
«Соціальна робота».
Ключові слова: благодійність, благодійна організація, соціальна політика громадянське
суспільство, податкова мотивація.
Povstyn O.V. CHARITY AS AN INSTRUMENT OF REALIZATION OF PUBLIC SOCIAL POLICY
Purpose is to determinate the role of the state, public, individuals in realization of charity activity,
estimation of barriers, that prevent its implementation and justification for changes to the legislation, that
contribute to solving urgent social problems.
Methodology of research. In research is used a number of scientific methods: retrospective method
(used for understanding of historical development of charity), formally-logical method (used for description of
features of legal position of charity organizations), method of classification (applied in order to identify the
directions of scientific researches of charity activity), method of synthesis and descriptive method (processed
factual research, including specific case of the charity) an analytical method is used for the analysis of
modern publicly-legal terms for realization of charity as instrument of social policy.
Findings. Proved that philanthropy can reduce government spending and partially assume the social
responsibility of the state, concerning the solution of many social problems and become an effective
instrument of social policy. The study singled out a number of priorities, the implementation of which will
contribute to the development of philanthropy in Ukraine, said amending the legislation on the legal status of
philanthropists and charitable organizations, taxation of their activities.
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Originality. The scientific novelty of the results is that this exploration of a complex analysis of
economic and legal status of charities in modern Ukraine, reasonably new theoretical aspects and important
findings and position from a practical point of view.
Practical value. Creating an enabling environment taxation of charities and charitable activities,
consistent with the overall strategy of reforming the tax system will help effectively address urgent problems
of life support socially disadvantaged groups and individuals affected by crises and protests. . Furthermore,
the results can be used in teaching courses in the specialty "Social Work".
Key words: charity, charity organization, social politics civil society, tax motivation.
Повстын
О.В.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КАК
ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель. Определение роли государства, общественности, отдельных лиц в совершении
благотворительной деятельности, оценка барьеров, препятствующих ее осуществлению и
обоснование внесения необходимых изменений в законодательство, что будет способствовать
решению актуальных социальных проблем общества.
Методика исследования. В исследовании использован ряд научных методов: ретроспективный
метод (использован для понимания исторического развития благотворительности), формальнологический метод (для характеристики особенностей правового положения благотворительных
организаций),
метод
классификации
(выявлены
направления
научных
исследований
благотворительной деятельности), благодаря методу обобщения и описательному методу
обработано
фактический
материал
исследования
(конкретные
случаи
реализации
благотворительности), аналитический метод используется для анализа современных общественноправовых условий для реализации благотворительности как инструмента социальной политики
государства.
Результаты. Доказано, что благотворительная деятельность позволяет уменьшить расходы и
частично взять на себя социальную ответственность государства по решению многих социальных
проблем и стать эффективным инструментом социальной политики государства. Исследованием
выделен ряд первоочередных задач, реализация которых будет способствовать развитию
благотворительности в Украине, в частности речь идет о внесении изменений в законодательство,
относительно определения правового статуса благотворителей и благотворительных организаций,
налогообложения их деятельности.
Научная новизна. Осуществлен комплексный анализ проблем экономического и правового
положения благотворительных организаций в современной Украине, обоснованы новые
теоретические аспекты и важные выводы и положения с практической точки зрения.
Практическая значимость. Обеспечение благоприятных условий налогообложения
благотворительных организаций и благотворительной деятельности, согласованных с общей
стратегией реформирования налоговой системы позволит эффективно решать актуальные проблемы
жизнеобеспечения социально незащищенных слоев населения, а также лиц, пострадавших в
результате кризисных ситуаций и акций протестов. Кроме того, результаты исследования могут быть
использованы при преподавании дисциплин по специальности «Социальная работа».
Ключевые слова: благотворительность, благотворительная организация, социальная политика
гражданское общество, налоговая мотивация.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Створення сприятливого макросередовища функціонування суб’єктів
господарювання нерозривно пов’язане з формуванням адекватного нормативно-правового
забезпечення їхньої діяльності. Особливо актуальним його створення є для стратегічних підприємств,
які становлять основу економічної безпеки країни. Варто зазначити, що значна частина стратегічних
підприємств перебуває в державній власності, що потребує особливого правового регулювання їхньої
діяльності, відмінного від того, що здійснюється щодо підприємств інших форм власності. Причиною є
те, що діяльність як стратегічних підприємств, так і підприємств державного сектору економіки (далі –
ДСЕ) в цілому, спрямована на забезпечення суспільного добробуту та захисту національних інтересів
на міжнародній арені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем функціонування
підприємств ДСЕ присвячено роботи багатьох зарубіжних учених: Є. Аткінсона, Дж. Стиглиця,
Л. Абалкіна, Є. Балацького, а також вітчизняних, серед яких: А. Гальчинський, В. Геєць,
М. Камишанська, Л. Кузьменко, І. Малий, О. Пильтяй, М. Чумаченко та ін. Безпосередньо тематику
функціонування стратегічних підприємств і напрямків їхнього державного регулювання досліджували
О. Бондар, О. Денисюк, І. Жалніна, Б. Катрушин, С. Лєдомська, О. Рудченко та ін. Однак питання
вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності стратегічних підприємств ДСЕ є
недостатньо висвітленими, що зумовлює необхідність їх додаткового дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є формулювання практичних рекомендацій щодо
удосконалення чинного законодавства у сфері регулювання діяльності підприємств державного
сектора економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні питання статусу і діяльності державних
підприємств регулюються низкою нормативно-правових актів. Законодавство схематично окреслює
питання функціонування ДСЕ, його норми не зосереджені в одному системному акті, а розпорошені у
великій кількості законодавчих актів. Крім того, кількість невідповідностей, неузгодженостей і
суперечностей з цих питань у чинному законодавстві є величезною.
До основних недоліків чинного законодавства можна віднести такі:
1. Колізії та протиріччя між окремими законодавчими актами, які регулюють діяльність ДСЕ,
зокрема стосовно системи управління, дублювання функцій органів, уповноважених управляти ДСЕ.
Окремої уваги заслуговують протиріччя між нормами Господарського та Цивільного кодексів
щодо організаційно-правових форм господарювання (далі – ОПФГ) підприємств. Зауважимо, що
прихильники цивілістичної науки досить категоричні та вважають, що є тільки дві ОПФГ юридичних
осіб приватного права, а саме: товариства і установи. Господарський кодекс (далі – ГК), на їхню думку,
мав продовжити поділ юридичних осіб за Цивільним кодексом (далі – ЦК), натомість передбачив інші
ОПФГ чим і спричинив численні суперечності між двома кодексами [1, с. 118].
Зокрема, ЦК не передбачає таких форм господарювання, як державні та казенні підприємства, а
також не передбачає існування такого правового режиму майна як право господарського відання і
право оперативного управління. В свою чергу, згідно ст. 63 ГК, залежно від форми власності
підприємства поділяються на: приватні, колективні, комунальні, державні та змішані (засновані на базі
об’єднання майна різних форм власності) [2, ст. 63]. Отже, згідно ГК, державні підприємства
виокремлено в окремий вид підприємств. Окрім того, правовий режим майна суб’єктів
господарювання, зокрема «право господарського відання» та право «оперативного управління»
врегульовано статтями 136, 137 ГК. Існуючі суперечності та неузгодженості окремих положень ЦК та
ГК, що регламентують ОПФГ та правовий режим майна підприємств детально висвітлено у
публікаціях автора [3, с. 762-768; 4, с. 418-426].
2. Неврегульованість окремих питань функціонування підприємств ДСЕ. Зокрема, з прийняттям
ГК втратив чинність Закон України «Про підприємства в Україні», який регулював правові основи
діяльності державних підприємств. Відповідно, треба прийняти окремий закон, який би регулював їхню
діяльність, що й передбачено положеннями кодексу.
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3. Неоднозначність трактування окремих положень нормативно-правових актів щодо основних
понять або взагалі їхня відсутність, зокрема поняття ДСЕ, окреслення кола підприємств, які повинні
його формувати, змішаних підприємств і розмір державної частки у них.
4. Відсутність загальної стратегії діяльності та розвитку ДСЕ. Зокрема, зараз кожне з
підприємств ДСЕ функціонує, враховуючи вимоги органу, до сфери управління якого воно належить.
Відповідно немає загальної концепції розвитку як ДСЕ, так і стратегічних підприємств.
5. Висока нестабільність нормативно-правового забезпечення. Тобто перелік і зміст
нормативно-правових актів безперервно переглядається, а їхня кількість надто значна.
Отже, на нашу думку, сьогодні в Україні постала нагальна потреба у формуванні дієвої
нормативно-правової бази функціонування підприємств ДСЕ, покликаної підвищити їхню
ефективність. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування
стратегічних підприємств ДСЕ схематично зображено на рис. 1.
Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування стратегічних
підприємств державного сектора економіки

Прийняття нових нормативно-правових
актів

Вдосконалення існуючих нормативноправових актів

Законів: «Про державний сектор
економіки», «Про державні унітарні
підприємства», «Про Державну
програму приватизації на 2015 – 2017
роки», «Про реприватизацію об’єктів
державної власності»

Законів: «Про управління
об’єктами державної власності»,
«Про акціонерні товариства», «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом»

Концепцію управління державним
сектором економіки

Усунути суперечності та
неузгодженості Господарського і
Цивільного кодексів

Державну концепцію розвитку
стратегічних підприємств

Податковий кодекс

Уніфікація термінології

Програми розвитку стратегічних
секторів

Рис. 1. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування
стратегічних підприємств державного сектора економіки
Джерело: розроблено автором

Отже, вважаємо, що для вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування
стратегічних підприємств ДСЕ треба:
1. Прийняти законодавчі акти, зокрема:
- Закон «Про державний сектор економіки», в якому має бути: розкрито сутність та роль
державного сектора в економіці країни, розмежовано поняття «державний сектор економіки» та
«об’єкт державної власності»; визначено особливості його функціонування; чітко окреслено межі ДСЕ
та критерії, за якими об’єкти потрібно до нього відносити; зазначено інституційні основи системи
правовідносин з господарюючими суб’єктами ДСЕ та органами виконавчої влади, суб’єктами
управління, а також юридичними та фізичними особами; розкрито особливості системи державного
регулювання ДСЕ; сформовано організаційно-методологічні основи управління підприємствами ДСЕ,
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а також системи контролю за їхньою діяльністю; визначено участь держави у прибутках державних
підприємств та відповідальність за ухиляння від сплати дивідендів на користь держави.
- Закон «Про державні унітарні підприємства», який регулюватиме діяльність державних
унітарних підприємств. У Законі обов’язково має бути зазначено порядок утворення державних
унітарних (комерційних і казенних) підприємств, засади їхньої діяльності та сфера відповідальності,
умови припинення діяльності, правовий режим майна цих підприємств. Також Закон повинен містити
положення про порядок формування статутного капіталу, порядок управління державним унітарним
підприємством, а також чітке розмежування понять «право господарського відання» та «право
оперативного управління». Характеристику та порівняння понять «право господарського відання» та
«право оперативного управління» подано у публікації [4, с. 418-426].
Варто зауважити, що необхідність прийняття окремого закону з порушеного питання передбачена
також положеннями ГК. Проект Закону «Про державні унітарні підприємства» № 3254 від 02.03.2007 [5]
вже прийнято у першому читанні. Однак, зважаючи на дату прийняття проекту Закону за основу, можемо
припустити, що робота над доопрацюванням зазначеного законопроекту призупинена.
Розроблений Міністерством юстиції проект усуває існуючі прогалини законодавства та вирішує
проблемні питання, пов’язані з діяльністю державних унітарних підприємств. Зокрема, з метою більш
чіткого розмежування між такими поняттями як «господарське відання» та «оперативне управління»
вносяться зміни до ГК. Так, зі статті 137 ГК, в якій дається визначення оперативного управління,
пропонується виключити слово «розпоряджається», що означатиме, якщо майно буде закріплено за
підприємством на праві оперативного управління, то це позбавить підприємство права
розпоряджатися цим майном. У проекті також визначається порядок управління державним
підприємством, окремо визначаються права його керівника [6].
- Закон «Про реприватизацію об’єктів державної власності», зумовлений політичною нестабільність і
постійними суперечками між керівниками країни, а також фактами переділу власності в разі зміни
політичних сил при владі, що призводить до зниження інвестиційної привабливості вітчизняної економіки
та відтоку інвестицій з неї. Прийняття зазначеного закону дасть змогу повертати у державну власність
об’єкти, які були приватизовані з порушеннями або стосовно яких не виконуються умови купівлі-продажу
об’єктів приватизації, та буде гарантією добросовісним інвесторам, які виконують всі умови договору, у
недоторканості їхнього бізнесу в разі зміни політичної влади в країні.
- Концепцію управління державним сектором економіки України, в якій доцільно обґрунтувати
доцільність існування ДСЕ, визначити мету і завдання його функціонування, запровадити класифікацію
державних підприємств, зазначити специфіку та механізми управління ДСЕ, розробити порядок
проведення моніторингу їхньої діяльності, визначити оптимальний розмір та структуру ДСЕ, найбільш
доцільні ОПФГ підприємств ДСЕ, передбачити заходи, що мають бути вжиті при настанні кризових умов.
Концепція повинна містити напрямки удосконалення системи менеджменту державних підприємств,
зокрема шляхом залучення недержавних менеджерів, запровадження системи підготовки та підвищення
кваліфікації державних менеджерів, розроблення системи їхньої мотивації, посилення контролю та
відповідальності за діяльністю осіб, залучених до управління. Для залучення недержавних менеджерів у
концепції можна передбачити запровадження інституту професійних керівників – незалежних
корпоративних директорів, які мають необхідну кваліфікацію та практичний досвід. Особливо актуальним
залучення незалежних директорів є для стратегічних підприємств, в яких державі належить пакет акцій,
менший за контрольний, оскільки саме незалежний директор в змозі дотримати баланс інтересів всіх
акціонерів, зокрема і держави, при ухваленні стратегічно важливих рішень.
Оскільки вагомими недоліками ДСЕ є громіздкий процес прийняття рішень та бюрократія, то
така концепція повинна містити положення, спрямовані на їхнє усунення. Відповідно, треба визначити
оптимальну кількість кваліфікованих управлінських кадрів і вдосконалити механізм прийняття рішень
(передусім зменшити кількість інстанцій, які погоджують рішення та дають дозвіл на відповідні дії).
Доцільно також розробити загальні заходи з підвищення ефективності діяльності підприємств ДСЕ,
зокрема відокремлення від державних підприємств непрофільних виробництв, раціональне
завантаження виробничих потужностей, виведення з експлуатації виробничих потужностей, що
відпрацювали свій ресурс або не забезпечують виготовлення конкурентоспроможної продукції тощо.
- Державну концепцію розвитку стратегічних підприємств, в якій варто зазначити загальну політику
та пріоритети розвитку стратегічних підприємств у національній економіці. В ній треба обґрунтувати
необхідність існування стратегічних підприємств, визначити мету і завдання, які стоять перед ними,
способи їх досягнення, наявність проблем та аналіз причин їх виникнення, шляхи розв’язання проблем,
очікувані наслідки і результати виконання концепції. В концепції варто визначити пріоритетні сектори
економіки або види економічної діяльності, в розрізі яких доцільно формувати заходи, спрямовані на
вирішення існуючих проблем та подальший розвиток стратегічних підприємств.
- Програму розвитку стратегічних секторів економіки, складовими частинами якої повинні бути:
1) характеристика стану розвитку відповідного сектора економіки; стратегічні цілі та завдання, на
виконання яких спрямована програма; визначення основних проблем розвитку кожного стратегічного
сектора економіки та шляхів розв’язання цих проблем; техніко-економічне обґрунтування та оцінка
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необхідних ресурсів для виконання програми; 2) комплекс заходів і завдань (цільових проектів);
3) фінансове та ресурсне забезпечення програми; 4) розрахунок очікуваної ефективності та термін
виконання програми; 5) механізм управління та контролю за виконанням програми; 6) галузеві особливості
приватизації. Окрему увагу в Програмі варто приділити особливостям державного регулювання
стратегічних секторів національної економіки та напрямам вдосконалення системи управління ними.
2. Вдосконалити існуюче законодавство України.
Найперше треба усунути існуючі суперечності та неузгодженості ГК та ЦК. Аналіз джерел з цієї
проблематики дав нам підстави виділити два основні напрями вдосконалення господарського
законодавства. По-перше, удосконалення норм ГК шляхом: 1. уникнення невиправданого дублювання
в ГК положень ЦК, якщо це не зумовлено особливостями правового регулювання певних
господарських відносин; 2. розширення сфери правового регулювання господарських відносин
нормами ГК, у тому числі за рахунок вилучення норм «господарсько-правового спрямування» з
чинного ЦК і включення їх до ГК як акта прямої дії. У підсумку стане можливим максимальне
скорочення кількості актів поточного законодавства. По-друге, удосконалення норм актів поточного
господарського законодавства шляхом: 1. приведення їх у відповідність до положень ГК;
2. врахування норм ГК під час розроблення та прийняття нових законопроектів [7, с. 14-15].
Отже, основні колізії між ГК і ЦК можна усунути шляхом перенесення із ЦК до ГК норм, які
регулюють господарські майнові відносини, зокрема щодо правового статусу підприємства, режиму
майна, ОПФГ.
У процесі доопрацювання ГК значну увагу треба приділити положенням, які регулюють права та
обов’язки держави й органів місцевого самоврядування у сфері управління господарською діяльністю
щоб більше конкретизувати та визначити відповідальність. Можемо погодитися з проф. Б. Розовським
з приводу доповнення ГК спеціальним розділом «Державне регулювання господарською діяльністю»,
в якому розробити чіткий механізм такого регулювання, визначити розгорнутий перелік прав та
відповідальності сторін, забезпечений реальними засобами їхньої реалізації [8, с. 90].
Вдосконалення потребує і Податковий кодекс з метою зменшення податкового тиску на
державні підприємства, зокрема на ті, що зазнають фінансових труднощів, забезпечують соціальні
потреби суспільства, або займаються розробкою новітніх технологій, впровадження яких дасть змогу
підвищити конкурентоспроможність національної економіки на світовому ринку. Вважаємо, що на
законодавчому рівні треба чітко визначити певні виняткові обставини, за яких стратегічним
підприємствам доцільно надавати пільги. Для отримання зазначених пільг підприємство повинно бути
внесене, залежно від обставин, у відповідний перелік, затверджений нормативним актом вищих
органів державного управління (н-д, ВРУ, КМУ, РНБО, Антимонопольним комітетом).
Наступним напрямом вдосконалення є внесення змін у такі закони:
- У Законі «Про управління об’єктами державної власності» доцільно уточнити повноваження
суб’єктів управління з метою усунення їхнього дублювання, посилити відповідальність керівників
державних підприємств (включно з кримінальною), представників держави та уповноважених осіб у
господарських товариствах за ефективність управління підприємствами ДСЕ, визначити механізм
преміювання за ефективну управлінську діяльність тощо.
- В Законі «Про акціонерні товариства» доцільно врегулювати питання, які стосуються діяльності
товариств, в яких державі належать акції, зокрема щодо управління та контролю за їхньою діяльністю з
боку держави, порядку визначення розміру прибутку, що спрямовується у державний бюджет та можливих
напрямів його використання. Актуальним нині є закріплення у Законі положення щодо обов’язкової сплати
товариствами, в яких є державна частка, дивідендів до державного бюджету. Необхідність у закріпленні
такого положення виникла у зв’язку з тим, що деякі акціонерні товариства з державною часткою
ціленаправлено не виплачують дивіденди державі, аргументуючи це тим, що рішення про їх виплату
приймається зборами акціонерів. Відповідно, якщо збори акціонерів прийняли рішення не виплачувати
дивіденди за підсумками року, то і держава не отримує належної їй частки від використання державного
майна. У Законі також має бути визначено механізм протидії розмиванню державної частки власності, що
відбувається за рахунок додаткової емісії акцій і відповідальність осіб, що її здійснили.
Згідно з постановою КМУ від 29.03.2010 № 297 «Деякі питання управління корпоративними
правами держави» завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та
засіданнях наглядової ради товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад
50%, погоджує Прем’єр-міністр або Перший віце-прем’єр-міністр за умови попереднього розгляду віцепрем’єр-міністром. Обґрунтування позиції кожного питання, що пропонують для розгляду разом із
пояснювальною запискою, подають КМУ не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення засідання. Така
процедура погодження займає тривалий час, що призводить до перенесення засідань загальних
зборів акціонерів і наглядової ради, що стримує роботу та не дає змоги вільно розвиватися
товариствам. Щоб уникнути подібних ситуацій, пропонуємо затвердити чіткий перелік питань, які треба
узгоджувати представникам держави з КМУ, який закріпити у Законі «Про акціонерні товариства».
- Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» потрібно
доповнити розділом, що буде регламентувати особливості банкрутства стратегічних підприємств. В
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цьому розділі треба врегулювати питання щодо: умов порушення справи про банкрутство, заходів із
запобігання банкрутства, фінансового оздоровлення стратегічних підприємств, вимог до арбітражного
керуючого в справі про банкрутство, участі державного органу – суб’єкта управління підприємством –
у процедурі банкрутства, відповідальності посадових осіб за доведення підприємства до банкрутства,
умов продажу стратегічних підприємств та вимог до їхніх покупців, прав та обов’язків держави при
проведенні конкурсу з продажу стратегічних підприємств та ін.
З метою уникнення зловживань, пов’язаних з навмисним доведенням підприємства до
банкрутства та його подальшим продажем зацікавленим особам, доцільно законодавчо закріпити право
порушення справи про банкрутство стратегічного підприємства за погодженням із урядом. Тобто, КМУ
має затвердити перелік стратегічних підприємств, щодо яких порушують справу про банкрутство з
обґрунтуванням причин, за якими уникнення процедури банкрутства було неможливим. При цьому,
такий перелік має підлягати обов’язковому опублікуванню в офіційному друкованому виданні.
За КМУ доцільно закріпити право встановлювати перелік додаткових вимог, що є обов’язковими
при затвердженні судом кандидатури арбітражного керуючого, а право пропонувати його кандидатуру
– органу управління стратегічним підприємством. Також необхідно запровадити кримінальну
відповідальність посадових осіб за доведення стратегічного підприємства ДСЕ до банкрутства та
передачі його приватним особам практично за безцінь.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, основними напрямами вдосконалення
нормативно-правового забезпечення діяльності стратегічних підприємств ДСЕ визначено: 1) прийняття
нових законодавчих актів, зокрема Законів «Про державний сектор економіки» та «Про державні унітарні
підприємства», формування Концепції управління ДСЕ та Програми розвитку стратегічних секторів;
2) вдосконалення вже існуючих, зокрема узгодження положень ЦК та ГК, внесення змін у Закони «Про
управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Прийняття та вдосконалення зазначених
нормативно-правових актів дозволить сформувати дієву та однозначну законодавчу базу
функціонування ДСЕ, що дасть змогу уникнути згаданих вище недоліків і дозволить державі захистити
свої права як власника, сформувати ефективний та конкурентоспроможний ДСЕ, основу якого будуть
становити стратегічні підприємства, а також відстоювати національні інтереси та забезпечувати
національну безпеку в умовах глобалізації економіки.
Невирішеними залишаються питання вдосконалення законодавства про приватизацію, зокрема
затвердження Державної програми приватизації на 2015–2017 роки, Закону «Про Фонд державного
майна України» тощо. Потребує вдосконалення й термінологія, що застосовується у нормативноправових актах, шляхом її уніфікації з метою уникнення різноманітних тлумачень одних і тих самих
термінів у різних законодавчих актах, що на сьогодні має місце.
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Тенюх З.І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Мета. Сформулювати практичні рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства у
сфері регулювання діяльності підприємств державного сектора економіки.
Методика дослідження. Методичну основу даної статті становлять загальнонаукові методи
дослідження: абстрактно-логічні, теоретичного узагальнення і порівняння – при з’ясуванні суті
основних положень, виявленні недоліків та формулюванні висновків; табличний метод – для наочного
подання результатів дослідження; аналізу та синтезу – у науковому обґрунтуванні напрямів
вдосконалення.
Результати. Визначено основні недоліки чинного законодавства у сфері регулювання діяльності
підприємств державного сектора економіки, що дало можливість обґрунтувати напрями його
вдосконалення.
Наукова новизна. Обґрунтовано напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення
функціонування державного сектора економіки та стратегічних підприємств, що дасть змогу уникнути
визначених недоліків, сформувати ефективний та конкурентоспроможний державний сектор, основу
якого будуть становити стратегічні підприємства.
Практична значущість. Отримані результати дослідження доцільно запровадити у практику
регулювання діяльності стратегічних підприємств та підприємств державного сектора економіки для
підвищення ефективності їх функціонування та захисту прав держави як власника.
Ключові слова: державний сектор економіки, стратегічні підприємства, нормативно-правове
забезпечення, закон, кодекс.
Teniukh Z.I. DIRECTIONS OF PERFECTION OF LEGAL PROVIDING OF FUNCTIONING OF
PUBLIC SECTOR’S STRATEGIC ENTERPRISES
Purpose. Formulate practical recommendations for improving the current legislation in the regulation
of public sector enterprises.
Methodology of research. Methodical basis of this work are scientific methods of research: abstract,
logical, theoretical generalization and comparison – at finding out of essence of substantive provisions,
identifying gaps and formulating conclusions; tabular method – to visualize the results of the study; analysis
and synthesis – in ways to improve the scientific basis.
Findings. Definitely the main shortcomings of the current legislation in the sphere of adjusting of
activity of the enterprises of the public sector, which made it possible to justify the direction of its perfection.
Originality. The ways to improve the legal functioning of the public sector and strategic enterprises will
avoid certain shortcomings, to form an efficient and competitive public sector, which will be the basis of
strategic enterprises.
Practical value. Research results are got it is expedient to inculcate in practice adjusting of activity of
strategic enterprises and enterprises of public sector for the increase of efficiency of their functioning and
defence of rights for the state as proprietor.
Key words: public sector, strategic enterprises, the legal providing, law, code.
Тенюх
З.И.
НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Цель. Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию действующего
законодательства в сфере регулирования деятельности предприятий государственного сектора
экономики.
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Методика исследования. Методическую основу данного труда составляют общенаучные
методы исследования: абстрактно-логические, теоретического обобщения и сравнения – при
выяснении сути основных положений, выявлении недостатков и формулировке выводов; табличный
метод – для наглядного представления результатов исследования; анализа и синтеза – в научном
обосновании направлений совершенствования.
Результаты. Определенно основные недостатки действующего законодательства в сфере
регулирования деятельности предприятий государственного сектора экономики, что дало
возможность обосновать направления его совершенствования.
Научная новизна. Обоснованы направления совершенствования нормативно-правового
обеспечения функционирования государственного сектора экономики и стратегических предприятий,
что
позволит
избежать
определенных
недостатков,
сформировать
эффективный
и
конкурентоспособный государственный сектор, основу которого будут составлять стратегические
предприятия.
Практическая значимость. Получено результаты исследования целесообразно внедрить в
практику регулирования деятельности стратегических предприятий и предприятий государственного
сектора экономики для повышения эффективности их функционирования и защиты прав государства
как владельца.
Ключевые слова: государственный сектор экономики, стратегические предприятия,
нормативно правовое обеспечение, закон, кодекс.
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ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ ТА
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Інновації та трансфер технологій є невід'ємним елементом економіки
розвинених країн, а їх фінансування і належне регулювання в довгостроковій перспективі відкриває
перед країнами можливість вийти у світові промислові лідери. Уряд України періодично анонсує нові
інноваційні вектори розвитку держави, що підкреслює вагомість цього вектору розвитку держави як
суспільства, заснованого на знаннях. Однак, більшість проектів залишаються на стадії ідеї, не
реалізуються або мають істотні вади. Системи трансферу технологій, структури управління
інноваціями, підтримки організації наукових досліджень і підвищення їх практичної ефективності
необхідні в сучасному українському суспільстві як основа для розвитку, що відповідає промислово
розвиненій європейській державі. Рахується, що трансфер технологій як сучасний засіб впровадження
інновацій на підприємстві надає можливість вдосконалити, прискорити процес виробництва та підняти
рівень конкурентоспроможності продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки багато вітчизняних і зарубіжних
дослідників займалися зазначеними проблемами. Звернемо увагу на роботи Ківалова С. В. [1],
Соловйова В. П. [7], Клауса Шваба [3], Доброва Г. М. [5], Титова В. В. [8] та інших фахівців. У той же
час, потрібно відзначити, що питання системи інновацій та трансферу технологій є дуже ємним і не
висвітлено повною мірою.
Постановка завдання. Метою статті є: огляд законодавства України і міжнародних законів
щодо інновацій та науково-технічної сфери, аналіз досвіду державного фінансування інноваційної
сфери та основних позицій в інноваційних проектах Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує значна кількість законів, що регулюють
діяльність у сфері інновацій та трансферу технологій. Вони забезпечують механізми та засади
розвитку даної сфери. Зазначимо деякі ключові закони, що діють в певному регіоні [1].
Закон Стівенсона-Вудлера про діяльність сфери інноваційних технологій (1980): положення
закріплює те, що передача технологій має здійснюватися за підтримки держави та органів місцевого
самоврядування, некомерційних організацій, приватного сектора, мати підтримку та розгляд у науковій
сфері.
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Закон Байя-Доула (1980 р.): надає можливість університетам, малому бізнесу і некомерційним
організаціям отримувати право власності на винаходи, які були створені за рахунок державних коштів.
Державні агентства отримують можливість зберегти безвідзивну ліцензію на використання винаходу.
Зведення 15 законів США: підтримує і віддає перевагу бізнес-підрозділам, які мають географічне
розташування на території США та здійснюють процес виробництва продукції в даному регіоні.
Федеральний закон трансферу технологій (1986 р.): надає право вченим та інженерам
розглядати технологію передачі індивідуальної відповідальності, яка дозволяє винахідникам
отримувати частку у вигляді роялті від ліцензій. Закон зумовлює положення статуту і механізм
фінансування Федеральної Лабораторії.
Проект «Розпорядження 12591» (1987 р.): гарантує допомогу університетам і приватним
секторами шляхом передачі технічних знань від федеральних лабораторій, сприяє комерціалізації
винаходів за допомогою федерального бюджету.
Для вдосконалення інноваційної політики держави, зазначимо необхідність створення і
впровадження моделі сталого інноваційного розвитку. Метою такого розвитку є поліпшення
економічної ситуації за рахунок інструменту інновацій. Існує досить багато моделей стабілізації, але
загальний результат має бути один – покращення економічної ситуації.
Звертаючись до Глобального індексу конкурентоспроможності, зазначимо 12 показників, на
основі яких створюється модель вдосконалення інноваційної системи: інститути – як взаємодія між
приватними підприємствами і урядом; інфраструктура – регулювання діяльності секторів економіки;
макроекономічне середовище – як фактор стабільності, охорона здоров'я та освіта; вища освіта і
професійна підготовка; ефективність ринку товарів – як наявність необхідного асортименту товарів і
послуг, і здорова ринкова конкуренція; ефективність ринку праці – можливість переміщення робочої
сили між секторами; рівень розвитку фінансового ринку – справедливий розподіл фінансових ресурсів;
технологічна готовність – використання новітніх розробок для підвищення продуктивності секторів
економіки; розмір ринку – використання переваг ефекту масштабу виробництва; рівень розвитку
бізнесу – якість бізнес-мереж країни і вплив на ефективність виробництва; інновації – довгострокова
перспектива підвищення ефективності.
У Європейському Союзі існує так звана «тріадна політика», яка має на увазі спільні заходи в
системі освіти, науки та інновацій. Всі перераховані 12 показників можна включити в трикутник [4].
Зіставивши показники Європейського Союзу з Україною, зазначимо, що українські показники
мають значні переваги у характеристиці витрат на інформаційні та комунікаційні технології, витрат на
сферу освіти.
Витрати на науково-дослідні розробки, інновації, зайнятість у високотехнологічних секторах
виробництва становить близько двох третин від аналогічних середніх витрат у країнах ЄС. Істотна
різниця має місце в державній підтримці інновацій та рівні високотехнологічного експорту.
Враховуючи вищевикладене, варто відзначити, що Україна знаходиться в достатньо складному
положенні, коли деякі показники перевершують середньоєвропейські, але в протиставлення їм, є
досить багато таких характеристик, які на даному етапі розвитку складно підвищити до задовільного
рівня.
Порівняти ефективність інновацій між країнами Європейського Союзу та Україною можна з
використанням системи оцінювання інновацій European Innovation Scoreboard.
Аналіз підходів European Innovation Scoreboard дозволяє виділити, що український рівень
інноваційного розвитку відповідає рівню Румунії та Болгарії до їх приєднання до ЄС.
Україна досі використовує деякі елементи наукової системи Радянського Союзу, такі як
впровадження державних інноваційних програм з метою підтримки державного фінансування та
просування в науково-технічний сфері. Даний інструмент наукової сфери представлений в Законах
України «Про державні цільові програми», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
Регулювання у сфері наукової діяльності почалося 13 грудня 1991 року з прийняттям Закону
України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Прийняття
даного закону стало основою для правового регулювання у науково-технічній сфері України. На
підтримку нових стратегій держави були прийнято Постанову «Про стан науки та її ролі в
економічному розвитку України» (1994 р.) і Концепцію науково-технологічного та інноваційного
розвитку України (1999 р.). У 2001 році прийнято Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки», який послужив новим етапом розвитку науки і техніки в Україні, виділивши пріоритетні
напрямки розвитку, їх правові та фінансові аспекти [1].
У 1990-х роках відбувся перерозподіл державного фінансування у системі НДДКР, знизився
рівень потреби підприємств у НДДКР, майже зійшов нанівець попит на даний вид робіт у військовопромисловому комплексі, були проведені зміни в роботі та механізмі управління науково-дослідними
інститутами.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» прикладні наукові та науковотехнічні розробки, проведення робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням,
підготовка наукових кадрів у державному бюджеті фінансувались в обсязі 34714,0 грн. Прикладні
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наукові дослідження і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами та державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації
промислової продукції, підготовка наукових кадрів і фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури у сфері економічного розвитку та торгівлі – 14384,3 грн, наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням,
виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними
закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової
інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання – 318187,6 грн. [6].
Звернемо увагу на особливості політики виконання державних програм у країнах ЄС [3; 4]:
1. Чітке визначення стратегічної мети та всеосяжний характер.
2. Можливість співпраці в сфері ведення бізнесу та управління у відкритих або в так званих
«напіввідкритих» програмах.
3. Визначення необхідності державної підтримки та фінансування у пріоритетних галузях
економіки, зв'язок інноваційних і наукових проектів з пріоритетними напрямами розвитку науки та
техніки.
4. Всі процеси в області певної програми є взаємодоповнюючими та взаємопов'язаними.
5. Чітке визначення тривалості програми та її бюджету.
Враховуючи вигідне географічне положення і стабільні зв'язки з країнами СНД, Україна має
значний потенціал для співпраці з країнами ЄС.
В огляді інноваційного розвитку України, проведеному Європейською економічною комісією
ООН, зазначено, що між інвестиціями в науково-дослідну діяльність та інноваціями не повинно бути
механічної залежності. Тобто, нові товари та процеси стають результатом діяльності декількох
компаній у спільній діяльності (досить рідко з цим справляється одна організація). Звернувши на це
увагу, уряди різних країн створюють кластери, які включають компанії, організації, науково-дослідні
інститути, університети для зміцнення зв'язку між цими структурами. Найважливішою складовою є
інфраструктура підтримки бізнесу, розвитку підприємництва. Необхідно підкреслити, що всі
перераховані організації повинні розвиватися і підтримувати інновації, в першу чергу, не для себе, а
для розвитку регіону та підтримки наукоємної економіки.
У законодавство України було внесено зміни відносно інноваційної діяльності та діяльності у
сфері трансферу технологій. У 2012 році доопрацьовано основний закон у сфері трансферу
технологій – Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
Основні зміни стосуються науково-дослідних інститутів, чітко зазначені їх права. Також зміни
спрямовані на сферу передачі технологій і поліпшення умов комерціалізації результатів науководослідної діяльності. При останній редакції цього закону використовувалися принципи Закону БайяДоула (1980 р.), які допомагають організаціям домагатися права власності на створені винаходи та
інші об'єкти інтелектуальної власності, повністю або частково створені із залученням коштів
державного бюджету [2; 3].
Важливим аспектом є співпраця науково-дослідних організацій та бізнесу. Як показують світові
тенденції, очікується патентна активність наукових організацій, що дозволить отримати прибуток, який
можна вкласти в наступний етап створення інновацій. Винятки становлять винаходи або їх складові,
які є державною таємницею. Після двомісячного очікування організація отримує відповідь про
обмеження права власності. Саме поправки про право власності і є основними змінами в Законі,
спробою скоротити розрив між винаходом нового продукту і його впровадженням у виробництво,
способом стимулювати бізнесу для вкладень коштів у дослідження. Створено програму експертної
оцінки імпортованих технологій.
Всі зміни в законі необхідно повністю впровадити у повсякденну діяльність і системно розвивати.
У процесі трансферу технологій та комерціалізації необхідно накопичувати знання для придбання
максимальних переваг у даній сфері.
Висновки з проведеного дослідження. Після оцінки законодавства України в сфері інновацій
та трансферу технологій, зазначимо, що в даний час державна політика сфери не достатньою мірою
націлена на розвиток малого та середнього підприємництва і це суперечить світовим тенденціям.
Саме такі підприємства є головними новаторами та замовниками інноваційних технологій і продуктів.
Однак, вони не мають мотивації для впровадження розробок у виробництво. Як було зазначено вище,
однією з причин цього є їх слабкий зв'язок з науково-дослідними організаціями та слабкий рівень
фінансування. У той же час, науково-дослідним організаціям не вистачає коштів для створення
товарної продукції та впровадження результатів дослідження. Щоб змінити ситуацію, що склалася,
необхідно об'єднати зусилля промислових підприємств і наукових центрів.
Науковою новизною статті є методи обґрунтування перспективного напряму розвитку
суспільства, заснованого на знаннях, тобто стратегічне співробітництво між різними організаціями,
базою якого буде спільна діяльність науки та бізнесу, що й буде умовою для фінансування та
створення нових розробок. Такий варіант політики, яка підтримує спільну роботу науки та бізнесу,
надає можливість розробляти передові технології і розвивати центри інновацій.
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Напрямом подальших досліджень є впровадження ефективних підходів і комплексне поліпшення
ситуації у сфері інноваційної діяльності, що призведе до активного залученням фахівців з різних сфер
науки та промисловості. Варіантом, який об'єднує ці дві складові може виступити, зокрема, аукціон
технологій, який ще жодного разу не проводився в Україні. Для оцінки ефективності даного заходу можемо
звернутись до досвіду країн СНД, таких як Російська Федерація і Республіка Білорусь. Діяльність у даній
сфері повинна виконуватися на двох рівнях: 1) внутрішньому – на рівні великих організацій в найбільш
наукомісткій сфері; 2) зовнішньому – на рівні групи іноземних експертів науки, підприємств.
Зазначені заходи можуть служити базою для оцінки діяльності інноваційного комплексу України,
виявлення недоліків механізмів роботи, слабких і сильних сторін процесу, оцінки рівня підтримки
інноваційного курсу державою.
Бібліографічний список
1.Административное право Украины : [учебник] / [Под общей ред. С. В. Кивалова]. – X. :
«Одиссей», 2004. – 880 с.
2.Інновації в Україні: Європейській досвід та рекомендації для України. – Том 3. – Інновації в
Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). – К. : Фенікс,
2011. – 76 c. – (проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).
3.Klaus Schwab, Havier Sala-i-Martín The Global Competitiveness Report 2013–2014: Full Data
Edition is published by the World Economic Forum, Global Competitiveness and Benchmarking Network. –
Geneva. – 569 р.
4.Innovation performance review of Ukraine. – United Nations. – Geneva (Switzerland), 2013. – 152 p.
5.Научные центры Академии наук Украинской ССР: опыт и перспективы / [Добров Г. М.,
Марущак В. Т., Байдаков В. В. и др.]. – К. : Наук. думка, 1986. – 207 с.
6.Про державний бюджет України на 2013 рік : Закон України / Верховна Рада України //
Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 5-6. – с. 198.
7.Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной
экономике (Синергетические эффекты инноваций) / В.П. Соловьев. – К. : Фенікс, 2006. – 560 с.
8.Титов В.В. Трансфер технологий : учебное пособие / В.В. Титов. – М. : ВНИИПИ, 2000. – 349 с.
References
1. Kivalov, S. V. et al. (2004), Administrativnoye pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine],
textbook, Odissyey, Kharkov, Ukraine, 880 p.
2. Innovatsii v Ukraini (2011), Yevropeiskyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy, Feniks, Kyiv, Ukraine,
vol. 3, 70 p.
3. Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín (2014), The Global Competitiveness Report 2013–2014:
Full Data Edition is published by the World Economic Forum, Global Competitiveness and Benchmarking
Network, Geneva, 569 p.
4. Innovation performance review of Ukraine. – United Nations. – Geneva (Switzerland), 2013. – 152 p.
5. Dobrov, G. M., Marushchak, V. T., Baydakov, V. V. et al. (1986), “Nauchnye tsentry Akademii nauk
Ukrainskoy SSR: opyt i perspektivy” [Scientific Center of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR:
Experience and Prospects], Naukova dumka, Kiev, 207 p.
6. Verkhovna Rada Ukrainy (2013), Pro derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2013 rik : Zakon Ukrainy,
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 5-6, 198 p.
7. Solovyev, V. P. (2006), Innovatsionnaia deiatelnost kak sistemnyy protsess v konkurentnoy
ekonomike (Sinerheticheskiye effekty innovatsiy) [Innovation activities as a system service in a competitive
economy (Synergistic effects of innovation)], Feniks, Kyiv, Ukraine, 560 p.
8. Titov, V. V. (2000), Transfer tehnologiy [Technology transfer], textbook, VNIIPI, Moscow, Russia,
349 p.
Клименко К.С. ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ ТА ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Мета. Огляд законодавства України і міжнародних законів щодо інновацій та науково-технічної
сфери, аналіз досвіду державного фінансування інноваційної сфери та основних позицій в
інноваційних проектах Європейського Союзу.
Методика дослідження. Використовуються методи логічного узагальнення та порівняння - для
проведення оцінки ключових понять, системний метод - для розуміння елементів системи та
визначення стану досліджуваних питань за кордоном.
Результати. Розглянуто закони іноземних країн у сфері інновацій та трансферу технологій, а
також основні Закони України в даній сфері. Виділено основні характеристики інноваційних програм у
країнах ЄС, наведено досвід країн СНД. Визначено особливості української системи законодавства та
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конкурентоспроможності України з країнами ЄС та СНД.
Наукова новизна. Визначено підходи до огляду методів обґрунтування перспективного напряму
розвитку суспільства, заснованого на знаннях, та стратегічне співробітництво між різними
організаціями, базою якого буде спільна діяльність науки та бізнесу.
Практична значущість. Отримані результати дослідження надають можливість розробляти
передові технології і розвивати центри інновацій, які можуть бути запроваджені, зокрема, у сфері
машинобудування.
Ключові слова: наука, інновації, трансфер технологій, державна політика, закони України в
сфері інновацій, суспільство, засноване на знаннях.
Klymenko K.S. FEATURES OF STATE POLICIES PROGRAMS IN SPHERE OF INNOVATION AND
TECHNOLOGY TRANSFER
Purpose. Review of legislation of Ukraine and international laws on innovation and R&D financing,
analysis of the experience of public funding of innovation scope and key positions in innovative projects of
the European Union.
Methodology of research. The methods of logic synthesis and comparison, to assess key concepts,
systematic method for understanding the elements of the system and determine the status of the
investigated problems abroad.
Findings. Considered the laws of foreign countries in the field of innovation and technology transfer,
and basic laws of Ukraine in the field. The main characteristics of innovative programs in the EU, given the
experience of the CIS. The features of Ukrainian legal system and presents options for its improvement.
Comparison of the Global Competitiveness Index Ukraine with the EU and the CIS.
Originality. The approaches to the study of methods of perspective view of the trend of a society
based on knowledge and strategic cooperation between the various organizations, the base of which is a
joint activity of science and business.
Practical value. The obtained results of the study provide an opportunity to develop advanced
technology centers and develop innovations that can be implemented, particularly in the field of engineering.
Key words: science, innovation, technology transfer, public policy, laws of Ukraine in the field of
innovation, knowledge-based society.
Клименко К.С. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИЙ И
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ
Цель. Обзор законодательства Украины и международных законов про инновации и научнотехнической сферы, анализ опыта государственного финансирования инновационной сферы,
основных позиций в инновационных проектов Европейского Союза.
Методика исследования. Используются методы логического обобщения и сравнения, для
проведения оценки ключевых понятий, системный метод для понимания элементов системы и
определения состояния исследуемых вопросов за рубежом.
Результаты. Рассмотрены законы зарубежных стран в области инноваций и трансфера
технологий, а также основные Законы Украины в данной сфере. Выделены основные характеристики
инновационных программ в странах ЕС, приведен опыт стран СНГ. Определены особенности
украинской системы законодательства и представлены варианты ее усовершенствования. Проведено
сравнение Глобального индекса конкурентоспособности Украины со странами ЕС и СНГ.
Научная новизна. Определены подходы к обзору методов обоснования перспективного
направления развития общества, основанного на знаниях, и стратегическое сотрудничество между
различными организациями, базой которого будет совместная деятельность науки и бизнеса.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования дают возможность
разрабатывать передовые технологии и развивать центры инноваций, которые могут быть внедрены,
в частности, в сфере машиностроения.
Ключевые слова: наука, инновации, трансфер технологий, государственная политика, законы
Украины в сфере инноваций, общество, основанное на знаниях.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПРОБЛЕМ І МЕТОДІВ ЇХ
ПОДОЛАННЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Зміцнення економічної незалежності країни значною мірою залежить
від здоров’я нації. Цього можна досягти коли лікарські засоби є доступними для усіх верств населення,
а отже необхідним є виробництво лікарських засобів, що є соціально значущим напрямком розвитку та
структурної перебудови економіки України.
Після здобуття Україною незалежності основні фонди фармацевтичних підприємств були технічно і
морально зношені, також була відсутня нормативна база, фахівці та фірми з маркетингу, консалтингу,
сертифікації, рівень галузевої науки був низьким, дефіцит виробництва життєво важливих лікарських
засобів, підприємства, які б працювали у системі міжнародних стандартів GMP (міжнародні стандарти)
були відсутні, не було гнучкої системи ціноутворення і наукових підходів до маркетингу та реклами,
недостатній розвиток стратегічного планування в діяльності фармацевтичних підприємств. Методи
управління виробництвом і реалізацією ліків були неефективними і гальмували розвиток фармації.
Сьогодні проблеми галузі майже не змінилися. Серед них – низький рівень інновацій та технологій,
які використовуються під час розробки та виробництва лікарських засобів; нездатність забезпечувати
населення України основною номенклатурою сучасних лікарських препаратів, увесь цикл виробництва
яких знаходився б на території України; не повною мірою розвинений механізм взаємодії між суб’єктами
фармацевтичної галузі; низький рівень стратегічного планування в діяльності фармацевтичних
підприємств; дефіцит висококваліфікованих кадрів, а також недостатній рівень українського патентного
законодавства та практики його застосування по відношенню до міжнародних стандартів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фармацевтична галузь традиційно є одним з основних
секторів промисловості в економіці України. Фармацевтика охоплює виробництво фармацевтичних
препаратів, оптової та роздрібної торгівлі, спеціалізоване зберігання і розповсюдження через розвинену
мережу продаж. Це одна з найбільш прибуткових і динамічних галузей.
Проблеми динаміки фінансового потенціалу найяскравіше висвітлені в працях О. Амоші,
Я. Базилюка, О. Власюка, В. Гейця, Я. Жаліла, Д. Крисанова, В. Семеноженка, Л. Федулової, С. Усик
та багатьох інших [1].
Так, С. Усик характеризує динаміку потенціалу фармацевтичної галузі високими темпами росту
протягом останніх років (в середньому на 20-30% щорічно), а також відносно низьким рівнем
споживання лікарських засобів на душу населення (витрати на медичні препарати посідають 4-5 місце
у загальній структурі витрат домогосподарств України) [2].
Необхідно констатувати, що Україна має високий науковий потенціал, необхідний для розвитку
фармацевтичної галузі. Розробку лікарських препаратів здійснює Український науково-дослідний
інститут фармакології та токсикології, Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського
НАМН України, Інститут органів хімії НАНУ, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного
НАНУ, Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова НАМН України, НАфУ та інші заклади.
Виходячи з тенденцій розвитку політичної та економічної ситуації в Україні, з урахуванням
перспектив світового фармацевтичного ринку науковці вважають фармацевтичну галузь прибутковою і
такою, що постійно розвивається та розширюється.
В фармацевтичній галузі України, як і було сказано вище, є багато проблем, однак для їх
вирішення потрібно проаналізувати динаміку фінансового потенціалу галузі, що дало б можливість
визначити доцільність інвестування в фармацію.
Постановка завдання. Метою роботи є аналіз динаміки фармацевтичної галузі на ринку
України, висвітлення її проблем, основних тенденцій та обґрунтування потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Українська фармацевтична галузь – одна із
важливих складових національної системи охорони здоров'я. За роки незалежності українська
фармацевтична галузь зробила серйозний прорив у виробництві, розробці нових форм лікарських
засобів та приведенні умов виробництва та системи забезпечення якості до рівня вимог
Європейського Союзу.
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Український фармацевтичний ринок є одним з найбільш динамічних та швидкозростаючих
світових ринків.
Протягом 2008-2013 рр. фармацевтична галузь характеризувалась високими темпами росту, що
дало можливість збільшити фінансовий потенціал галузі. Динаміку розвитку галузі на ринку можна
побачити на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка розвитку фармацевтичної галузі на ринку України протягом 2008-2013 років в
млрд. грн. (за цінами виробників)
Джерело: [3; 4]

Оптовою і роздрібною торгівлею продукцією фармацевтичної галузі на національному ринку
займаються 5697 суб’єктів господарювання. Діє 21434 аптечних заклади (аптеки, аптечні кіоски,
аптечні склади), 84 % з них розташовані в містах та селищах міського типу. В середньому один
аптечний заклад обслуговує 2,9 тис. осіб.
Найбільші обсяги продажу фармацевтичних товарів у роздрібному сегменті фармринку у 2013
році мали національні дистриб’ютори: ПАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптима-Фарм»,
ТОВ «Фра-М») [2].
Загальний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників) за підсумками 2013
року склав 35,85 млрд. грн., що на 12,7 % перевищує аналогічний показник 2012 року. При цьому, у
натуральному вираженні обсяг ринку становив 1,99 млн. умовних упаковок, що лише на 1,6 %
перевищує показник 2012 р. (рис. 2). До продуктів фармацевтичної галузі відносять медичні
препарати, вироби медичного призначення, косметику і дієтичні добавки (враховувалися як
рецептурні, так і без рецептурні препарати); серед країн виробників є як Україна, так і інші країниімпортери. Можна сказати, що основним чинником збільшення ринку в аналізованому періоді є
зростання цін на лікарські засоби.
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Рис. 2. Динаміка об’єму роздрібних продажів фармацевтичної галузі за 2008-2013 роки в
натуральному вираженні (кількість упаковок, умовно)
Джерело: [3; 4]
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Питома вага вітчизняних препаратів у натуральному вимірі становить близько 60 % (один з
найбільших показників серед країн СНД). Проте у грошовому вимірі на вітчизняну продукцію припадає
лише 30 % загальних продажів, тоді як на більш дорогу імпортну – 70 % відповідно.
Протягом останніх років українські підприємства-виробники фармацевтичної продукції
нарощували обсяги експортних поставок. Географія експортних поставок здебільшого представлена
такими країнами, як: Узбекистан, Казахстан, Росія, Білорусь та інші країни. Концентрація експорту
фармацевтичної продукції українського виробництва, переважно до країн СНД, пояснюється
наявністю жорсткої системи контролю якості продукції на європейських ринках, а також необхідністю
наявності у виробників GMP (міжнародні стандарти) сертифікатів. Найбільшими українськими
виробниками-експортерами є: ВАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум» та інші підприємства.
Згідно досліджень агентства «Кредит Рейтинг», українські підприємства-виробники
використовують у виробництві в основному імпортну сировину, що прив’язує як структуру собівартості,
так і рівень відпускних цін до коливань курсу національної валюти відносно долара та євро (рис. 3).
При цьому сировина та матеріали представлені здебільшого допоміжними матеріалами (упаковка
тощо).
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Рис. 3. Динаміка розвитку фармацевтичної галузі на ринку України
протягом 2008-2013 років в млрд. доларів США
Джерело: [3; 4]

З основних тенденцій розвитку фармацевтичної галузі України необхідно також відмітити
збільшення українськими підприємствами обсягів виробництва в цілому, а також частки в структурі
виробництва препаратів, які відносяться до групи високорентабельної продукції (у т.ч. препарати
генерики). Крім того, у рамках поетапної модернізації основних фондів, вітчизняні компанії здійснюють
сертифікацію виробничих потужностей у відповідності зі стандартами Виробничої практики GMP EC
(міжнародні стандарти і правила, які регламентують організацію виробництва й контроль якості
фармацевтичної продукції на всіх стадіях технологічного процесу). З однієї сторони, наявність GMP
сертифікатів підвищує конкурентоспроможність продукції та фактично є допуском українських
фармацевтичних компаній на ринки розвинених країн, з іншої сторони, модернізація виробництва за
вимогами даних директив може привести до збільшення собівартості і, як наслідок, росту цін на
продукцію, що експортується.
Фармацевтична галузь формує найбільший попит на науково-дослідні розробки (НДР) та
забезпечує стабільно високі темпи їх зростання на найбільших макрорегіональних ринках світу. До
прикладу, для економік США та країн Європи науково орієнтована галузь стала ключовим активом,
відображено на рис. 4.
Хоча потенціал фармацевтичної галузі зростає досить високими темпами, як було зазначено
вище, проте в минулому році відбулося зниження темпів зростання продажів вперше за останні кілька
років, така тенденція розпочалась у другій половині року і була зумовлена зниженням доходів
населення. Темпи зростання ринку в натуральному вираженні знижуються через подорожчання ліків,
через аптеки було продано 1,99 млрд. упаковок, що перевищило 2012 рік лише на 1,6%, в 2012 році
цей показник склав 4,5 %. Ціни на лікарські препарати в 2013 році в середньому зросли на 10,8% (в
першому півріччі на 9,3%, в другому – на 12,5%).
Через недостатню розвиненість системи охорони здоров’я основним покупцем лікарських
засобів часто стає сам пацієнт, що здійснює непрофесійний вибір, здебільшого під впливом реклами.
Зараз виробники фармацевтичної продукції через ситуацію, яка склалася на ринку, змушені вкладати
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більше коштів в маркетинг та реалізацію, а не в розробку нових ефективних препаратів, що суттєво
уповільнює розвиток галузі за інноваційним сценарієм.
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Рис. 4. Рейтинг промислових секторів за інтенсивністю НДР за 2010 рік у світі
(у % від чистих продаж НДР)
Джерело: перекладено автором за [5; 6].
Українська фармацевтична галузь, хоч і програє за доходом, тим не менш, в середньому на 6267% забезпечує вітчизняну охорону здоров’я лікарськими засобами в натуральних показниках, в
госпітальному секторі цей показник сягає понад 83%.
При цьому, основну частину продуктових портфелів вітчизняних виробників складає
низькорентабельні генеритичні препарати, що не дозволяє фармвиробникам виділяти на дослідження
та розробки більше 1-2% свого доходу. Для порівняння, фармвиробники США та країн Європи
виділяють 10-15%, що дозволяє їм формувати більше половини своїх продуктових портфелів за
рахунок інноваційних препаратів [7,8].
В фармацевтичній галузі України можна побачити високі темпи зростання фінансового
потенціалу галузі та існує ряд проблем, які необхідно вирішити для більшої інвестиційної
привабливості:
1.Нездатність забезпечувати населення України основною номенклатурою сучасних лікарських
препаратів, увесь цикл виробництва яких знаходився б на території України.
2.Низький рівень інновацій та технологій, які використовуються під час розробки та виробництва
лікарських засобів (ЛЗ).
3.Послаблення гривні на даний момент створює передумови для більш прискореного
імпортозаміщення.
4.Дефіцит висококваліфікованих кадрів для фармацевтичної галузі.
5.Відсутність механізмів фінансування розробок лікарських засобів.
6.Недостатній рівень українського патентного законодавства та практики його застосування по
відношенню до міжнародних стандартів.
Зазначені проблеми призводять до того, що за існуючого інвестиційного сценарію розвитку,
незважаючи на наявні позитивні передумови, в Україні вже скоро можуть припинити своє існування як
базовий виробничий сектор, який виробляє лікарські субстанції, так і пов’язаний з ним науковотехнологічний сектор.
Для уникнення таких негативних явищ, в Україні потрібно здійснити ряд заходів серед яких:
−створення системи сучасного фармацевтичного виробництва та розробки ЛЗ;
−розвиток сучасної виробничої бази, що відповідає стандартам GMP, яка дозволяє з високою
ефективністю виробляти лікарські субстанції та готові лікарські засоби на їх основі;
−вдосконалення нормативно-правової бази;
−приведення патентного законодавства у відповідність європейським нормам;
−проведення комплексу заходів по боротьбі з корупцією у питаннях забезпечення ліками;
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−забезпечення безперервного функціонування державних лабораторій для здійснення
держаного контролю якості;
−модернізація системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів в області розробки та
виробництва ЛЗ;
−створення налагодженої системи виробництва і виведення генеричних препаратів на ринок
України, а також розміщення ліцензійних виробництв, що не мають генерикових аналогів;
−реалізація заходів, що спрямовані на розвиток конкурентних переваг національної
фармацевтичної галузі та здійснення її переходу на інноваційну модель розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна констатувати, що фармацевтична галузь
ще потребує вирішення комплексу проблем. Однак вже сьогодні вона є однією з найбільш фінансово
привабливих на ринку України. Стабільне зростання і постійний розвиток, а також стратегія розвитку
економіки України, в якій перевагу віддають високотехнологічним та наукоємним галузям, свідчать про
те, що фармацевтична галузь ефективно розвивається. На внутрішньому ринку країни динаміку
фармгалузі можна підкреслити позитивною тенденцією протягом 5 років, як в грошовому, так і в
натуральному вираженні. Темпи росту галузі досить високі від 20 до 30% за рік. Але цього
недостатньо для фармацевтичної галузі України. Вона має всі шанси вийти достойним конкурентом на
світовий ринок після вирішення ряду проблем.
Високий рівень фінансового потенціалу фармацевтичної галузі дасть можливість вивести
економіку країни на якісно новий рівень, а для населення – це буде підвищенням соціального та
економічного захисту.
В подальших дослідженнях слід звернути увагу на рівень розвитку фармацевтичної галузі в усіх
регіонах України, а також виділити серед них ті, в яких рівень розвитку фармацевтичної галузі
найбільший, знайти ще можливі шляхи підвищення фармацевтичного потенціалу галузі в цілому, та
методи виведення її на міжнародний ринок.
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Матвіїв О.В. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ТА ПРОБЛЕМ І МЕТОДІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Метою роботи є аналіз динаміки фармацевтичної галузі на ринку України, висвітлення її
проблеми і можливостей їх подолання, основних тенденцій та обґрунтування потенціалу галузі.
Методика дослідження. Для аналізу динаміки фінансового потенціалу фармацевтичної галузі
та проблем і методів їх подолання на ринку України були використані такі методи дослідження як:
порівняння сучасного стану галузі з її станом на момент здобуття незалежності України, аналіз
динаміки розвитку фармацевтичної галузі України, дедукція результатів дослідження потенціалу
галузі.
Результати дослідження. Обґрунтовано потенціал фармацевтичної галузі України. Висвітлено
проблеми та тенденції розвитку галузі. Доведено інвестиційну привабливість фармацевтичної галузі, а
також необхідність її подальшого стабільного розвитку. Встановлено, що сталого розвитку можна
досягти завдяки подоланню наведених вище негативних факторів, які мають місце в галузі на даному
етапі.
Наукова новизна. Запропоновано методи вирішення негативних явищ у фармацевтичній галузі.
Визначено, що підвищення фінансового потенціалу галузі дасть можливість соціального та
економічного захисту населення. Наведено позитивну динаміку галузі, що дає підстави стверджувати
про необхідність подальшого дослідження фармацевтичної галузі.
Практична значущість полягає в тому, що матеріали роботи з аналізу динаміки
фармацевтичної галузі України можуть бути використані в розвитку фармацевтичної галузі та
економіки країни в цілому. Це дозволить підвищити рівень доходів від фармацевтичних підприємств, а
також вийти на світовий ринок з новими препаратами.
Ключові слова: динаміка, фінансовий потенціал, фармацевтична галузь, стандарти GMP,
патентне законодавство.
Matviiv O.V. DYNAMICS ANALYSIS OF FINANCIAL POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL
INDUSTRY, PROBLEMS AND METHODS FOR THEIR SOLUTION IN THE UKRAINIAN MARKET
Purpose of work is to analyze the dynamics of the pharmaceutical industry in Ukraine, highlighting its
problems and possibilities of overcoming the major trends and rationalizations potential of industry.
Methodology of research. For the analysis dynamics of the financial capacity of the pharmaceutical
industry, problems and methods to overcome them in Ukraine were used research methods such as
comparing the current state of the industry with its at the time of independence Ukraine, the analysis of the
dynamics of the pharmaceutical industry of Ukraine, the deduction of results of industrial potential.
Findings. Grounded potential pharmaceutical industry of Ukraine. The problems and trends in the
industry. Proved the investment attractiveness of the pharmaceutical industry and the need to further
sustainable development. Established that sustainable development can be achieved by overcoming the
above negative factors that exist in the field at this stage.
Originality. Methods addressing the negative effects of the pharmaceutical industry. Determined that
increasing the financial capacity of the industry will enable social and economic protection. Shows the
positive dynamics of the industry, which gives grounds to assert the need for further study of the
pharmaceutical industry.
Practical value. The practical significance is that the materials of the analysis of the dynamics of the
pharmaceutical industry of Ukraine may be used in the pharmaceutical industry and the economy as a
whole. This will increase the level of income from pharmaceutical companies, as well as to enter the global
market with new products.
Key words: dynamics, financial potential, pharmaceutical industry, standards GMP, patent law.
Матвиив А.В. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ И ПРОБЛЕМ И МЕТОДОВ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ
Целью работы является анализ динамики фармацевтической отрасли на рынке Украины,
освещение ее проблемы и возможностей их преодоления, основных тенденций и обоснование
потенциала отрасли.
Методика исследования. Для анализа динамики финансового потенциала фармацевтической
отрасли и проблем и методов их преодоления на рынке Украины были использованы такие методы
исследования как: сравнение современного состояния отрасли с ее состоянием на момент обретения
независимости Украины, анализ динамики развития фармацевтической отрасли Украины, дедукция
результатов исследования потенциала отрасли.
Результаты исследования. Обоснованно потенциал фармацевтической отрасли Украины.
Освещены проблемы и тенденции развития отрасли. Доказано инвестиционную привлекательность
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фармацевтической отрасли, а также необходимость ее дальнейшего стабильного развития.
Установлено, что устойчивого развития можно достичь благодаря преодолению указанных выше
негативных факторов, которые имеют место в отрасли на данном этапе.
Научная новизна. Предложены методы решения негативных явлений в фармацевтической
отрасли. Определено, что повышение финансового потенциала отрасли позволит повысить степень
социальной и экономической защиты населения. Приведена положительная динамика отрасли, что
дает основания утверждать о необходимости дальнейшего исследования фармацевтической
отрасли.
Практическая значимость заключается в том, что материалы работы по анализу динамики
фармацевтической отрасли Украины могут быть использованы в развитии фармацевтической
отрасли и экономики страны в целом. Это позволит повысить уровень доходов от фармацевтических
предприятий, а также выйти на мировой рынок с новыми препаратами.
Ключевые слова: динамика, финансовый потенциал, фармацевтическая отрасль, стандарты
GMP, патентное законодательство.

51

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2014[24]
Міжнародний науково-виробничий журнал

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
УДК 658.152:339.187.62
Завора Т.М.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи,
Григоришина О.І.,
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого промислового підприємства нерозривно
пов’язана з наявністю та використанням основних засобів. При цьому постійна нестача фінансових
ресурсів, високий рівень морального і фізичного зносу основних виробничих засобів зумовлюють
необхідність їх раціонального та ефективного використання. Тому актуальною проблемою є
визначення заходів щодо підвищення ефективності використання основних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної сутності основних засобів та їх
класифікацію досліджували вчені, серед яких можна виділити таких, як Т. С. Гайдучок,
В. А. Мостепанюк, Н. Р. Домбровська [3; 5]. Вивченню сутності амортизаційної політики підприємства
як джерела відтворення його основних засобів приділяли свою увагу такі дослідники, як
В. В. Бондарюк, Ю. А. Мельник [2; 10]. При цьому Р. І. Бакалець [1] у своїй науковій праці дослідив та
охарактеризував критерії, за якими порівнюють різні джерела фінансування при купівлі основних
засобів. К. О. Кандиба, Є. О. Кириченко, М. І. Ларка, Ю. Яшан у своїх роботах висвітлювали напрями
підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства [7; 8; 9; 15]. Попри
це, в умовах трансформаційних перетворень у соціально-економічному розвитку держави питання
сутності основних засобів та ефективності їх використання потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження теоретичних основ формування та
ефективного використання основних засобів підприємства. Поставлена мета передбачає розв’язання
таких завдань:
– охарактеризувати економічну сутність основних засобів та розглянути їх класифікацію;
– розкрити поняття амортизації основних виробничих засобів і дослідити методи її нарахування;
– визначити основні шляхи оновлення основних засобів підприємства та з’ясувати переваги й
недоліки їх застосування;
– запропонувати заходи підвищення ефективності використання основних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз категоріального апарату в нормативноправовій базі виявив розбіжності щодо понятійного апарату основних засобів. Так, згідно з П(С)БО 7
основними засобами є матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання котрих більше одного року [12]. При цьому в ПКУ введено обмеження у розмірі їх
вартості, а саме більше 2500 грн. [14].
Відповідно до МСБО 16, «основні засоби – це матеріальні активи, якими підприємство володіє з
метою їх використання в процесі виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, надання в оренду
або для цілей управління, й які, як передбачається, будуть використовуватися протягом більш одного
звітного періоду». МСФЗ 16 поширюється на всі види активів, що відповідають цьому визначенню, крім
лісних угідь і подібних відтворених природних ресурсів. Таке визначення основних засобів, на наш погляд,
вдало підкреслює спосіб їх використання, але не враховує всіх ознак, що визначають їх сутність [11].
Визначення шляхів оновлення основних засобів та підвищення ефективності їх використання
потребує розкриття їх класифікації. Основними класифікаційними ознаками основних виробничих
засобів є такі: за приналежністю, використанням, функціональним призначенням і за галузями.
За приналежністю основні засоби поділяються на власні та орендовані. До власних основних
засобів відносяться ті, які належать певному підприємству. Власні основні засоби можуть
формуватися за рахунок статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з
відповідних джерел на розширене виробництво, власних прибутків. Орендовані основні засоби не
належать певному підприємству, однак на підставі договору оренди використовуються в його
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господарській діяльності. Орендовані основні засоби відображаються у балансі тільки орендодавача,
що виключає можливість їх подвійного обліку.
За використанням основні засоби бувають діючі та недіючі. До діючих основних фондів
належать ті, які знаходяться в експлуатації, у тому числі ті, котрі тимчасово не використовуються або
здані в оренду іншим підприємствам на договірних засадах. До недіючих основних засобів належать
ті, які знаходяться в резерві (в запасі, на складі) [5].
За функціональним призначенням основні засоби поділяють на два види – виробничі та
невиробничі. Виробничі основні засоби є знаряддями праці, за допомогою котрих працівник впливає
на предмет праці, або є необхідними для здійснення процесу торгівлі, заготівель, виробництва, та які
безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або якимось чином сприяють його здійсненню.
Виробничі основні засоби багаторазово беруть участь у виробничих циклах, що повторюються,
поступово зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, по частинах переносять свою вартість
на виготовлений продукт. Невиробничі основні засоби є необхідною умовою суспільного відтворення.
До них належать ті основні засоби, котрі не беруть безпосередньої участі в основній діяльності, а
призначені для обслуговування потреб, вони функціонують тривалий час та поступово зношуються,
але не беруть участі у виробництві матеріальних благ, і тому втрачена ними вартість не переноситься
на продукт. Відшкодування втраченої ними вартості здійснюється за рахунок національного доходу.
За галузями діяльності основні виробничі засоби поділяються на такі, які використовуються у
промисловості, сільському господарстві, транспорті, зв’язку, будівництві, торгівлі, громадському
харчуванні, лісовому господарстві, матеріально-технічному постачанні та збуті, заготівлях, інших
видах діяльності сфери матеріального виробництва, а також у житлово-комунальному господарстві,
охороні здоров’я, фізичній культурі, соціальному забезпеченні, освіті, культурі, мистецтві, науці й
науковому обслуговуванні, кредитуванні, управлінні, та основні засоби, котрі використовуються
громадськими організаціями [5].
При цьому у Податковому кодексі виділяють 16 груп основних засобів, кожна з яких має свої
мінімально допустимі строки корисного використання.
Одним із джерел фінансування основних засобів є амортизаційні відрахування, розмір котрих
залежить від вибраного методу. Існують п’ять методів нарахування амортизації відповідно до П(С)БО
7, а саме: прямолінійний, зменшення та прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і
виробничий, вибір одного з яких здійснюється підприємством самостійно з урахуванням очікуваного
способу отримання економічних вигод від його використання [12]. Переваги і недоліки основних
методів нарахування амортизації подано в табл. 1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки методів нарахування амортизації
Переваги

Недоліки
Прямолінійний метод
простота розрахунку;
неврахування морального зношування;
рівномірність розподілу суми амортизації між необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки
обліковими періодами;
експлуатації об’єкта;
забезпечується
порівняння
собівартості відмінність виробничої потужності об’єкта основних засобів у різні
продукції з доходами від її реалізації.
роки його експлуатації.
Зменшення залишкової вартості
Протягом перших років експлуатації об’єкта Якщо ж ліквідаційна вартість (ЛВ) дорівнює нулю, то складова (ЛВ
основних засобів накопичується значна сума : ПВ)1/Т = 0, де ПВ – первісна вартість, а T – строк корисного
коштів, необхідних для його відновлення.
використання об’єкта основних засобів. Отже, річна сума
амортизації виявиться такою, що дорівнює первісній вартості.
Неповністю компенсується амортизована вартість основних
засобів.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Протягом перших років експлуатації об’єкта Застосовується тільки при нарахуванні амортизації до об’єктів
основних засобів накопичується значна сума основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання)
коштів, необхідних для його відновлення.
та 5 (транспортні засоби).
Кумулятивний метод
У перші роки, коли інтенсивність використання Певна трудомісткість.
об’єкта
основних
засобів
максимальна,
амортизується більша частина його вартості та
накопичуються грошові кошти для заміни об’єкта
основних засобів, що амортизуються.
Забезпечує повне відшкодування балансової
вартості основних засобів.

Виробничий метод
Застосування пов’язане з трудністю визначення виробітку
окремих об’єктів основних засобів.
Джерело: складено авторами на основі [2; 10]

Простота, раціональність та систематичність.
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Проте амортизаційна політика, яка здійснюється сьогодні в Україні, є недосконалою, про що свідчить
наявність тенденції до збільшення ступеня зносу основних засобів. Ця проблема пояснюється
невирішеністю ряду питань (недостатністю методичного забезпечення, відсутністю практичних
напрацювань в Україні), що не дозволяє амортизаційній політиці виконувати свої функції [6].
При цьому на сьогоднішній день більшість основних засобів виробничих підприємств
відпрацювали свій термін експлуатації та, відповідно, мають незначну балансову вартість. Це
спричиняє наявність невеликих сум амортизаційних відрахувань. Кошти амортизаційних фондів,
отримані за рахунок амортизаційних відрахувань для цих основних засобів, за минулі роки були
знецінені через такі негативні явища в економіці країни, як інфляція, диспаритет цін та ін. Тому
амортизація, нарахована сьогодні, не дозволяє отримати скільки-небудь суттєвих коштів на
оновлення основних засобів, а розраховувати на кошти амортизаційних фондів попередніх років
підприємства не можуть [3].
Проведене оцінювання стану та придатності основних засобів в Україні виявило, що 76,7%
споруд, техніки й обладнання українських підприємств є зношеними фізично і морально застарілими
[4]. Це зумовило необхідність визначення шляхів фінансування оновлення основних засобів, що
зводяться до трьох основних варіантів: власним коштом, за рахунок позикових коштів та шляхом
фінансового лізингу (рис. 1).
Оновлення основних засобів за рахунок

Власним коштом

Позикових коштів

Переваги:
підприємство
звільняється від будьяких
додаткових
зобов'язань щодо оплати
відсотків,
страхових
внесків тощо

Переваги:
вільні кошти підприємство
може
спрямувати
на
загальний
розвиток
та
розширювати
свою
діяльність

Недоліки:
збільшення неліквідних
оборотних
активів,
складність
процесу
придбання
основних
засобів,
відволікання
коштів від виробничої
діяльності

Недоліки:
необхідність
застави,
підтвердження
спроможності виконувати
зобов’язання,
наявність
валютних та відсоткових
ризиків, відсотки будуть
нараховуватися
на
величину ПДВ

Фінансового лізингу
Переваги:
швидкість,
невеликі
капіталовкладення,
відсутність
застави,
ресурси
для
оплати
лізингових
платежів
формуються до сплати
податку на прибуток,
допомога
в
освоєнні
техніки
спеціалістами
лізингодавця, можливість
придбання
за
залишковою вартістю

Недоліки:
у фінансовий лізинг не
можуть
надаватися
нематеріальні
активи,
корпоративні
права,
сировина, матеріали та
цінні папери

Рис. 1. Шляхи оновлення основних засобів підприємства
Джерело: складено авторами на основі [1]

Зазначені переваги використання фінансового лізингу сприяють активному розвиткові ринку
лізингу в Україні протягом останніх років (рис. 2). У розрізі дослідження стану та перспектив його
розвитку в Україні було визначено, що у вартісному вираженні обсяг договорів, укладених за третій
квартал 2013 року, збільшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року майже у 7 разів і
склав 24605,6 млрд. грн., що свідчить про стрімкий розвиток лізингових операцій в Україні. При цьому
кількість укладених договорів фінансового лізингу в III кварталі 2013 року збільшилася на 6,7% (156
шт.) порівняно з аналогічним періодом попереднього року і склала 2486 шт. [13].
Світовий досвід застосування фінансового лізингу іноземними підприємствами та недостатній
рівень власних фінансових ресурсів у вітчизняних підприємств визначає актуальність використання
фінансового лізингу для оновлення основних засобів. Це дозволить зменшити витрати підприємства
на перевезення продукції, підвищити продуктивність праці за рахунок використання більш сучасного
обладнання, машин та устаткування.
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Рис. 2. Динаміка кількості і вартості укладених договорів фінансового лізингу поквартально
протягом 2011 – 2013 років в Україні
Джерело: складено авторами на основі [13]

Таким чином, на основі дослідження теоретичних основ формування й ефективного
використання основних засобів підприємства сформовано заходи щодо підвищення ефективності їх
використання, які здійснюються інтенсивним та екстенсивним шляхом (рис. 3).
Напрями підвищення ефективності використання основних засобів
Інтенсивний шлях

Екстенсивний шлях

Підвищення завантаження устаткування та
збільшення рівня їхньої потужності

Збільшення тривалості роботи, скорочення
втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта
змінності

Заходи та напрями підвищення ефективності використання основних засобів
Удосконалення технологій та організації
виконання робіт

Безперебійне постачання підприємствам
сировини, матеріалів, палива, електроенергії

Упровадження наукової організації праці
та виробництва
Своєчасне усунення намічених диспропорцій у
галузі й на підприємствах, всередині цехів, що
дасть змогу запобігти перервам у роботі
обладнання

Ліквідація вузьких місць та диспропорцій у
виробничих потужностях підприємства

Розвиток матеріальної зацікавленості
працівників тощо
Усунення причин нерівномірної роботи
підприємства

Правильний вибір машин та робочого
устаткування, тобто такого, що дозволяє
досягти максимального результату за
мінімальних витрат

Скорочення строків ремонту техніки,
обладнання та устаткування

Упровадження сучасних технологій

Зниження кількості простоїв на виробництві:
цілозмінних та всередині зміни

Заміна застарілої техніки
Модернізація обладнання
Ліквідація у процесі виробництва незадіяного
обладнання

Технічне переозброєння на базі
комплексної автоматизації

Рис. 3. Напрями та заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробничих
засобів підприємства
Джерело: складено авторами на основі [7; 8; 9; 15]
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Під ефективністю основних засобів розуміють результат, отриманий у вигляді ефекту, що
співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення ефективності полягає в досягненні найбільших
результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці,
використаними на створення суспільного продукту. Від ефективності використання залежать темпи
зростання продуктивності праці, обсягів виробництва, поліпшення якості промислової продукції та
інших показників. Саме тому проблема вирішення ефективності використання основних виробничих
засобів посідає центральне місце у фінансово-господарській діяльності будь-якого підприємства [8].
Застосування на практиці розроблених заходів (економічний ефект) у цілому по підприємству дасть
змогу збільшити обсяг випуску товарної продукції, підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити
прибуток від реалізації й балансовий прибуток, а отже, і рентабельність виробничих засобів підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, основні виробничі засоби становлять
головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. На базі їх
зростання збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі, підвищується технічний
рівень виробництва. Це у свою чергу підвищує темпи випуску продукції, що вирішальним чином
сприяє вдосконаленню розширеного відтворення й правильному формуванню найважливіших
пропорцій господарювання. Основними шляхами відтворення основних засобів є використання
власних, позикових коштів та фінансового лізингу. Визначено основні напрями підвищення
ефективності використання основних засобів, до яких віднесено інтенсивний та екстенсивний, і заходи
щодо їх забезпечення.
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Завора Т.М., Григоришина О.І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Мета – дослідження теоретичних основ формування та ефективного використання основних
засобів.
Методологія дослідження. У процесі дослідження було використано як загальнонаукові методи
пізнання (діалектичний щодо вивчення об’єкта дослідження у суперечливості, цілісності й розвитку),
так і спеціальні. На основі аналізу та синтезу, індукції та дедукції, а також узагальнення наукових
джерел, присвячених проблемі ефективного використання основних засобів, визначено шляхи, що
сприяють поліпшенню ефективності їх використання.
Результати дослідження. Визначено економічну сутність основних засобів підприємства та
виявлено розбіжності їх понятійно-категоріального апарату в нормативно-правовій базі. Розкрито
поняття амортизації основних виробничих засобів та методів її нарахування. Обґрунтовано основні
шляхи фінансового оновлення основних засобів підприємства, а також запропоновано заходи
підвищення ефективності використання основних засобів.
Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність використання фінансового лізингу з метою
фінансового забезпечення оновлення основних засобів підприємства, що забезпечить зменшення
витрат підприємства, сприятиме підвищенню продуктивності праці за рахунок використання сучасного
обладнання, машин та устаткування тощо.
Практична значущість. Узагальнено теоретичні й методичні підходи до вивчення основних
засобів, що відкриває можливості для їх глибшого пізнання та дозволяє виявити необхідні заходи
підвищення ефективності їх використання. Отримані матеріали можуть бути використані для
підвищення ефективності використання основних засобів, а також при виборі напряму фінансового
забезпечення оновлення основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, амортизація, знос основних засобів, власні кошти,
довгостроковий кредит, фінансовий лізинг.
Zavora T.M., Grygoryshyna O.I. THEORETICAL AND METHODICAL BASIS OF EFFECTIVENESS
USE OF FIXED ASSETS ENTERPRISE
Purpose – is research theoretical bases of formation and efficient use of fixed assets.
Methodology of research. There are used general scientific methods of knowledge (dialectical,
indicating the study object of research in contradictoriness, integrity and development) and special. On the
basis of analysis and synthesis, induction and deduction and a generalization of scientific literature on the
problem of effective use of fixed assets, the ways that improve the effectiveness of their use are considered.
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Findings. The economic essence of the fixed assets of the enterprise is considered and differences of
their conceptual and categorical apparatus of the legal framework are revealed. The notion of depreciation of
fixed assets and methods of its calculation are described. The basic ways of financial renewal of fixed assets
of the enterprise are substantiated, and measures to improve the efficiency of fixed assets are proposed.
Originality. The expediency of the use of financial leasing for the purpose of financial support for the
renewal of fixed assets of the enterprise are substantiated, which will provide decrease costs enterprise, will
help increase the productivity of labor through the use of modern equipment, machinery and equipment etc.
Practical value. The theoretical and methodical approaches to the study of scientists of fixed assets
are generalized, which opens opportunities for more in-depth knowledge and allows us to define the
necessary measures to improve the effectiveness of their use. Obtained materials can be used to improve
the effectiveness used of fixed assets and when choosing the direction of financial security update renewal
of fixed assets.
Key words: fixed assets, depreciation, depreciation of fixed assets, equity, long-term credit, financial
leasing.
Завора Т.М., Григоришина О.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – исследование теоретических основ формирования и использования основных средств.
Методология исследования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы
познания (диалектический, указывающий на изучение объекта исследования в противоречивости,
целостности и развития) и специальные. На основе анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также
обобщения научных источников, посвященных проблеме эффективного использования основных
средств, определены пути, способствующие улучшению эффективности их использования.
Результаты исследования. Определена экономическая сущность основных средств
предприятия и выявлены расхождения их понятийно-категориального аппарата в нормативноправовой базе. Раскрыто понятие амортизации основных производственных фондов и методов её
начисления амортизации основных средств. Обоснованы основные пути обновления основных
средств предприятия, а также предложены меры повышения эффективности использования
основных средств.
Научная новизна. Обоснована целесообразность использования финансового лизинга с целью
финансового обеспечения обновления основных средств предприятия, что обеспечит уменьшение
затрат предприятия, будет способствовать повышению производительности труда за счет
использования современного оборудования, машин и оборудования и т. д.
Практическая значимость. Обобщены теоретические и методические подходы ученых к
изучению основных средств, что открывает возможности для их более глубокого познания и позволяет
определить необходимые меры по повышению эффективности их использования. Полученные
материалы могут быть использованы для повышения эффективности использования основных средств, а
также при выборе направления финансового обеспечения обновления основных средств.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, износ основных средств, собственные
средства, долгосрочный кредит, финансовый лизинг.
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функціонуванням сфер підприємства, їх збалансованістю, здатністю зберігати стабільність та
тенденцію до урівноваженого зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених
всебічно розглядаються теоретичні аспекти, значення та роль, визначається актуальність впливу
факторів обсягів виробництва та реалізації на параметри конкурентоспроможності продукції, серед
них: Белопольський Н. Г., Божкова В. В., Галелюк М. М., Гатило В. П., Гончарук Т. І., Гpибoв B. Д.,
Драган О. І., Ілляшенко С. М., Крикавський Є. В., Кузьмініч Г. Г., Куцик В. І., Лаврентьєва Л. С.,
Малюга Л. М., Маслак О. І., Москвін С. О., Мочерний С. В., Паршина О. А., Перерва П. Г.,
Тимошик Н. С., Хоменко М. М.
В Україні проблема взаємозв’язку сталого розвитку та конкурентоспроможності розглядається
на рівні окремого підприємства [1, с. 31]. Так, Дикань В. Л. [2, с. 45] та Василенко В. О. [3, с. 71-72]
визначають конкурентоспроможність як елемент або передумову загального сталого функціонування
підприємства. На думку Довгань Л. Є., Сімченко Н. О., сталий економічний розвиток передбачає
наявність внутрішньої збалансованої економічної системи, здатної зберігати стабільне і рівноважне
зростання на засадах гармонійності та інтегративності [4, с. 81].
Згадані науково-практичні напрацювання дослідників – це дослідження лише окремих аспектів
сформульованої вище проблеми. Для досягнення конкурентоспроможності машинобудівної продукції,
потрібно глибше дослідити питання єдиного комплексного підходу, який визначає механізм взаємодії
факторів, а також теоретичні аспекти сталого функціонування підприємства.
Постановка завдання. Мета статті – удосконалення управління виробничо-збутовими
сферами, спрямованого на забезпечення сталого розвитку підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток машинобудування Полтавської області
обумовлюється рівнем розвитку продуктивних сил, природно-географічним та соціально-економічним
факторами. Машинобудування за вартістю промислової продукції займає третє місце в промисловому
комплексі
області.
Найбільша
галузь
машинобудування
Полтавщини
–
транспортне
машинобудування, на яке припадає 15 % обсягу промислової продукції області та більше 50 %
продукції машинобудування. Найстаріша галузь транспортного машинобудування – вагонобудування,
яка представлена промисловим гігантом ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». В області
функціонують найбільші підприємства транспортного машинобудування ПАТ «АвтоКрАЗ»,
ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» [5]. Зазначені підприємства формують дохідну частину
бюджетів всіх рівнів, є флагманами розвитку промисловості та конкурентоспроможності
машинобудівної продукції регіону та країни в цілому.
Проаналізуємо виконання планів виробництва продукції за 2002–2012 рр. ПАТ «АвтоКрАЗ» [6],
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» [7] та ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» [8] за
допомогою діаграми (рис. 1).

Рис. 1. Виконання планів виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний
завод» та ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2002-2012 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [6; 7; 8]
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Як видно з рис. 1, планові та фактичні обсяги виробництва продукції ПАТ «АвтоКрАЗ»,
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2002–2012 рр.
не співпадають. Середньорічний відсоток виконання плану виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» складає
59,2 %, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» – 99,67 %, ПАТ «Кременчуцький колісний завод» –
102,27 %. Низьке виконання планів виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» було в: 2002 р. – 34,78 %, 2003 р. –
34,06 %, 2005 р. – 82,12 %, 2006 р. – 78,78 %, 2008 р. – 67,74 %, 2009 р. – 14,36 %, 2010 р. – 40,60 %,
2011 р. – 90,09 %, 2012 р. – 16,95 %. Недовиконання планів виробництва ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» було в: 2002 р. – 99,78 %, 2003 р. – 99,3 %, 2004 р. – 98,89 %, 2005 р. – 99,8 %,
2006 р. – 99,51 %, 2007 р. – 99,3 %, 2008 р. – 98,81 %, 2009 р. – 99,41 %, 2010 р. – 99,78 %, 2011 р. –
99,7%. Недовиконання планів виробництва ПАТ «Кременчуцький колісний завод» було в: 2006 р. –
99,25 %, 2007 р. – 90,89 %, 2008 р. – 99,84 %, 2009 р. – 91,01 %, 2011 р. – 98,71 %, 2012 р. – 97,98%.
Проаналізуємо виконання планів реалізації продукції за 2002–2012 рр. ПАТ «АвтоКрАЗ» [6], ПАТ
«Крюківський вагонобудівний завод» [7] та ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» [8] за допомогою
діаграми (рис. 2).

Рис. 2. Виконання планів реалізації ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний
завод» та ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2002-2012 рр.
Джерело : складено автором на основі даних [6; 7; 8]

Як видно з рис. 2, планові та фактичні обсяги реалізації продукції ПАТ «АвтоКрАЗ»,
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2002-2012 рр.
не співпадають. Середньорічний відсоток виконання плану реалізації ПАТ «АвтоКрАЗ» складає 61,65
%, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» – 82,27 %, ПАТ «Кременчуцький колісний завод» – 100,16
%. Низьке виконання планів реалізації ПАТ «АвтоКрАЗ» було в: 2002 р. – 32,5 %, 2003 р. – 45,62 %,
2005 р. – 77,93 %, 2007 р. – 95,91 %, 2008 р. – 67,42 %, 2009 р. – 12,92 %, 2010 р. – 41,56 %, 2011 р. –
62,97 %, 2012 р. – 24,83 %. Невиконання планів реалізації ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
було в: 2002 р. – 99,78 %, 2003 р. – 99,3 %, 2004 р. – 98,89 %, 2006 р. – 99,51 %, 2007 р. – 26,09 %,
2008 р. – 98,81 %, 2010 р. – 99,7 %, 2011 р. – 33,6%. Невиконання планів реалізації
ПАТ «Кременчуцький колісний завод» було в: 2005 р. – 82,99 %, 2006 р. – 99,25 %, 2007 р. – 90,89 %,
2008 р. – 99,84 %, 2009 р. – 91,01 %, 2011 р. – 94,65 %, 2012 р. – 99,61 %.
ПАТ «АвтоКрАЗ» пояснює невиконання планів: зростанням цін на метал, поковки, штампування,
на готові вузли українських виробників, на енергоносії; недостатністю власних обігових коштів та
високими цінами на кредитні ресурси; застарілістю виробничих потужностей; використанням
ресурсномістких технологій; низьким гарантійним пробігом; низьким коефіцієнтом корисного
навантаження; низькими екологічними показниками автомобілів КрАЗ; незначною інноваційною
активністю; загостренням кадрової проблеми на підприємстві; постійним зростанням обсягів реалізації
та збільшенням ринків збуту західних автомобілебудівників; фінансовою кризою кінця 2008 р. – 2009 р.
Серед основних чинників зниження обсягів виробництва та реалізації продукції визначають: на
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внутрішньому ринку – низьку купівельну платоспроможність; на російському ринку – введення у
III кварталi 2012 р. утилізаційного збору на імпортовані автомобілі; на ринках далекого зарубіжжя –
нестабільну політичну ситуацію в деяких країнах-споживачах [6]. Водночас, виконання планів
виробництва та реалізації ПАТ «АвтоКрАЗ» забезпечувалося: впровадженням у виробництво нових
технологій (виготовлення деталей за гнучкими технологіями; придбання універсальної технологічної
оснастки; інструментальна підготовка виробництва сертифікованих автомобілів); покращенням
технічних характеристик автомобіля (підвищення прохідності i вантажопідйомності, коефіцієнту запасу
міцності, рівня ремонтопридатності; капотна компоновка автомобіля, мiжмостовий диференціал
розподільчої коробки); широкою уніфікацією вузлів i деталей; удосконаленням ергономічних i
екологічних показників автомобіля, сертифікацією в Україні та Російській Федерації (отримання в
листопаді 2004 р. сертифікату ISO 9001:2000) тощо. Конкурентоспроможність автомобілів КрАЗ
забезпечувалася, в основному, низькою ціною [6].
Серед основних причин та ризиків, що впливають на невиконання визначених виробничо-збутових
програм, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» визначає: політичні (нестабільність політичної
обстановки, відсутність чіткої державної позиції по оновленню транспортної галузі на програмній основі,
імпортозаміщення); фінансово-економічні (податкове законодавство, податковий тиск на виробника
(неповернення сум ПДВ, невідшкодування сум експортного ПДВ), значне зростання цін на енергоносії,
метал, комплектуючі, дефіцит вагонного литва та низька його якість, відсутність державного фінансування
програм, в тому числі «Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008 –
2020 рр.», «Український вагон», низька купівельна платоспроможність); виробничо-технологічні (застаріле
обладнання та технології, ресурсномісткі технології); соціальні (значна питома вага пенсіонерів в загальній
кількості працівників підприємства, дефіцит робочої сили на ринку праці); інформаційні, що загрожують
економiчнiй безпеці підприємства; несприятливий інвестиційний клімат; високі ціни на кредитні ресурси;
стан зовнiшньоекономiчних відносин України та країн-споживачів продукції підприємства; фінансову кризу
кінця 2008 р. – 2009 р. [6]. Водночас, для виконання планів виробництва та реалізації підприємством
проводилася тривала робота та додаткові комплексні випробування, перевірки основних показників
роботи в умовах експлуатації нових видів продукції – довгобазових вагонів-платформ, перша партія яких
була поставлена до Російської Федерації, та які з жовтня 2006 р. задіяні на перевезеннях продукції. З 2007
р. поставлені на серійне виробництво бункерний вагон з кришкою. З 2009 р. - піввагони, вагони-хопери,
універсальні платформи, комбіновані вагони, широкий асортимент запасних частин та комплектуючих до
вантажних залізничних вагонів складають основний виробничий напрям підприємства [7].
ПАТ «Кременчуцький колісний завод» є спеціалізованим підприємством по виробництву колiс
для легкових i вантажних автомобілів, тракторів, комбайнів та сільськогосподарської техніки.
Забезпечення стабільної успішної діяльності по розробці коліс засноване на постійному пошуку нових
ідей, джерелом яких є опитування споживачів, дослідження ринку та продукції конкурентів. Щорічно на
підприємстві впроваджуються новi вироби (8 –11 найменувань), технологiї, що забезпечує збереження
існуючих та пошук нових ринків збуту. Продукція ПАТ «Кременчуцький колісний завод» є найбільш
доступною за ціною, що забезпечує її конкурентоспроможність. До імпортної сільгосптехніки, що
експлуатується в Українi, колісна продукція ПАТ «Кременчуцький колісний завод» у спiввiдношеннi
«цiна – якiсть» переважає закордонні аналоги [8].
Дані проведеного аналізу виконання планів виробництва та реалізації ПАТ «АвтоКрАЗ»,
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2002-2012 рр.
свідчать про неузгодженість планів виробництва та реалізації, відсутність спільних виробничо-збутових
програм, низьку конкурентоспроможність машинобудівної продукції. Проте ці чинники є наслідком та
вказують на відсутність сталого розвитку підприємства. Розглянемо можливі причини з точки зору сучасної
теорії управління (рис. 3) та можливі шляхи досягнення сталого розвитку підприємства.
Згідно з рис. 3, основними факторами, які впливають на виконання плану виробництва, є:
оборотні фонди, персонал, технологічне обладнання, технологічний (основний) процес виробництва,
якість, логістика, зміна залишків нереалізованої готової продукції, управління асортиментом продукції,
інвестиції, інновації, фінансово-кредитний фактор. Основними факторами, які впливають на виконання
плану реалізації, є: партнерський маркетинг, персонал, стан на перспективи розвитку галузі,
фінансово-кредитний фактор, зміна залишків нереалізованої готової продукції, маркетингові
комунікації, цінова політика підприємства, позитивний імідж підприємства, регуляторне середовище,
система стандартизації і сертифікації. Вищевказані фактори безпосередньо впливають на параметри
конкурентоспроможності продукції, а саме: якість, ціну та сервіс, що ототожнюється з факторами
впливу на виконання планів виробництва та реалізації машинобудівної продукції. Вищевказані
фактори належать до виробничої та збутової сфер, які обумовлені сукупністю структурних підрозділів
та їх функціями. Кожна з цих сфер впливає на конкурентоспроможність продукції.
Подолання проблем низької конкурентоспроможності є основою управління господарською
діяльністю підприємства. Управління та удосконалення конкурентоспроможності можливе при:
оптимальному співвідношенні її багатофакторних складових, врахування спільних інтересів
підприємства як в цілому, так і його виробничо-збутових сфер шляхом приведення їх до спільного
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знаменника. Наявність спільних факторів свідчить про перетин цих сфер. Ділянка перетину сфер є
управлінням виробничо-збутовими сферами. Конкурентоспроможність продукції є похідною
(результатом) управління виробничо-збутовими сферами підприємства, тому саме управління здатне
забезпечити сталий розвиток підприємства.
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Рис. 3. Схема управління сталим розвитком підприємства
Джерело: розроблено автором

Управління виробничо-збутовими сферами підприємства впливає на виконання планів
виробництва та реалізації продукції, забезпечує її конкурентоспроможність. Взаємодія виробничозбутових сфер на всіх етапах господарської діяльності підприємства надасть змогу виконати плани
виробництва та реалізації продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідженням виявлено, що фактори впливу на
виконання планів виробництва та реалізації продукції є взаємопов’язаними завдяки спільному впливу
на параметри конкурентоспроможності продукції. Встановлено, що фактори, що впливають на
виконання планів виробництва та реалізації продукції, визначають її конкурентоспроможність.
Невиконання планів виробництва та реалізації, коливання фактичних обсягів виробництва та
реалізації свідчать про низьку конкурентоспроможність продукції. Ціна, якість, сервіс, як параметри
конкурентоспроможності, перебувають в зоні відповідальності виробничих і збутових сфер
підприємства. Обґрунтовано, що збалансоване управління виробничо-збутовими сферами, швидкість
реагування системи управління на зовнішні та внутрішні впливи, прийняття ефективних управлінських
рішень – забезпечать конкурентоспроможність продукції, стабільність виконання планів виробництва
та реалізації продукції, сталий розвиток підприємства.
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Кондратенко Т.В. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИМИ СФЕРАМИ ЯК ЧИННИК
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Удосконалення управління виробничо-збутовими сферами, спрямованого на
забезпечення сталого розвитку підприємства.
Методика дослідження. В статті використані балансовий та діалектичний методи для аналізу
виконання планів виробництва та реалізації продукції, виявлення відхилень та їх причин, тісного
взаємозв’язку факторів, що впливають на виконання планів виробництва та реалізації продукції.
Застосовано аналітичний метод в поєднанні з методами індукції та дедукції, системного аналізу під
час виявлення факторів, що впливають на виконання планів виробництва та реалізації продукції,
виявлення спільних факторів, що утворюють ділянку перетину виробничо-збутових сфер.
Результати. Виявлено за 2002–2012 рр неузгодженість планів виробництва та реалізації,
відсутність спільних виробничо-збутових програм, низьку конкурентоспроможність машинобудівної
продукції, відсутність сталого розвитку ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та
ПАТ «Кременчуцький колісний завод». Визначені фактори виробничої та збутової сфер, що
обумовлюються сукупністю структурних підрозділів та їх функціями, і впливають на
конкурентоспроможність продукції. Встановлено, що конкурентоспроможність продукції є похідною
(результатом) управління виробничо-збутовими сферами підприємства, чим підтверджено, що саме
управління здатне забезпечити сталий розвиток підприємства.
Наукова новизна. Встановлено, що збалансоване управління виробничо-збутовими сферами
здатне забезпечити конкурентоспроможність продукції та сталий розвиток підприємства. Побудовано
схема управління сталим розвитком підприємства.
Практична значущість. Збалансованість управління виробничо-збутовими сферами, швидкість
реагування системи управління на зовнішні та внутрішні впливи, прийняття ефективних управлінських
рішень – забезпечують конкурентоспроможність продукції, стабільність виконання планів виробництва
та реалізації продукції, сталий розвиток підприємства та тенденцію до урівноваженого зростання.
Ключові слова: виробничо-збутова сфери, фактори, управління, конкурентоспроможність
продукції, сталий розвиток підприємства.
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Kondratenko T.V. THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL-MARKETING ACTIVITY AS A
FACTOR OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE
Purpose. Improvement the management of supply areas, for sustainable development of the
enterprise.
Methodology of research. Used in the article the carrying and dialectical methods for analysis of
performance of plans of production and sales of products, detection of deviations and their causes, the close
relationship factors affecting the implementation of plans production and sales of products. Used analytical
method in combination with methods of induction and deduction, system the analysis during identify factors,
affect fulfillment of production plans and sales of products, identify joint factors, which form crossing of
production and sales spheres.
Findings. Analysis of the implementation of production plans and implementation PJSC «AutoKrAZ»,
PJSC «Kryukov Carriage Works» and PJSC «Kremenchug wheel plant» over the period of 2002–2012 has
identified an inconsistency plans of production and sales, the lack joint production and sales programs, low
competitiveness of machine-building products, the lack of sustainable development of an enterprises.
According to the analysis found the factors of production and sales spheres, which is conditioned by a set of
structural units and their functions, and affect the competitiveness of products. Established that
сompetitiveness is a derivative (result) management of production and sales spheres of an enterprise,
therefore it is management is able to provide sustainable development of enterprise.
Originality. Established that вalanced management of production and sales spheres able to ensure
competitiveness and sustainable development of enterprise. The article is built scheme of sustainable
development management of the enterprise.
Practical value. The balance of the management of production and sales spheres, the speed of
response of the control system on external and internal exposure, effective managerial decision-making –
ensure competitiveness of products, stability of the implementation of plans of production and sales of
products, sustainable enterprise development and the tendency to balanced growth.
Key words: production and sales spheres, the factors, the management, of the competitiveness of
products, the sustainable development of enterprise.
Кондратенко Т.В. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫМИ СФЕРАМИ КАК
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Совершенствование управления производственно-сбытовыми сферами, направленного
на обеспечение устойчивого развития предприятия.
Методика исследования. В статье использованы балансовый и диалектический методы для
анализа выполнения планов производства и реализации продукции, определения отклонений и их
причин, тесной взаимосвязи факторов, влияющих на выполнение планов производства и реализации
продукции. Использованы аналитический метод в сочетании с методами индукции и дедукции,
системного анализа для выявления факторов, влияющих на выполнение планов производства и
реализации продукции, общих факторов, создающих пересечение производственно-сбытовых сфер.
Результаты. Выявлено за 2002-2012 гг несогласованность планов производства и реализации,
отсутствие
общих
производственно-сбытовых
программ,
низкую
конкурентоспособность
машиностроительной продукции, отсутствие устойчивого развития ПАО «АвтоКрАЗ», ОАО
«Крюковский вагоностроительный завод» и ПАО «Кременчугский колесный завод». Определены
факторы производственной и сбытовой сфер, которые оговариваются совокупностью структурных
подразделений и их функциями, и влияют на конкурентоспособность продукции. Установлено, что
конкурентоспособность продукции является производной (результатом) управления производственносбытовыми сферами предприятия, чем подтверждено, что именно управление способно обеспечить
устойчивое развитие предприятия.
Научная новизна. Установлено, что сбалансированное управление производственносбытовыми сферами способно обеспечить конкурентоспособность продукции и устойчивое развитие
предприятия. В статье построена схема управления устойчивым развитием предприятия.
Практическая значимость. Сбалансированность управления производственно-сбытовыми
сферами, скорость реагирования системы управления на внешние и внутренние влияния, принятие
еффективних управленческих решений – обеспечивают конкурентоспособность продукции,
стабильность выполнения планов производства и реализации продукции, устойчивое развитие
предприятия и тенденцию к равновесному росту.
Ключевые
слова:
производственно-сбытовая
сфера,
факторы,
управление,
конкурентоспособность продукции, устойчивое развитие предприятия.
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АЛГОРИТМ ВИМІРЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Економіка України є орієнтованою на її промислову складову, а
машинобудівна галузь є індикатором стану української промисловості, оскільки головним споживачем
продукції важкого машинобудування є підприємства гірничо-металургійного комплексу, а саме –
металургійні комбінати, енергетичні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати. Оцінка
можливостей машинобудівного підприємства відіграє велику роль у розумінні стану усієї галузі.
Важливість раціональної оцінки, формування та управління інноваційним потенціалом
машинобудівного підприємства набуває за таких умов особливого значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вимірювання інноваційного потенціалу
розглядали
І. В. Федулова,
Т. В. Гринько,
Н. І. Чухрай,
І. О. Знаменський,
В. В. Власенко,
І. С. Капарулін,
І. В. Новікова,
В. М. Чубай,
А. Я. Кузнєцова,
С. І. Кравченко,
О. А. Князєва,
О. О. Федотов, Г. С. Черноіванова, Н. В. Бондарчук.
Можна стверджувати, що акумульована теоретична база щодо цього питання знаходиться на
високому рівні, але загальні практичні рекомендації стосовно вимірювання інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства потребують подальшої розробки. Відтак, дана тема є актуальною, а її
вирішення вимагає виконання досліджень вченими-економістами.
Постановка завдання. Метою статті є формування наукового підходу до вимірювання
технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства. Для вирішення цієї мети
необхідна реалізація таких завдань: дослідження сутності технологічного інноваційного потенціалу;
визначення етапів оцінювання технологічного інноваційного потенціалу; формулювання відповідних
висновків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш чіткого усвідомлення сутності
інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства пропонується розглянути потенціал як
філософську категорію. Згідно поглядів неотомістської філософської системи, яка частково
спирається на умовиводи Арістотеля, в основі онтології є такі категорії як потенція та актуалізація.
При цьому потенція інтерпретується як можливість набуття певного стану, а актуалізація – як
теперішній прояв цієї можливості [3, с. 104-105]. На нашу думку, варто досліджувати сутність
інноваційного потенціалу підприємства крізь призму потенції, тобто певного ідеального стану, до якого
може прагнути підприємство. Характеристика інноваційної потенції має бути важливою складовою
аналізу економічного стану машинобудівного підприємства.
Інноваційний розвиток та управління інноваційним потенціалом машинобудівного підприємства є
ключовими аспектами оцінювання його діяльності. Досягнення довгострокових конкурентних переваг у
галузі важкого машинобудування можливе на сьогодні лише за умови реалізації підприємством свого
інноваційного потенціалу.
Сучасні підходи до вимірювання інноваційного потенціалу підприємства можна класифікувати за
двома підходами: ресурсним та управлінським. Ресурсний підхід передбачає кількісне та якісне
вимірювання сукупності ресурсів підприємства, можливості їх взаємодії та нарощування.
Управлінський підхід зводиться до оцінки розвитку фінансової, інтелектуальної, інформаційної та
інших сфер управління інноваціями. Систематизація та критика вказаних наукових підходів
представлена у табл. 1.
Тож, на нашу думку, в сучасній науковій літературі представлені підходи, які характеризують
категорію потенції підприємства, але вони здебільшого не розглядають поняття інноваційної потенції.
Водночас наявні підходи до вимірювання інноваційного потенціалу переважно досліджують стан
актуалізації інновацій, а не їх потенції.
З метою заповнення вказаної лакуни пропонується визначати інноваційний потенціал
підприємства через резерви підприємства, тобто різницю між можливим та поточним використанням
засобів машинобудівного підприємства. Під вимірюванням інноваційного потенціалу машинобудівного
підприємства розуміємо оцінювання внутрішніх резервів машинобудівного підприємства, щодо яких
можливе впровадження відповідних інновацій.
1
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Таблиця 1
Систематизація та критика наукових підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
Автор

Тип
підходу

Н. І. Чухрай

Ресурсний

І. В. Федулова

В. М. Чубай

Н. В. Бондарчук

Управлінський

Т. В. Гринько

Характеристика підходу
Розглядає інноваційний потенціал як сукупність
організованих у певних соціально-економічних формах
інтелектуальних, фізичних, фінансових ресурсів і
інноваційних продуктів [7, с. 8]
Стверджує, що інноваційний потенціал формується з
двох основних складових: інноваційного потенціалу
матеріальних ресурсів та інтелектуального потенціалу
[10, с. 17]
Під інноваційним потенціалом розуміє ресурси, необхідні
для реалізації запланованої інновації та оцінювані з
точки зору наявності у кількості та якості, достатніх для
цієї інновації [2, с. 19]
Оцінює інноваційний потенціал за такими сферами:
кадровою, науково-дослідною, матеріально-технічною,
фінансово-економічною, організаційно-управлінською [9,
с. 184-185]
Зазначає необхідність інформаційної, кадрової та
фінансової забезпеченості інноваційної діяльності;
пропонує розглядати процес інноваційного розвитку
суб’єкта господарської діяльності у взаємодії з
конкурентами, споживачами постачальниками [1, с. 65]

Критика
Недоліком
даного
підходу, за нашою
думкою, є загальна
особливість
ресурсних підходів,
які
оцінюють
ефективність
використання
ресурсів,
не
зауважуючи впливу
умов їх реалізації
Підхід
аналізує
суміжні сфери, які
хоча й спрямовані
на
підтримку
впровадження
інновацій,
але
безпосередньо
не
характеризують
рівень інноваційної
потенції

Джерело: складено автором

Оцінку технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства пропонується
виконувати на основі міжнародної методології «Oslo Manual», яка виокремлює дві сфери діяльності
підприємства, у яких реалізуються технологічні інновації: процесна та продуктова.
Процесний інноваційний потенціал машинобудівного підприємства включає в себе резерви у
виробничо-логістичній сфері діяльності підприємства, щодо яких можливе впровадження інновацій. До
процесних інновацій відповідно до Керівництва Осло належить впровадження нового або значно
покращеного методу виробництва або доставки, що включає в себе значні перетворення у
технологіях, обладнанні, програмному забезпеченні [11, с. 49].
Для визначення процесного інноваційного потенціалу пропонується використати метод
функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Сутність ФВА полягає у співставленні витрат на реалізацію
певних функцій з ïх значущістю. Дослідники пропонують різні підходи до визначення значущості
функцій, серед яких – використання методу бальних оцінок, метод парних зіставлень, метод
розставлення пріоритетів, метод Ейзенхауера [4, с. 309-312]. При цьому О. О. Ходарєва зазначає, що
усі перелічені методи мають певні недоліки, а методика ранжування значущості функцій потребує
осмислення і розробки [8, с. 313].
В. П. Кукоба підкреслює, що на даний час не сформовано єдиного наукового підходу до
визначення рівнів оптимальних витрат при здійсненні технологічних процесів [4, с. 196].
Наведемо методику вимірювання процесного інноваційного потенціалу машинобудівного
підприємства. Визначимо процесні резерви оптимізації структури витрат за контрибутивною
значущістю виробничих процесів. Контрибутивна значущість виробничих процесів є удосконаленим
розрахунком значущості виробничих процесів, який враховує не лише кількість використаних ресурсів,
а ще і внесок ресурсів у дохід підприємства від реалізації продукції.
Значущість виробничих процесів, розрахована за кількістю використаних ресурсів, обчислюється
у відповідності до (1):
Vy = X ij × M yi ,
(1)

V
де y – значущість виробничих процесів y-ого виду, розрахована за кількістю використаних
ресурсів, нормо-години;
X ij
– обсяг реалізованої продукції і-ої групи у j-ому місяці, тонни;
M yi
– кількість ресурсів виробничого процесу y-ого виду, необхідних для виробництва тонни
продукції і-ої групи, нормо-години/тонну.
Відносна значущість виробничих процесів, розрахована за кількістю використаних ресурсів,
визначається відповідно до (2):
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V y′=

Vy
r

∑V

y

y =1

,

V y′

(2)

– відносна значущість виробничих процесів y-ого виду, розрахована за кількістю
де
використаних ресурсів, безрозмірні одиниці;
r – кількість видів виробничих процесів машинобудівного підприємства, шт.
Відносні значущості різних виробничих процесів, розраховані за кількістю використаних ресурсів,
відображають за умов погодинної оплати праці робітників структуру витрат на оплату праці робітників
відповідних підрозділів.
Згідно із (1), значущість певного виробничого процесу ототожнюється із відповідною кількістю
використаних ресурсів. Але такий підхід не забезпечує дослідження питомого внеску виробничого
процесу у формування доходу підприємства від реалізації продукції. З цією метою пропонується
визначити долю i-ої групи продукції у середньомісячному обсязі реалізації усієї продукції. Цей
показник розраховується згідно із (3):
Gij
Gij′= p

∑G
j =1

Gij′

ij

,

(3)

де
– частка i-ої групи продукції у середньомісячному обсязі реалізації усієї продукції,
безрозмірні одиниці;
Gij
– обсяг реалізованої продукції і-ої групи у j-ому місяці, грн;
p
– кількість груп продукції, шт.
Визначення контрибутивної значущості виробничих процесів виконується відповідно до (4):
CVy = X ij × M yi × Gij′ ,
(4)

CV y
– контрибутивна значущість виробничих процесів, нормо-години.
де
Відносна контрибутивна значущість виробничих процесів машинобудівного підприємства
розраховується відповідно до (5):
CV y
CV y′= r

∑CV
y =1

CV y′

y

,

(5)

де
– відносна контрибутивна значущість виробничих процесів, безрозмірні одиниці.
Співставлення значущості виробничих процесів, розрахованої відповідно до кількості
використаних ресурсів, та контрибутивної значущості виробничих ресурсів, розрахованої згідно із
внеском виробничих процесів у дохід підприємства від реалізації продукції, дозволить визначити
процесні резерви машинобудівного підприємства, щодо яких можуть бути впроваджені інноваційні
заходи. Ці резерви складають процесний інноваційний потенціал машинобудівного підприємства, який
розраховується відповідно до (6):
r

{ Rproc = ∑( CV y′- V y′) * Exp

( CV ′- V ′) > 0 },
y

y

(6)

y =1

де Rproc – процесні резерви досліджуваного машинобудівного підприємства за визначений
період, грн;
Exp – витрати на оплату праці працівників усіх виробничих процесів за погодинною системою,
грн.
Продуктовий інноваційний потенціал складається з резервів, щодо яких можуть бути
впроваджені продуктові інновації. Керівництво Осло визначає продуктові інновації як впровадження
продукту або послуги, які є новими або значно покращеними щодо технічних характеристик,
складових, матеріалів, пов’язаного програмного забезпечення або інших функціональних
характеристик [11, с. 48].
На наш погляд, продуктовими резервами машинобудівного підприємства є наявні можливості
щодо оптимізації структури продукції, яка підлягає конструктивному удосконаленню не з
маркетингових причин. З метою визначення вказаних резервів пропонується використати метод
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кластерного аналізу груп обладнання, яке виготовляється досліджуваним машинобудівним
підприємством.
Використаємо ієрархічний агломеративний метод кластерного аналізу. Послідовність операцій
цього методу за І. М. Пістуновим є такою [5, с. 40]:
1. Всі об’єкти вважаються окремими кластерами.
2. Два найближчих кластери поєднуються в один кластер.
3. Кожне об’єднання зменшує число кластерів на один так, що зрештою всі об’єкти поєднуються
в один кластер.
4. Найбільш підходящу розбивку вибирає найчастіше сам дослідник, за дендрограмою, що
відображає результати групування об’єктів на всіх кроках алгоритму.
Застосуємо стратегію «повного зв’язку» або «дальнього сусіда», яка передбачає об’єднання
кластерів за дальньою межею. За цією стратегію при об’єднанні i-ого та j-ого кластерів у кластер k
відстань між новим кластером k та будь-яким іншим кластером h розраховується у відповідності до (7),
[6, с. 70]:

d hk =

d hi - d hj
d hi d hj
+
+
2
2
2
,

(7)

d hk

де
– відстань між новим кластером k, утвореним унаслідок об’єднання i-ого та j-ого
кластерів, та будь-яким іншим кластером h, безрозмірні одиниці;
d hi
– відстань між i-им кластером та будь-яким іншим кластером h, безрозмірні одиниці;
d hj
– відстань між j-им кластером та будь-яким іншим кластером h, безрозмірні одиниці.
Застосуємо квадрат відстані у метриці Евкліда як найбільш розповсюджену функцію відстані між
двома об’єктами. Як зазначає І. М. Пістунов, метрика Евкліда дозволяє не враховувати знакові
розходження, пропорційно збільшує відстань між об’єктами у випадках різних абсолютних значень
показників, у результаті чого границі між кластерами стають більш чіткими і точними. Відстань у
метриці Евкліда розраховується згідно з (8):
Nf

d E (x i ; y i ) =

∑(x

i

- y i )2

i =1

,

d E (x i ; y i )
– відстань між двома об’єктами у метриці Евкліда, безрозмірні одиниці.

(8)

де
Розрахунок продуктових резервів машинобудівного підприємства пропонується виконувати
відповідно до (9):

{

w

Rprod = ∑ ( TI × Dcl -If l ) (TI × Dcl -If l ) > 0
l =1

},

(9)

де Rprod – маркетингові резерви машинобудівного підприємства, грн;
TI – загальний обсяг продукції машинобудівного підприємства, яка підлягає конструкторському
удосконаленню не з маркетингових причин, грн;
Dcl
– частка l-ої групи продукції машинобудівного підприємства у загальному обсязі, який
підлягає конструкторському удосконаленню за результатами кластерного аналізу, безрозмірні
одиниці;
If l
– фактичний обсяг продукції l-ої групи, яка підлягає конструкторському удосконаленню, грн;
w – кількість груп продукції досліджуваного машинобудівного підприємства, шт.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, нами сформовано алгоритм
вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, який дозволяє
кількісно оцінити внутрішні резерви підприємства, які можуть бути ним використані для впровадження
процесних та продуктових інновацій. Подальшого розвитку потребує управління розвитком та
реалізацією інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства.
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Мосін О.О. АЛГОРИТМ ВИМІРЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Формування наукового підходу до вимірювання технологічного інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства.
Методика дослідження. Методи систематизації та порівняння були використані для
узагальнення наявних підходів до визначення інноваційного потенціалу підприємства; метод дедукції
– для виокремлення властивостей технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного
підприємства.
Результати. Сформовано алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства, який дозволяє кількісно оцінити внутрішні резерви підприємства, які
можуть бути ним використані для впровадження процесних та продуктових інновацій.
Наукова новизна. Розроблено алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства, який, на відміну від наявних підходів (ресурсного та управлінського)
до вирішення цього завдання, дозволяє оцінити стан потенції інновацій, а не стан їх актуалізації.
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Практична значущість. Впровадження запропонованого алгоритму дозволяє підприємствам
галузі важкого машинобудування оцінювати власний технологічний інноваційний потенціал, що
створює передумови для його більш ефективної реалізації.
Ключові слова: інноваційний потенціал, продуктові та процесні інновації, машинобудівне
підприємство.
Mosin O.O. ALGORITHM OF MACHINERY ENTERPRISE TECHNOLOGICAL INNOVATIVE
POTENTIAL ESTIMATION
Purpose. Molding a scientific approach to estimation of machinery enterprise technological innovative
potential.
Methodology of research. Systematization and comparing methods were used to generalize ongoing
approaches to enterprise innovative potential determination; deduction method was used for defining the
characteristics of the machinery enterprise technological innovative potential.
Findings. An algorithm to estimation of machinery enterprise technological innovative potential is
molded. This algorithm enables to evaluate quantitatively the inner reserves of the enterprise which may be
used for the implementation of process and product innovations.
Originality. An estimation algorithm of machinery enterprise technological innovative potential is
designed, which unlike the other approaches (resource and managerial) enables to evaluate the shape of
innovations potentiality, not their ongoing present shape.
Practical value. The implementation of the suggested algorithm enables the enterprises of the heavy
machinery industry to estimate their own technological innovative potential, which creates premises for more
effective realization of it.
Key words: innovative potential, product and process innovations, machinery enterprise.
Мосин А.А. АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Формирование научного подхода к измерению технологического инновационного
потенциала машиностроительного предприятия.
Методика исследования. Методы систематизации и сравнения были использованы для
обобщения существующих подходов к определению инновационного потенциала предприятия; метод
дедукции
–
для
определения
свойств
технологического
инновационного
потенциала
машиностроительного предприятия.
Результаты. Сформирован алгоритм измерения технологического инновационного потенциала
машиностроительного предприятия, позволяющий количественно оценить внутренние резервы
предприятия, которые могут быть им использованы для внедрения продуктовых и процессных
инноваций.
Научная новизна. Разработан алгоритм измерения технологического инновационного
потенциала машиностроительного предприятия, который в отличие от существующих подходов
(ресурсного и управленческого), позволяет оценить состояние потенции инноваций, а не состояние их
актуализации.
Практическая значимость. Внедрение предложенного алгоритма позволяет предприятиям
отрасли тяжелого машиностроения оценивать собственный технологический инновационный
потенциал, что создает предпосылки для его более эффективной реализации.
Ключевые слова: инновационный потенциал, продуктовые и процессные инновации,
машиностроительное предприятие.
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СТИМУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРУКТУР ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
Постановка проблеми. Оцінювання, розробка й впровадження заходів щодо підвищення
поточного рівня конкурентоспроможності підприємства є складним і трудомістким процесом, який
потребує чималих затрат сил і часу тих, хто здійснює дані дослідження. Саме тому, виникає гостра
необхідність у розробці дієвих інструментів зі стимулювання роботи тих структур підприємств, які
власне і займатимуться втіленням заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Одним із таких інструментів є система збалансованих показників (Balanced Scorecard – BSC),
розроблена Д. Нортоном та Р. Капланом [2] у XX-му столітті – система управління компанією, яка дозволяє
планомірно реалізувати стратегічні плани на основі ключових показників ефективності діяльності за
чотирма проекціями: фінанси, маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, навчання і зростання. Balanced
Scorecard робить акцент на нефінансові показники ефективності, даючи можливість оцінити такі показники,
як ступінь лояльності клієнтів чи інноваційний потенціал підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збалансована система показників є основним
інструментом досягнення стратегічних цілей в 402 компаніях із 500, що входять у рейтинг Fortune-500.
Серед них такі корпорації, як “Coca-Cola”, “BP”, “General Electric”, “McDonalds”, “L’Oreal”, “BMW”,
“Boeing”, “Samsung Electronics” та багато інших. Balanced Scorecard активно запроваджується і на
підприємствах пострадянського простору такими компаніями як “ЛУКойл” і “Северсталь” [1].
Дослідження необхідності впровадження BSC на підприємствах країн пострадянського простору
менш поширені, ніж в США та Європейському Союзі. Даному питанню приділяють увагу такі науковці,
як Недосекін А. [9], Лясковська О. [7], Стефанішин В. [12], Коновалова Г. [5], Карпенко В. [3], Хлєвна Є.
[14], Кокуєва Ж. [4], Малова І. [8], Соловій Х. [11].
Незважаючи на досить ґрунтовні дослідження можливості впровадження BSC у діяльність
вітчизняних підприємств, досі невирішеними залишаються питання використання BSC у розробці
систем стимулювання та мотивації праці на промислових підприємствах. Основною перевагою даної
системи у практичних розрахунках даного напрямку є те, що BSC дозволяє “направляти” поведінку
працівників у той бік, який в даний момент часу є найбільш корисним для підприємства, тобто
фактично BSC моделює майбутню поведінку, стимулюючи працівників досягати поставлених цілей.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці комплексу заходів зі стимулювання
працівників маркетингових структур в системі використання збалансованих показників на прикладі
відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків ДП “Новатор”. Головним завданням дослідження виступає
розрахунок ймовірного прибутку від реалізації даної системи стимулювання як для окремої
маркетингової структури, так для підприємства в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. З точки зору підвищення конкурентоспроможності
як один із головних варіантів неодмінно виступає активна інноваційна діяльність, яка може стати головною
конкурентною перевагою, що допоможе підприємству зайняти свою нішу на ринку та реалізувати
поставлені цілі. Вкрай важливо обґрунтувати необхідність провадження інновацій на підприємствах,
особливо державної форми власності, щоб забезпечити їм конкурентоспроможність на ринку.
В якості базового підприємства, для якого буде запропоновано низку рекомендацій щодо
стимулювання працівників маркетингових структур в системі використання збалансованих показників,
нами було обрано ДП “Новатор”, оскільки серед високої кількості аналогічних підприємств дане
підприємство, незважаючи на труднощі, постійно намагається оновити існуючий асортимент.
Державне підприємство “Новатор” – це підприємство, яке розташоване у м. Хмельницькому і
орієнтоване на виробництво різноманітних видів продукції, як виробничого, так і споживчого характеру
– телевізорів, лічильників газу, гарячої та холодної води, автоматичних вимикачів, пристроїв захисного
відключення електричного струму, сучасної медичної апаратури, радіообладнання для залізниць та
літакобудування, інших виробів.
∗
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Масштаби діяльності ДП “Новатор” на споживчому і промисловому ринках України та зарубіжжя
є досить значними. Коротко характеризуючи досягнення підприємства, акцентуємо увагу на тому, що
ДП “Новатор” значно успішніше діє на ринку промислових товарів – майже усі розробки підприємства є
конкурентоспроможними на ринках України, Росії, Китаю та інших країн. Менш вдалою є робота
підприємства на ринку споживчих товарів, зокрема спостерігаються суттєві коливання попиту на такі
товари як лічильники та медична апаратура, а щодо телевізорів ТМ “Novator” – їх збут залишає
бажати кращого.
Пояснення такого стану справ лежать на поверхні – конкурентне середовище споживчих ринків є
більш насичене, ніж на ринках промислових товарів, тому на споживчих ринках чіткіше проявляються
вузькі місця в організації маркетингової діяльності на підприємстві. Тому наші пропозиції стосуватимуться
роботи відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків ДП “Новатор”, зокрема при роботі зі стимулювання
продажів телевізорів (один з найновіших та найпроблемніших товарів підприємства, розвиток якого, в силу
суми вкладених коштів у налагодження його виробництва, є першочерговою метою).
Система збалансованих показників (табл. 1), розроблена для відділу маркетингу в секції
“фінанси”, визначає дві основні стратегічні цілі:
– забезпечити зростання продажів телевізорів на рівні 20% і більше щороку. Враховуючи те, що
обсяг реалізації телевізорів підприємством є відносно невеликим, то цей показник, на нашу думку, не
є перебільшеним;
– досягнення 2-3% частки ринку.
Саме досягненню вище зазначених цілей підпорядковані всі інші дії, пов’язані з координацією
роботи відділу з клієнтами, бізнес-процесами та персоналом.
Таблиця 1
Система збалансованих показників для відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків ДП “Новатор”
Напрям
роботи
Фінанси

Клієнти

Бізнеспроцеси

Персонал

Стратегічна ціль
Забезпечити зростання продажів
телевізорів
Досягнення 2-3% частки ринку
Сегментація та позиціонування
Підтримка іміджу та формування
бренду
Розробка й реалізація ефективної
цінової політики
Створення власної торгової
мережі

Удосконалення системи розподілу
продукції
Розвиток і розширення
регіонального ринку
Керування маркетинговою
діяльністю підприємства, що
полягає в плануванні, виконанні та
контролі плану маркетингових дій
Розширення маркетингових дій
Підвищення задоволеності
роботою працівників відділу
Покращення кваліфікаційного
рівня працівників
Формування організаційної
культури підприємства

Показник
Приріст продажів
Частка ринку
Кількість охоплених сегментів
Кількість позитивних
згадувань у ЗМІ
Оцінка клієнтів
Продаж товарів з оплатою по
факту
Збільшення обороту в
каналах розподілу
Зростання кількості
споживачів
Кількість нових клієнтів в
регіоні
Оцінка ефективності
прийнятих рішень

Ціль на наступний рік
Індекс задоволеності
співробітників
Кількість пропозицій щодо
покращення товарів, роботи
та маркетингових заходів
Питома вага працівників
підприємства, які ознайомлені
з його стратегічними цілями
(ПВпСЦ)
Частка працівників
підприємства, які підтримують
обраний ним курс розвитку
Питома вага
висококваліфікованих
спеціалістів (по відділу
маркетингу)

Джерело: розроблено автором
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Конкретне
значення
більше 20%
2-3%
2-3 сегменти
понад 60 за
рік
1-ше місце
(6%)
не менше
10%
на 15%

Премія, %
5
5
4
10
3
9
7

на 20%

5

приріст 35%

11

понад 90%

9

понад 85%

4

більше 12 за
рік

8

понад 75%

8

68% від
ПВпСЦ

8

зростання на
2,5%

4
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Сегментація ринку полягає в розподілі споживачів на групи та виборі цільових сегментів, на
задоволення потреб яких буде зорієнтована діяльність підприємства. Сегмент є тією ланкою, що
зв’язує потреби ринку та план маркетингу фірми і дозволяє розробити комплекс маркетингових
заходів, який найкращим чином відповідатиме інтересам обраного цільового ринку.
Залежно від рівня сегментації ринку розрізняють стратегії: недиференційованого,
диференційованого та концентрованого маркетингу. На нашу думку, найдоцільнішою стратегією для
ДП “Новатор” на ринку телевізорів стане впровадження концентрованого маркетингу, використання
якого є ефективним на ранніх етапах життєвого циклу товару для фірм з обмеженими фінансовими
ресурсами. Показником, за допомогою якого можна досягти даної цілі, є кількість охоплених сегментів
(рекомендоване значення – 2-3 сегменти), для яких розробляється єдиний комплекс маркетингу. На
наш погляд, потрібно охопити такі цільові сегменти:
– працівники ДП “Новатор”. Промислово-виробничий персонал підприємства налічує близько
2000 осіб, тобто у разі придбання телевізорів лише 15% працівників стратегічна ціль (зростання
продажів на 20%) вже буде досягнута. Якщо телевізори ТМ “Novator” будуть користуватись попитом
серед співробітників однойменного підприємства, то це слугуватиме ще й ефективним PRінструментом у просуванні торговельної марки, який спонукатиме представників інших цільових груп
звернути увагу на товари ДП “Новатор”;
– населення м. Хмельницького та області. Ми вважаємо, що при вірній побудові рекламної
кампанії з акцентом на необхідність підтримки вітчизняного виробника, є можливість значною мірою
наростити обсяги продажів саме в даному регіоні;
– населення Вінницької та Тернопільської областей. Саме завоювання значної частки ринку у
цих областях може стати передумовою подальшого розширення географії діяльності підприємства на
увесь Західний регіон та відкриє перспективи для подальшого розширення діяльності.
Позиціонування товару – це комплекс маркетингових заходів, які дозволяють створити певні
асоціації у свідомості покупців при ідентифікації товару у порівнянні з конкурентами. Позиція має
обиратись на довгострокову перспективу та формуватись, підтримуватись, захищатись в процесі
брендингу. Робота в цьому напрямку є важливою, особливо на ринку телевізорів, який
характеризується значною кількістю конкурентів та є насиченим.
Стратегічна ціль, яка полягає в підтримці іміджу та формуванні бренду, визначається кількістю
позитивних згадувань у ЗМІ (не менше 60 протягом року), що досягається в процесі активних дій в
сфері public relations (ефективність PR порівняно з рекламою становить 5:1 [6, с. 734-735]). Але не
зважаючи на принципові відмінності між рекламою та PR (реклама має економічний аспект, PR –
соціальний, культурний, політичний), ці концепції не повинні розроблятись окремо одна від одної. В
ідеалі над ними повинен працювати єдиний колектив, який включав би аналітиків, креативних людей,
спеціалістів в галузі реклами, дизайнерів, PR-спеціалістів [10, с. 46].
Розробка й реалізація ефективної цінової політики є одним з найважливіших факторів впливу на
вибір споживачів, для яких головним є оптимальне співвідношення показників “ціна-якість”. Перевірка
рівня досягнення даної цілі в кінці року проводиться на основі опитування, щоб оцінити значення та
важливість товарів підприємства для споживачів (пріоритетність вибору телевізорів “Novator” для 6%
респондентів).
Потрібно надавати перевагу створенню та розвитку власної торговельної мережі, що сприятиме
збільшенню продажів товарів з оплатою по факту (не менше 10%) без будь-яких відтермінувань при
реалізації товарів.
Удосконалення системи розподілу має сприяти побудові каналу розподілу 0 або 1 рівня, мета
якого мінімізувати участь посередників. В даному випадку для ДП “Новатор” буде корисним досвід
роботи власного торговельно-сервісного центру, що може стати відправною точкою в розбудові
каналів розподілу підприємства. Оцінку даної цілі проведемо на основі показників: збільшення обороту
в каналах розподілу та зростання кількості споживачів.
При стимулюванні продажів телевізорів основний акцент необхідно зробити на розвиток і
розширення регіонального ринку, шляхом досягнення 35% приросту кількості нових клієнтів.
Керування маркетинговою діяльністю підприємства, що полягає у плануванні, виконанні та
контролі плану маркетингових дій здійснюється внаслідок прийняття ефективних рішень (не менше
90% від загальної кількості прийнятих рішень).
Розширення маркетингових дій має стати метою підприємства на наступний рік, що
декларуватиме пріоритетність орієнтації персоналу на досягнення стратегічних цілей.
Керівник повинен дбати про підвищення задоволеності працівників роботою у відділі, що
визначається індексом задоволеності співробітників та має становити понад 85%. Обрахунок індексу
проводиться на основі анонімного опитування працівників відділу.
Відділ маркетингу та зовнішніх зв’язків має стати рушійною силою підприємства, яка
диктуватиме подальші шляхи розвитку, адже його основною метою є передбачення, виявлення,
формування, задоволення потреб споживачів. Саме через це, потрібно дбати про кваліфікаційний
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рівень працівників, стимулюючи їх до збільшення кількості якісних пропозицій із покращення товарів,
роботи та маркетингових заходів (більше 12 на рік).
Однією з головних стратегічних цілей підприємства, яка покладена на відділ маркетингу будьякого підприємства, є формування організаційної культури. Організаційна культура надає працівнику
можливість приймати рішення, пов’язані з його функціонуванням в організації, що мотивує людину до
кращого виконання своєї роботи. Вона ототожнює життєві цінності працівника із цінностями
підприємства, узгоджує взаємні цілі, культивує відчуття причетності до загальної справи, об’єднує
новаторський потенціал усіх працівників з метою досягнення цілей підприємства. Це забезпечує
більшу віддачу, більший внесок окремого працівника у загальні результати. Формування
організаційної культури є дієвим інструментом стимулювання.
З точки зору завдань підвищення конкурентоспроможності підприємства такими цінностями, на
думку В. Л. Карпенка, мають бути [3]:
– впевненість у вірності обраного курсу діяльності підприємства, який передбачає реалізацію
стратегії розвитку на основі інноваційних чинників;
– політика стабільності персоналу і розвитку професіоналізму усіх працівників підприємства;
– розвиток творчого характеру роботи;
– різнобічне і послідовне стимулювання, спрямоване на виникнення у працівників потреб, що
сприяють активізації творчого пошуку;
– розвиток кар’єри відповідно до потреб і можливостей підприємства.
Для оцінки якості та ступеня досягнення вище зазначених стратегічних цілей рекомендуємо
використовувати метод анкетування, шляхом анонімного опитування, для визначення довіри
працівників до підприємства та його керівників.
За результатами опитування проведемо розрахунок показників:
– питома вага працівників підприємства, які ознайомлені з його стратегічними цілями (понад
75%);
– частка працівників підприємства, які підтримують обраний ним курс розвитку (68% від
попереднього показника);
– зростання питомої ваги висококваліфікованих спеціалістів (на 2,5%) у відділі маркетингу та
зовнішніх зв’язків за результатами першого року (при чому освітньо-кваліфікаційний рівень
співробітників має відповідати посаді). У наступних роках цих же результатів по підприємству в цілому
можна досягти кооперуванням діяльності відділу маркетингу з відділом кадрів;
– зростання рівня ініціативи (розрахунок проводити на базі таких показників, як оцінка
ефективності прийнятих рішень та кількості пропозицій, розрахованих для відділу маркетингу).
Дослідження показують, що організаційна культура, за умов її цілеспрямованого культивування,
здатна на 15-20% поліпшити такі виробничі показники, як якість продукції та прибуток [13, с. 274], тому
її формування має стати пріоритетним напрямком у діяльності підприємства, з метою активної
інтеграції усіх працівників у процес інноваційного розвитку.
Як зазначалося раніше, основним мотивуючим фактором для працівників при використанні
системи збалансованих показників є премія. Нижче наведено розрахунок прибутку, отриманий
підприємством при досягненні визначених стратегічних цілей (табл. 2), фонду преміальних та премії
для одного працівника відділу маркетингу, за таким вихідних умов:
– поточний обсяг продажу телевізорів – 1500 одиниць;
– середня ціна одного телевізору – 1500 грн, в т.ч. ПДВ;
– собівартість – 70% від чистого доходу від реалізації продукції;
– витрати на збут – 10% від валового прибутку;
– кількість працівників відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків – 10 осіб.
Таблиця 2
Прибуток підприємства за результатами поточного року
Найменування показника
Дохід (виручка) від реалізації товарів
Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Витрати на збут
Чистий прибуток
Чистий прибуток в розрахунку на один телевізор
Джерело: складено автором

74

Значення, грн

Розрахунок

2250000
375000
1875000
1312500
562500
56250
506250
337,5

1500×1500
1/6×2250000
2250000-375000
1875000×70/100
1875000-1312500
562500×10/100
562500-56250
506250/1500
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При досягненні визначених стратегічних цілей, зокрема – зростання продажів телевізорів на 20%
(300 одиниць) – розраховуємо максимальну суму премії, яку відділ маркетингу може отримати за свою
роботу наприкінці звітного року.
Отже, прибуток підприємства при зростанні продажів телевізорів на 300 одиниць збільшиться на
101250 грн (337,5×300), і саме з цієї суми в подальшому буде проводитись розрахунок преміальних
для відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків.
На нашу думку, фонд преміальних має становити 70% від приросту прибутку, тобто 70875 грн
(101250×70/100). Варто зазначити, що такий відсоток, на наш погляд, не є перебільшеним, оскільки
дуже важливо на першому році впровадження BSC створити потужні матеріальні стимули, які б
мотивували працівників до реалізації стратегічних цілей.
При максимально ефективній роботі премія на одного працівника відділу маркетингу
становитиме 7087 грн (70875×10/100). Керівник відділу, окрім вище зазначеної премії, отримує 7,5%
від фонду преміювання, що становить 5315 грн (70875×7,5/100), тобто загальна сума премії для
керівника дорівнюватиме 12402 грн (7087+5315).
Отже, загальна сума премії, яку може отримати відділ маркетингу за результатами своєї роботи
наприкінці звітного року, становитиме 75% від суми приросту прибутку, тобто 76190 грн
(101250×75/100), який досягається внаслідок цілеспрямованих дій для досягнення стратегічних цілей
(у табл. 1 наведено частки преміальних, які нараховуються відділу маркетингу за досягнення кожної
окремо взятої стратегічної цілі).
Саме підприємство отримає додатковий прибуток у розмірі 25% від приросту прибутку за
активної діяльності відділу маркетингу, тобто 25312 грн (101250×25/100). Вигода підприємства в цьому
випадку виражається, в першу чергу, в зростанні продажів телевізорів, збільшенні частки ринку,
завантаженні виробничих потужностей, підвищенні продуктивності праці персоналу (зайнятого
виробництвом телевізорів). Варто зазначити, що підприємство в будь-якому разі нічого не втрачає,
оскільки при розрахунку преміальних застосовується диференційований підхід. Наприклад, при
зростанні продажів на 15% (за умови, що всі інші стратегічні цілі будуть досягнуті) фонд преміальних
для відділу маркетингу (з урахуванням премії курівнику) становитиме 57142 грн, а якщо план буде
перевиконано і продажі телевізорів збільшаться на 25%, то фонд зросте до 95237 грн.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, результати проведених досліджень і розрахунків
демонструють, що застосування системи збалансованих показників створює передумови для
активізації діяльності, спрямованої на постійний пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності
продукції та підприємства в цілому. Використання системи збалансованих показників надає змогу
працівникам відчути залежність між результатами своєї роботи та винагородою, що слугуватиме
мотивуючим фактором та потужним стимулом для саморозвитку, підвищення кваліфікації та сформує
бажання досягати поставлених стратегічних цілей.
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Мануйлович Ю.М. СТИМУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРУКТУР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
Мета. Розробка комплексу заходів зі стимулювання працівників маркетингових структур в
системі використання збалансованих показників на прикладі відділу маркетингу та зовнішніх зв’язків
ДП “Новатор”.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано метод анкетування, шляхом
анонімного опитування, для визначення довіри працівників до підприємства та його керівників. Також
використано розрахунково-аналітичний метод для аналізу результатів анкетного опитування та
розрахунку ймовірного прибутку від реалізації системи стимулювання, заснованої на збалансованих
показниках, як для окремої маркетингової структури, так для підприємства в цілому.
Результати. Встановлено, що питома вага працівників підприємства, які ознайомлені з його
стратегічними цілями становить понад 75%; частка працівників підприємства, які підтримують обраний
ним курс розвитку складає 68% від попереднього показника; зростання питомої ваги
висококваліфікованих спеціалістів (на 2,5%) у відділі маркетингу та зовнішніх зв’язків за результатами
першого року (при чому освітньо-кваліфікаційний рівень співробітників має відповідати посаді).
Обґрунтовано, що визначених результатів по підприємству в цілому можна досягти кооперуванням
діяльності відділу маркетингу з відділом кадрів; зростання рівня ініціативи (розрахунок проводити на
базі таких показників, як оцінка ефективності прийнятих рішень та кількості пропозицій, розрахованих
для відділу маркетингу).
Наукова новизна. Система збалансованих показників вперше застосовується для розробки
систем стимулювання маркетингових структур в напрямку підвищення конкурентоспроможності
продукції та підприємств. Особливістю пропонованої системи є те, що підприємство, яке її
застосовуватиме, в будь-якому разі нічого не втрачатиме, оскільки при розрахунку преміальних
застосовується диференційований підхід.

76

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані як приклад для
розробки систем стимулювання до виконання поставлених стратегічних і тактичних цілей
різноманітних підрозділів підприємств різних галузей економіки. Запровадження даної системи
стимулювання дозволить підприємству забезпечити зростання продажів телевізорів, збільшити частку
ринку, завантажити виробничі потужності, підвищити продуктивність праці персоналу тощо.
Ключові слова: стимулювання, конкурентоспроможність, підвищення конкурентоспроможності,
система збалансованих показників, маркетингові структури.
Manuilovych Yu.M. MARKETING PROMOTION OF ENTERPRISES FOR IMPROVEMENT
COMPETITIVENESS THROUGH THE USE OF A BALANCED SCORECARD
Purpose. Development of a set of measures to encourage employees marketing structures in the
system using the balanced scorecard as an example of Marketing and Communications Officer SE
“Novator”.
Methodology of research. The study used survey method through an anonymous survey to
determine the confidence of employees in the company and its leaders. Also used accounting-analytical
method for analyzing the results of a questionnaire survey and calculate the likely income from sales
incentive system based on the balanced scorecard, for individual marketing structure, for the whole
enterprise.
Findings. Established that the proportion of employees who are familiar with its strategic objectives is
more than 75%; share of employees who support his chosen course of development is 68% of the previous
value; increase in the share of highly qualified specialists (2.5%) in the Department of Marketing and
Communications Officer for the first year (at that education level employees must meet the post). Proved that
certain results for the company as a whole can be achieved by co-operation of the marketing department of
Human Resources; growth of the initiative (calculation performed on the basis of indicators such as
evaluating the effectiveness of the decisions taken and the number of proposals designed for the marketing
department).
Originality. Balanced Scorecard was first used to stimulate the development of marketing structures in
the direction of improving the competitiveness of products and businesses. The feature of the proposed
system is that the company that it will apply in any case nothing to lose, because the calculation of premium
applies a differentiated approach.
Practical value. This study can be used as an example for developing incentives to carry out its
strategic and tactical goals of the various departments of enterprises in various industries. The introduction
of this system will enable the company to provide stimulating growth in sales of TVs, increase market share,
load capacities, increase staff productivity and more.
Key words: promotion, competitiveness, competitiveness, balanced scorecard, marketing structure.
Мануйлович Ю.Н. СТИМУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Цель. Разработка комплекса мер по стимулированию работников маркетинговых структур в
системе использования сбалансированных показателей на примере отдела маркетинга и внешних
связей ГП “Новатор”.
Методика исследования. В процессе исследования использован метод анкетирования, путем
анонимного опроса, для определения доверия работников к предприятию и его руководителей. Также
использован расчетно-аналитический метод для анализа результатов анкетного опроса и расчета
вероятной прибыли от реализации системы стимулирования, основанной на сбалансированных
показателях, как для отдельной маркетинговой структуры, так для предприятия в целом.
Результаты. Установлено, что удельный вес работников предприятия, знакомы с его
стратегическими целями составляет более 75%; доля работников предприятия, которые
поддерживают выбранный им курс развития составляет 68% от предыдущего показателя; рост
удельного веса высококвалифицированных специалистов (на 2,5%) в отделе маркетинга и внешних
связей по результатам первого года (причем образовательно-квалификационный уровень
сотрудников должно соответствовать должности). Обосновано, что этих же результатов по
предприятию в целом можно достичь кооперированием деятельности отдела маркетинга с отделом
кадров; рост уровня инициативы (расчет проводить на базе таких показателей, как оценка
эффективности принятых решений и количества предложений, рассчитанных для отдела маркетинга).
Научная новизна. Система сбалансированных показателей впервые применяется для
разработки систем стимулирования маркетинговых структур в направлении повышения
конкурентоспособности продукции и предприятий. Особенностью предлагаемой системы является то,
что предприятие, которое ее внедрит, в любом случае ничего не потеряет, так как при расчете
премиальных применяется дифференцированный подход.
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Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в качестве
примера для разработки систем стимулирования к выполнению поставленных стратегических и
тактических целей различных подразделений предприятий различных отраслей экономики.
Внедрение данной системы стимулирования позволит предприятию обеспечить рост продаж
телевизоров, увеличить долю рынка, загрузить производственные мощности, повысить
производительность труда персонала.
Ключевые
слова:
стимулирование,
конкурентоспособность,
повышение
конкурентоспособности, система сбалансированных показателей, маркетинговые структуры.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ І ЦІЛЕЙ СТРУКТУРНИХ
ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці країни призвели до зміни структури та
створили умови для розвитку соціальної сфери, характеру продукції, що пропонується споживачеві,
підвищенню ролі сфери послуг в розвитку економіки великих промислових міст та задоволенні суспільних
потреб. Актуальність роботи визначається необхідністю формування таких організаційно-економічних
форм розвитку соціальної інфраструктури в умовах ринкової економіки, які дозволили б крупним
промисловим містам на базі ефективного управління послугами соціальної інфраструктури забезпечити
стійкість їх розвитку. Виявлення структурних змін в економіці великих промислових міст дозволить
міському населенню використовуючи державну підтримку і ринкові механізми, перетворити соціальний
комплекс інфраструктури в ефективний сектор міської економіки, який буде постійно розвиватися.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу виконаного дослідження склали
положення класичної та сучасних теорій регіоналістики та містознавства, праці таких вітчизняних і
зарубіжних вчених і фахівців з питань розвитку економіки міст, як: В. Н. Амітан, О. І. Амоша,
Є. Г. Аніміца,
С. В. Богачов,
В. М. Василенко,
В. М. Геєць,
О. Г. Гранберг,
С. І. Гречана,
Б. М. Гринчель, П. В. Ґудзь, Р. А. Джабраілов, М. І. Долішній, А. П. Єгоршина, О. М. Єгоров,
Б. С. Жихаревич, О. А. Карлова, Н. Є. Костилев, С. Ф. Кучер, О. О. Лук’янченко, Д. С. Львов,
В. К. Мамутов, В. І. Рєсін, Ю. С. Попков, В. А. Устименко, В. В. Фінагін, К. Шуссманн та ін.
Але, у сучасному стані економіка великих промислових міст постійно змінюється, тому з’явилася
потреба у виявленні структурних змін в економіці великого промислового міста.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо обґрунтування пріоритетів та цілей структурних змін в економіці міста.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основою сталого розвитку міста є структура
економіки міста, яка орієнтована на задоволення попиту внутрішнього і зовнішнього ринків і базується
на сучасних інституціональних і технологічних рішеннях, використанні специфічних природних,
економічних, демографічних та інших ресурсів. Здатність міста виготовляти й реалізовувати товари й
послуги на внутрішньому і зовнішньому ринках та забезпечувати на цій основі високий рівень доходів
населення має назву - міська конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність міста багато в чому визначається здатністю виробляти і реалізовувати
товари та послуги, що відповідають запитам світового ринку структурою її економіки, рівнем розвитку
галузей спеціалізації і взаємозалежних суміжних підгалузей і виробництв.
На сучасному етапі соціально-економічних перетворень у міській економіці України структура
економіки, виступаючи як самостійний фактор, безпосередньо впливає не тільки на економічне
зростання, але й визначає характер економічного розвитку. Майбутнє великого промислового міста
залежить від секторів, які переважають у структурі міської економіки, від джерел та факторів
використовуваних у виробництві, від становища людини в економічних відносинах і підвищення рівня і
якості життя населення.
Досвід великих міст промислово розвинених країн показав, що розвиток економіки міста
відбувається не тільки внаслідок застосування ресурсозберігальних і наукоємних технологій, а також
шляхом збільшення використання людських, природних, виробничих ресурсів.
Однією з ключових проблем великих міст в умовах ринкової економіки є активність
структурних змін у розвитку послуг соціальної інфраструктури.
У великих містах України устрій соціальної інфраструктури на відміну від західних зразків,
характеризується наявністю незалежних від держави суб’єктів соціальної інфраструктури.
Небажання багатьох державних і муніципальних структур відмовлятися від відібраних ними прав
економічних суб'єктів та об'єктивною необхідністю розвитку реальних економічних прав суб’єктів
соціальної інфраструктури великих міст є суперечливим. Подолання цієї суперечності реалізується
через структурні зміни в містообслуговувальних системах, різноманіття форм власності та суб'єктів
господарювання.
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Структура, як категорійний апарат, багатогранна. Необхідно визначити основні напрямки в
розкритті поняття.
У філософській літературі під структурою (від лат. structura – будова, розташування, порядок)
розуміють збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах сукупності
стійких зв'язків об'єкта [1, с. 367].
У загальноприйнятому сенсі економічне ціле і є «структура», що означає будова, сукупність
відносин, частин та елементів, з яких вона складається. Структура відображає форму розташування
елементів і характер взаємодії сторін і властивостей, це результат руху елементів системи, результат
їх організації, впорядкування. Усіх системних ознак у свою чергу набувають елементи системи, що
складаються з частин. Таким чином, можна говорити як про структуру її складових частин, тобто про
макро- і мікроструктури, так і про структуру економіки в цілому.
Систему відтворення сукупного суспільного продукту, яка складається з господарських
елементів, також можна назвати структурою економіки, яка насамперед, буде характеризуватися
згідно з матеріальних і трудових витрат з кількісного боку, часткою та питомою вагою, яку займає та чи
інша галузь (те чи інше підприємство, інші елементи) в системі виробництва, національного доходу,
розподілу, обміну і споживання сукупного суспільного продукту [2, с. 6].
На сучасному етапі структуру економіки міста розглядають не тільки як господарські елементи, і
окремі структуроутворювальні фактори і процеси, але і з боку виробництва і розподілу, споживання
створеного продукту і обміну; з боку підприємств та галузей.
Структура галузей в економіці великого міста характеризує: створення сукупного продукту та
вклад в нього окремих галузей; оборот і кругообіг факторів виробництва у відтворювальної структурі;
співвідношення функціонуючих технологічних укладів.
Усі структури, особливо економічні, проходять у своєму розвитку такі етапи: зародження,
зростання, період зрілості, регресивні перетворення (криза) і зникнення або розпад.
Зародження і зростання можна розглядати як процес організації в межах старої структури,
процес боротьби з консервативними сторонами й елементами, процес зміни системних якостей.
Період зрілості характеризує стаціонарний стан структури, коли процеси організації і дезорганізації
врівноважують один одного.
Регресивні перетворення відображають процес дезорганізації структури, коли вона, у свою
чергу, поступається місцем новій структурі. Велике значення в розвитку структур відіграє
спадкоємність, формування нових структур у надрах старих і на їх основі. У будь-якій структурі завжди
наявні елементи старих і зачатки майбутніх взаємозв'язків, крім того, різні структури часом співіснують
одна з одною [3, с. 117].
Пристосування і трансформація – це теж основні процеси, які можна виділити, що відбуваються
в надрах кожної структури. Пристосовуючись до старих компонентів, на першому етапі, зароджувані
елементи нових структур вбудовуються в систему їх зв'язків, поступово зв'язки трансформуються і
виникає нова цілісність, і все повторюється спочатку.
Неоднорідністю, відповідної ієрархією і пропорціями між її складовими характеризується
структура економіки. Структурний аспект розвитку виявляється або через певні якісні зміни в
економіці, або через кількісне зростання [4, с. 7].
Таке трактування структури економіки застосовне до дослідження проблематики розвитку (зміни
одних структур іншими), центром якого є структурні зміни.
Під впливом розподілу та обміну відповідно до суспільних потреб, наявної технічної бази, соціальних
механізмів виробництва, наявних ресурсів і досягнутого рівня продуктивності відбуваються зміни в
структурі економіки і представляють собою складну систему модифікації взаємопов'язаних пропорцій.
Структурні зміни – це якісно модифіковані взаємозв’язки між схожими елементами економічної
системи, які динамічні та нерівномірні у співвідношеннях їх кількісних характеристик. В економічних
системах різних рівнів проявляються структурні зміни: на рівні підприємства і фірми, галузі та регіону,
індивіда і домашнього господарства, національного та світового господарства. Для забезпечення
об'єктивно необхідних умов життєдіяльності у діях суб’єктів виникають спонукальні мотиви, які
являють собою та усвідомлюються у вигляді матеріальних і нематеріальних потреб, котрі є
економічними відносинами та виявляються, передусім, через економічні інтереси.
Іншим аспектом формування потреб є певний рівень розвитку матеріально-технічної бази
суспільства, громадських продуктивних сил. Різні потреби членів суспільства внутрішньо пов'язані між
собою, виливаються в потреби трудових колективів, соціальних груп, класів, суспільства в цілому і
діють як одна цілісна система.
Категорії економічних інтересів і потреб є різнорівневими поняттями. Відповідні структурні зміни
в економіці як їх безпосередня причина викликані інтересами, що є проявом виробничих відносин, які
поряд з розвитком продуктивних сил детермінують зміни в системі суспільних потреб.
Певні зміни в розміщенні й розподілі виробничих ресурсів виникають завдяки інтересам
господарюючих суб'єктів господарювання та реалізуються шляхом задоволення відповідних потреб.
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Отже, основним критерієм виділення структурних змін в економіці є зміни в системі потреб
суб'єктів господарювання і відповідні зміни в розміщенні ресурсів (факторів виробництва). Структурні
зміни в економіці є категорією макрорівня, при цьому вони виявляються на всіх рівнях господарювання
(на рівні галузей, регіонів, підприємств, домашніх господарств та осіб) [5].
Структурні зміни в економіці мають подвійну природу.
По-перше, вони виступають як детермінована потреба, що незадоволена та викликана
нереалізованим інтересом.
По-друге, вони відображають певний рівень задоволення потреб (реалізації інтересів) і є
результатом розвитку економічної структури. При цьому останній є результатом і стартовим
майданчиком протікання майбутніх структурних процесів. Подібна двофакторність структурних змін
визначає їх особливе місце серед інших економічних явищ, дозволяє найбільш повно з якісних та
кількісних сторін характеризувати стан економічної системи.
Таким чином, структурні зміни в економіці можуть бути охарактеризовані як відповідно до
займаної частки в розглянутій сукупності, так і з точки зору напрямів, швидкості та інтенсивності
подальшого розвитку.
Серед різноманіття економічних явищ і процесів, структурні зміни в економіці виділяються тільки
при наявності певної сукупності ознак, одні з яких представляють форму, другі – зміст, треті – основні
властивості економічного явища.
В економічних науках існує класифікація структурних змін, яка характеризується різними
ознаками та підставами, показує їх різноманіття, дозволяє визначати одні й ті ж самі структурні зміни з
різних сторін [6, с. 112; 7, с. 46]:
1. Історичні ознаки є пріоритетними в структурних змінах, вони згруповані за кожним етапом
історії і кожному етапу притаманні свої структурні зміни в економіці (наприклад, зрушення на етапі
становлення і розвитку феодальних або капіталістичних економічних відносин).
2. Зміни за територіальним (географічним) охопленням поділяються на зміни в структурі
економіки тих чи інших регіонів, областей, країн, інших територіальних і адміністративних утворень.
3. Просторовий аспект, як головна характеристика структурних змін. Просторове
розосередження галузей і секторів суспільного виробництва виражає територіальний зріз структури
економіки, заснований на територіальному поділі праці, що закріплює певні галузі і сфери
виробництва за певними регіонами країни.
4. Зовнішні і внутрішні структурні зміни виділяються по відношенню до певної економічної
системи. Все більшого значення, у сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації господарського
життя, набуває взаємозв'язок, взаємодія, взаємопроникнення зазначених структурних змін у системі
транснаціональних корпорацій і міжнародної власності та національних господарств.
5. На еволюційні і революційні структурні зміни поділяються за швидкістю, тривалістю, глибиною
і масштабами. З процесної та результативної природи структурних змін в економіці випливає, що цей
процес безперервний, оскільки господарська діяльність не припиняється ні на хвилину.
Для змін характерні досить великі етапи і стадії, перерви поступовості. Еволюційні зміни в
економічній структурі часом перериваються бурхливими процесами її кардинального (революційного)
оновлення.
6. Зміни в структурі відтворення, що виділяють як самостійну групу на всіх стадіях виробництва,
розподілу, обміну і споживання. Зміна макроекономічних відтворювальних пропорцій є результатом та
узагальненням всієї сукупності структурних змін.
Відтворювальну структуру сукупного суспільного продукту, співвідношення фондів
відшкодування, споживання й накопичення, витрат живого і минулого праці, двох підрозділів
суспільного відтворення відносять до макроекономічних пропорцій.
Відтворювальна структура на макрорівні характеризується також певним співвідношенням
виробничих ресурсів і продукції. Використовувані в економічних дослідженнях показники ефективності
виробництва – продуктивність праці, фондовіддача, вихід кінцевого продукту на одиницю конкретних
ресурсів – є по суті структурними показниками, що характеризують економічну систему.
Питомі витрати виробничих ресурсів на макрорівні відображають, очевидно, не тільки вузькі
технологічні аспекти відтворення, але й ефективність соціально-економічного механізму, всієї системи
виробничих відносин.
Разом з тим, учені-практики й управлінці вважають правомірним, що статус великого міста
визначається саме підвищеним обсягом і глибиною завдань з організації та упорядкування простору і
ефективного управління ним. Так, міський голова міста Донецька, проф. Лук’янченко О. А.
переконаний, що велике місто включає підсистеми різного ступеня складності: містоутворювальну,
містообслуговувальну, архітектурно-містобудівну і населення.
Містоутворювальні галузі характеризують виробниче обличчя міста, його спеціалізацію, місце в
суспільному розподілі праці, роботу міста для задоволення потреб країни, регіону, оточення самого
міста. Містообслуговувальну сферу за функціональною ознакою можна поділити на три групи. Перша
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– соціальне обслуговування, що включає: охорону здоров'я, освіту, культуру, фізичну культуру,
соціальний захист непрацездатних.
Друга – комунальне обслуговування, включає: збереження і розвиток житлового фонду,
забезпечення електро-, теплоенергією, питною та побутовою водою, каналізацією, благоустрій
території, утримання і розвиток доріг, будівництво об'єктів містообслуговувальної сфери.
Третя група – побутове обслуговування, включає: пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю,
громадське харчування, побутові послуги. Містообслуговувальні галузі існують для самого міста, його
населення і виробляють продукцію, споживану на місці [8, с. 5].
Подібної думки дотримується проф. Богачев С. В.: «Велике місто – це цілісне територіальне
утворення народного господарства країни і регіону, що має виробничу (ринкову) спеціалізацію і міцні
внутрішні економічні зв'язки» [9, с. 15].
В основі цілей структурних економічних реформ на рівні міста повинна знаходитись
функціональна структура, яка відображає соціальні потреби та інтереси мешканців міста:
забезпечення режиму повної зайнятості; зростання рівня доходів працюючих; досягнення екологічно
безпечного середовища.
Саме завдяки композиції продуктивних сил і виробничих відносин у системі просторово-часових
координат можуть формуватися стратегічні цілі й тактичні засоби їх досягнення. Збалансований
розвиток економіки міста закладається цілевизначенням його стратегічного розвитку, декомпозицією
цілей в системі суб’єктно-об’єктних відносин, вибором форм і способів реалізації, результуючим
підсумком змін на основі аналізу їх досягнень (з обґрунтуванням пріоритетів структурних змін) та
визначення взаємозв’язку і взаємодії розвитку основних компонентів міста (рис. 1).
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Сьогодні Україна опинилась у стані скорочення кількості населення, багато підприємств
знаходяться на стадії банкрутства, скорочується кількість підприємств. Це принципово інші умови
існування міста, які вплинули на явища, що раніше не були відомі й тому не досліджувались.
Важливими умовами підтримки міста на сучасному етапі є забезпечення збалансованого розвитку.
Якщо на початку розвитку міста вирішальними факторами було створення місто утворювальної бази і
відкриття промислових гігантів, то у сьогодні на перший план виходить підсистема «населення», а
найважливішим завданням є підтримування балансу між підсистемами. Цей баланс має
підтримуватися не тільки на рівні економіки міста, а й у соціальній сфері.
Висновки з проведеного дослідження. Великі міста прагнуть стати самостійними учасниками
економічних відносин у регіональній і національній економіці. Особливо це виявляється в містах з
великою питомою вагою промислового виробництва. Кількісні та якісні відмінності, проблема
одновекторного розвитку ведуть до наростання протиріч і конкуренції між містами, що згубно впливає
на формування конкурентоспроможності державної економіки. У вирішенні цього питання допоможе
цілевизначення і забезпечення реалізації цілей проведення структурних змін та диверсифікація
економіки великого міста, яка носить мультиплікативний ефект, оскільки структурні зміни спричиняють
зміни структури зайнятості, а, отже, і соціальних змін, а також змін в територіальному розміщенні
продуктивних сил і окремих виробництв у міському середовищі. Тому, в основі цілей структурних
економічних реформ на рівні міста повинна знаходитись функціональна структура, яка відображає
соціальні потреби та інтереси мешканців міста: забезпечення режиму повної зайнятості, зростання
рівня доходів працюючих і досягнення екологічно безпечного середовища. Саме завдяки композиції
продуктивних сил і виробничих відносин в системі просторово-часових координат можуть
формуватися стратегічні цілі й тактичні засоби їх досягнення.
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Панкова А.Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ І ЦІЛЕЙ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо
обґрунтування пріоритетів та цілій структурних змін в економіці міста.
Методика дослідження. Дослідження базується на використанні комплексу загальнонаукових і
спеціальних методів: логічного узагальнення (при визначенні умов структурування зарубіжного досвіду
структурних перетворень в економіці міста); методи моделювання та прогнозування (при визначенні
пріоритетів і цілей структурних змін в економіці міста); метод структурно-функціонального аналізу (для
дослідження організаційно-управлінської структури великого промислового міста).
Результати. Доведено, що саме завдяки композиції продуктивних сил і виробничих відносин у
системі просторово-часових координат можуть формуватися стратегічні цілі й тактичні засоби їх
досягнення. Збалансований розвиток економіки міста закладається цілевизначенням його
стратегічного розвитку, декомпозицією цілей у системі суб’єктно-об’єктних відносин; вибором форм і
способів реалізації, результуючим підсумком змін на основі аналізу їх досягнень (з обґрунтуванням
пріоритетів структурних змін) та визначення взаємозв’язку і взаємодії розвитку основних компонентів
міста. Визначено, що в основі цілей структурних економічних реформ на рівні міста повинна
знаходитись функціональна структура, яка відображає соціальні потреби та інтереси мешканців міста.
Наукова новизна. Розроблено концептуальну схему цілевизначення і забезпечення реалізації
цілей проведення структурних змін в економіці великого міста, що сприяє обґрунтуванню пріоритетів і
цілей на основі взаємозв’язку і взаємодії розвитку основних компонентів міста.
Практична значущість. Пропозиції щодо ідентифікації причин розбалансованості економіки
промислового міста, що сприяє вияву деформацій розвитку економіки, можуть бути використані
органами місцевого самоврядування. Крім того, основні результати дослідження можуть бути
використанні при викладанні дисциплін зі спеціальності «Менеджмент і адміністрування»; «Розвиток
продуктивних сил та регіональна економіка».
Ключові слова: структурні зміни, містоутворювальна підсистема, містообслуговувальна
підсистема.
Pankova A.Yu. RATIONALE PRIORITIES AND OBJECTIVES STRUCTURAL CHANGES IN
ECONOMY OF LARGE INDUSTRIAL CITIES
Purpose is the development of theoretical, methodological guidelines and practical recommendations
for study priorities and goals of structural changes in the economy of the city.
Methodology of research. The research is based on the use of complex general and special
methods: logic synthesis (of setting the structuring of international experience structural change in the
economy of the city); methods for modeling and forecasting (in determining the priorities and objectives of
the structural changes in the economy of the city); method of structural-functional analysis (to study the
organizational and administrative structure of a large industrial city).
Findings. Proved that through the composition of the productive forces and production relations in the
space-time coordinates can be formed strategic goals and tactical means to achieve them. Balanced
economic development of the city is definition of objectives laid its strategic development objectives in the
decomposition of the system of subject-object relations; choice of form and methods of implementation, the
resulting changes result from the analysis of their achievements (from the priorities of structural changes)
and the definition of the relationship and interaction of the major components of the city.
Originality. The conceptual scheme setting goals and ensure realization of the objectives of structural
changes in the economy of a big city, which contributes to the rationale of priorities and goals.
Practical value. Suggestions as to identify the causes of imbalances in the economy of the industrial
city, which promotes expression strain of economic development could be used by local governments.
Furthermore, the main results of the study can be used in teaching courses in the specialty "Management
and Administration"; "The development of productive forces and regional economy."
Key words: structural changes, the town-forming subsystem, serving the city of Enterprise.

84

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Панкова А.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЭКОНОМИКЕ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций
по обоснованию приоритетов и целей структурных изменений в экономике города.
Методика исследования. Исследование базируется на использовании комплекса
общенаучных и специальных методов: логического обобщения (при определении условий
структурирования зарубежного опыта структурных преобразований в экономике города); методы
моделирования и прогнозирования (при определении приоритетов и целей структурных изменений в
экономике города); метод структурно-функционального анализа (для исследования организационноуправленческой структуры крупного промышленного города).
Результаты. Доказано, что именно благодаря композиции производительных сил и
производственных
отношений
в
системе
пространственно-временных
координат
могут
формироваться стратегические цели и тактические средства их достижения. Сбалансированное
развитие экономики города закладывается целеполагание его стратегического развития,
декомпозицией целей в системе субъектно-объектных отношений; выбором форм и способов
реализации, результирующим итогом изменений на основе анализа их достижений (с обоснованием
приоритетов структурных изменений) и определение взаимосвязи и взаимодействия развития
основных компонентов города. Определено, что в основе целей структурных экономических реформ
на уровне города должна находиться функциональная структура, которая отражает социальные
потребности и интересы жителей города.
Научная новизна. Разработана концептуальная схема целеполагание обеспечения реализации
целей проведения структурных изменений в экономике большого города, способствует обоснованию
приоритетов и целей на основе взаимосвязи и взаимодействия развития основных компонентов
города.
Практическая значимость. Предложения по идентификации причин разбалансированности
экономики промышленного города, способствует проявления деформаций развития экономики, могут
быть использованы органами местного самоуправления. Также, основные результаты исследования
могут быть использованы при преподавании дисциплин по специальности «Менеджмент и
администрирование»; «Развитие производительных сил и региональная экономика».
Ключевые
слова:
структурные
изменения,
градообразующая
подсистема,
градообслуживающая подсистема.

UDK 336.221.24:332.12
Yakymchuk O. K.,
lecturer, Chair of Finance,
Vinnytsia Cooperative Institute

CONCEPT OF MANAGING REGIONAL BUDGETS DURING
TRANSITION TO SUSTAINABLE SELF-DEVELOPMENT
Statement of the problem. Under conditions of reforming the whole system of regional administration
and local self-government. On the principles of decentralization and transition of authorities to regional
powers declared by the government, the question of civil society development has acquired a strategic
importance for the progress of Ukraine, since further success of reforming governmental control and bringing
it closer to European standards will depend on foundation of viable, active and responsible civil society
institutions.
An important component in addressing these challenges is financial support and its effective
management, the importance of which is growing under conditions of unstable internal and external
environment, limited experience in planning and optimal use of financial and other resources at the level of
regions and communities. A key element of fiscal policy in FY2014 in terms of interaction of the state budget
with local budgets is balancing of nationwide and regional interests aimed at effective use of economic and
ecologic potential of each region of the country [14].
In this regard, the efforts of scholars and practitioners aimed at research of a concept of regional and
community development, the formulation of ways to improve governance, legal framework, regulations,
methods of assessment of progress for all indicators of regional management and forms of control over
implementation of the plans are urgently needed.
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Overview of recent research and publications. Some methodological, methodical and
organizational aspects of the financial management were researched by local and foreign scientists, such as
O. H. Bila [2], O. I. Blank [3], O. O. Beliaev [1], I. V. Zapatrina [5], V. S. Katkalo, [6], V. D. Lahutin [7],
O. I. Lunina [8], S. V. lovochkin [9], I. Y. Malyi [10], L. O. Myrhorodska [12], V. M. Oparin [13], E. Yasin [20].
However, a unified approach to development of regional budgets, to transition of regions and
communities to self-governance, and to using a potential of each region is not available at the moment.
Therefore, a problem of research and theoretical study of a concept for development of regional
budgets with broad involvement of public is still challenging.
Goal setting. To provide a theoretical justification of the concept for regional self-governance budget.
The main material research. The concept of regional budget management, in our opinion, is a set of
goals, methods and tools to influence a defining element of regional finance subordinated to common
understanding of its place and role in a social-economic development of a region. From this perspective, we
can identify a number of basic features of regional budget.
In fact, a regional budget is a largest monetary fund, which, in accordance with the principle of fiscal
federalism, is managed directly by public authorities of country's region. This implies a wide range of
possibilities to local authorities for making quite effective decisions aimed at changing the conditions of life in
a region.
One more feature of modern regional budget is a task-oriented impact on its structure and size of
revenues that allows radically influence standing of business entities operating on the regional territory
through implementation of certain fiscal policy, thus, creating the economic environment of the region as a
whole, including its sectoral structure [4, pp. 90-101].
The main feature of a regional budget, in our opinion, is the fact that the periodic adjustment of
structure and changes in regional budget expenditures in the process of revenues maneuvering provides a
real opportunity for implementation of approved priorities for development of a region and rational/effective
combination of social and economic components of regional policy.
Moreover, setting a reasonable size of tolerated and required deficit (surplus) of the regional budget in
combination with adoption and implementation of a set of financial measures (using surplus) forms up an
important part of monetary macroeconomic incentives in trends and pace of regional social-economic
progress.
In this regard it should be noted that the main features of regional budgets characterize its potential,
which acts as a tool for general regional regulation, the effective use of which is largely dependent on how
high level of objectivity and reality in general scientific (methodological) and applicable (methodical) meaning
has been put in the grounds of individual regional budget. In our opinion, this level may be guaranteed only
by regional budget management system, which focuses it on implementation of set functions compliant with
current status of the region, thus creating conditions for effective implementation of the complete complex of
regional responsibility in budgetary and general financial spheres [4, pp. 90, 95-101]. Accordingly, the author
proposes to use the following meaning of the definition "regional budget management": the regional budget
management (a budget of a region of the country) is a complex process of objective and reasonable
influencing the parameters of the budget in order to ensure the growth of financial potential of the region and
the grounds for regional social-economic progress.
The complex appoach to the process of regional budget management is a must, its execution
determines its effectiveness as a whole, and is characterized by shaping the relationship between individual
and all stages of the budget process, starting from identifying trends and forecasting basic social and
economic financial performance of the region through the development and approval of a budget and its
actual implementation [4, pp. 107-112].
Each stage of the budgeting process is quite different from the others in content, which requires, on
the one hand, specific methods and forms of administrative influence, and, on the other hand, the definition
of a control diagram common to all stages that ensures their mutual coherence and integrity of regional
budget processas n a whole.
The objective reasonableness of regional budget management as a whole, and of each individual
subject of managerial system presumes application of modern methods of researching initial state (budget
parameters) of managed items and, what is most important, of social-political and social-economic
environment expressly and indirectly determined by this state.
The maximally possible exclusion of subjectivity from management as a whole is a fundamental
problem of the management, and in case of managing such complex objects as a regional budget that is
systemic and inclusive of a large variety of elements (subsystems), including social by its nature, solving the
problem involves special challenges. Among the ways to solve this problem is a comprehensive use of a
variety of methods for modelling systems and their integral parts thus making possible testing a large
number of options for project management solutions before their final approval in order to identify the most
effective ones [11, pp. 30-41].
At the most general level, the parameters of regional budget which are the managed objects are
budget revenues, expenditures and deficit, rational relationship between which determines not only the
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quality of the budget, but its effectiveness as a regulator of the regional development. This understanding of
managed objects reflects only the first stage of its structuring and, therefore, may be put only into the basis
of the previous stage of project design being guided by decisions of normative nature characterized by a
predominance of demand over the possibilities to satisfy it. To ensure realistic managerial decisions, these
objects should be subjected to further differentiation. In this case the degree of differentiation must meet the
one required for maximum efficiency and objectivity of the object representation [11, pp. 20-28].
Critical for quality of regional management (integral elements of regional budget) is clear definition of
the purpose of managerial actions since, having accurately defined the scope of required changes in an
object progress, one may find out its condition these changes might ensure. In this case, one should
consider that the condition of integral elements of regional budget recognized as managed objects and
assessment of general budget condition cannot be considered a final objective according to these traditional
parameters. This statement of the author is based on the fact that finance and financial resources are not
self-sufficient items but are separate elements of the total economic system which mission is to create the
most favourable conditions for economic growth, saying other words, which correspondingly reflect a
subsystem for ensuring trade relations (finance as monetary relations) and exchange proportions (financial
resources).
At the same time, since a feedback is quite obvious whereby the structure and condition of financial
subsystem and its integral part, the budget, are derived from the structure and condition of the economic
basis, its own goals should be also taken into account for solving a problem of task orientation of the
described process. The mentioned above suggests that determining the task of regional budget
management should: based on its multi-component and hierarchical nature. The highest level of the
hierarchy of regional budget management, according to our understanding, should be assigned to regional
economic growth, fixing thereby a domination of the economy over finances and highlighting the economic
base as the main factor of the regional welfare [17].
The next level of hierarchy should be attributed to financial potential of the region, which is the most
important but not the only determinant of regional economic potential. However, since according to
interpretation of the notion "financial potential of the region", which is essentially categorical in nature, it is
impossible to evaluate it in terms of quantity and cost. Therefore, in order to meet a system-wide requirement
to established goal according to quantitative criteria and hierarchy of objectives, it is necessary to develop
and introduce such local managerial goals as financial efficiency of regional budget, its economic and social
performance, and the balance.
We consider that due to the novelty of some concepts, as well as due to the need for development of
methodological provisions for quantitative assessment, it should be reasonable to articulate them in more
details [19, pp. 20-25].
The mentioned above concepts have dynamic nature and are used in accordance with the provision
that certain period of time, different for each case, must be between financing (allocation of monetary
resources for satisfaction of any needs) period and the outcome of this financing.
In case of budgetary financing, it is reasonable to take one year as a reference period for evaluation of
its performance. This period of time should be taken, first of all, due to legislatively established discreteness
of budget process and, secondly, due to the fact that some results (at least transitional) of financing of
almost every item, except for long-term investments of capital nature, become partially known at this
distance of time. In this case, it is meaningful to assume that the most important basis for budget revenues in
the next year shall be reasonableness and appropriateness of budget expenditures which return to the
budget as revenues of different kinds through natural (economic) circulation of money [18, pp. 35-40].
This methodological statement is based on the concept of "financial efficiency of regional budget'"
which means the ratio of the amount of expenditures in basic year to revenues of the budget in the reference
year adjusted for inflation and calculated without significant methodological difficulties using available
statistical data.
The economic efficiency of regional budget should be interpreted as a ratio of revenues in the basic
year to economic results of these costs. It should be noted that considering the economic performance of the
region, it is difficult to distinguish the part driven mostly by budgetary expenses, since the process of forming
these parameters is quite complicated and influences by many factors, some of which, according to the
author, the most important in some cases, are the structure and scope of financing the economy from the
regional budget [15, pp. 60-68].
In addition, the course of development of the national economy is indirectly influenced not solely by the
economic budgetary expenses (e.g. financing of specific industries, specific investment programs), but
almost all other items of the budget (funding of such spheres as law enforcement that is far away from the
industry but may significantly influence a degree of easiness of making business in the country).
All this allows us to propose the most common methodological approach to construction of
quantitatively measurable indicators of economic efficiency of the budget, according to which all budget
expenditures of the basic year and such macroeconomic indicators of the regional economy as gross
regional product or proportion of national income created in the region should be taken into account. Despite
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of the certain conditionality of the relationship between these indicators acting as fiscal performance
characteristics, it should be recognized that the dynamic analysis of the ratio of budgetary expenditures to
macroeconomic result of the regional economy, combined with the study of the dynamics of individual cost
items of regional budget and macroeconomic parameters of the regional economy, may give a clear
understanding of the economic significance of the budget items.
More methodologically difficult is a problem of quantitative measurement of social efficiency of regional
budget, which, in our opinion, means the ratio of the scope of budget expenditures to changes in the level of
social protection in the region. The complexity of the issue is characterized by the fact that, first of all, as it
was in case of economic expenditures, not only social spending of the budget determines the state of social
services in the region, since the majority of the population's social problems are solved at account of
personal income earned as a result of labour (economic) activities and, secondly, a generalized quantitative
assessment of the characteristics of social protection in many cases is not feasible because of impossibility
of bringing together its individual parameters [4, pp. 94-95].
To solve the problem of quantitative evaluation of social efficiency of regional budget, according to our
beliefs, we should take into consideration all budgetary implications of the basic year, and for measurement
of the level of social protection we can use the generalized expert opinions with respect to this characteristic
change over time within the reference period, at the same time making parallel analysis of the dynamics of
budgetary costs in respect of economic efficiency.
The most important from the standpoint of methodological approach to defining social efficiency is an
indicator of budget balance, which means the ratio of budgetary revenues to spending without taking into
account the sources to cover the budget deficit (or surplus) or a portion of the deficit (surplus) in budget
expenditures (revenues).
We believe that this methodological approach provides an overall assessment of the balance, which
may be supplemented by the level of its own balance, which is the ratio of budget revenues to budget
spending. This indicator, which content is based on the fact that inter-budget transfers are an implicit form of
financing the budget deficit, in some cases may give the most objective assessment of regional finance.
At the same time, considering the control over regional budget balance as part of general management
process and, consequently, the balance as a local managerial objective, it should be noted that the pursuit of
maximum convergence of budget revenues and expenditures is not always justified and not always leads to
growth of the financial and economic regional capacity, especially under concept of primacy of revenues and
subordinacy of expenditures.
The presence and size of the budget deficit itself are not negative indicators and should be considered
from the standpoint of capacity of its sources to cover it. If the region is capable of covering a deficit at the
expense of real sources, such as objectively reasonable and well-resourced loans that do not require using
bulk and regular refinancing, the deficit should be recognized not only acceptable, but necessary mean for
stimulation of regional development. It should be noted that from this perspective, the most effective means
of managing the balance of regional budget are considered target investment loans, which presume that they
should be repaid at account of revenues derived from particular measures being a subject to Capital
investment.
In our view, in contrast to the financial effectiveness of regional budget, in economic and social
applications, solving the problem of the budget balance as a local objective of the regional budget, we should
recognize a certain size of budget deficit reasonable (positively influencing the financial and economic
potential of the region).
The general chart of the regional budget management that clearly represents the relationship between
the objects of management (revenues, expenditures and budget deficit), and its objectives (local, general
and global) is shown in Chart 1.
An important feature of this chart is inclusion of management function block, i.e. those regular
operations which implementation will let focus the whole process of management on using the achievements
of modern management and to ensure maximum orderliness and efficiency of the budget execution under
condition of feasibility of the actual results stipulated by a plan.
The execution of each of managerial functions of such specific object as the regional budget may be a
separate area of a special study focused on narrowing the detailed analysis and formation of methodical
provisions for only one, in our view, key and defining task of management in general - functioning of the
regional budget [15, pp. 60-68].
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Ch. 1. The general chart of regional budget management under conditions of sustainable selfdevelopment (developed by the author)
It is important to draw attention to the fact that the process of budget planning should clearly
distinguish between the fundamental features of such management objects as revenues, expenditures, and
budget deficit. For each of these managed objects, it is necessary to develop its own management system
based on systemic and structural analysis of the object, which makes it possible to take into account its
characteristics and trends, to identify fundamental approaches and methodological solutions for planningand-calculation justification of required development model. The main methodological feature of the regional
budget planning is fundamental integrity of the process based on the fact that all managed objects are, in
fact, closely interrelated, and the estimated parameters of one of them are planned restrictions for others,
thereby requiring interactive solution of common problem for managed objects [16, pp. 60-62].
Findings of the study. Our study comes up with the following conclusions:
1.Depending on the set objective, designing a concept of regional budget management requires the
rational interaction between the regional economy and finance and relevance of targeted development of
regional budget with different levels of combination of national and regional budget and management
systems should be considered.
2.It is necessary to design the concept of optimal regional budget management with due regard to
achieving a balance between budget revenues and expenditures, to establishment of interaction between the
groups of functions of revenue management in the regional budget, to improve of feasibility of decisions
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taken to comply with the economic and financial relations between the structure and size of budget
revenues.
3.Creation of an effective revenue planning system in the regional budget which links the optimal size
of budget revenues to economic and social development of the region. It enables the usage of the existing
preconditions for rationalizing the cost management system of the regional budget and establishes the
strategic costs planning system in task-oriented manner.
4.It is advisable to pay attention to application of the group of principles of transparency to forming the
regional budget, which is an instrument of regulation of rates and directions of social-economic progress, to
conducting step-by-step analysis of the budget execution, to introduction of program-oriented approach to
regional budget management.
5.Successful implementation of conceptual provisions for rational management of the regional budget,
which is a complex process of objective and reasonable influence on budget parameters in order to ensure
financial potential growth may be assessed by rational balance of budget revenues and expenditures,
economic growth and financial capacity of the region, financial productiveness, the level of economic and
social efficiency, and the balance of regional budget.
6.For a long time the problems of regional budgets development, especially at the community level,
have not been given appropriate attention. Due to decentralization of authorities in Ukraine, the issue'of
development and executing of regional budgets becomes an urgent issue.
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Якимчук О.К. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ БЮДЖЕТОМ В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ НА СТАЛИЙ САМОРОЗВИТОК
Мета – дати теоретичне обґрунтування концепції регіонального бюджету сталого саморозвитку.
Методика дослідження. При проведенні дослідження використано метафізичні методи
пізнання, діалектичні методи, методи емпіричного аналізу, економічного дослідження, а також
економічні інструменти.
Результати. В процесі дослідження встановлено, що при розробці концепції управління
регіональним бюджетом необхідно враховувати раціональну взаємодію регіональної економіки та
фінансів, залежність цілеспрямованого розвитку бюджетного устрою регіону від різних рівнів
поєднання державного і регіонального бюджету і управління.
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При розробці концепції необхідно врахувати стан досягнення збалансованого співвідношення
бюджетних доходів і витрат регіону, встановити взаємодію між групами функцій управління доходами
регіонального бюджету, обґрунтованості прийняття рішень щодо дотримання прийнятих в економічних
і фінансових відносинах структури та розмірів дохідної частини бюджету, з’єднання оптимальних
величин дохідної частини бюджету з економічним і соціальним розвитком регіону. При цьому доцільно
впроваджувати групу принципів транспарентності формування регіонального бюджету, який виступає
інструментом регулювання темпів і напрямів соціально-економічного розвитку, проведення поетапного
аналізу використання бюджету, оцінки співвідносин бюджетних надходжень і витрат, зростання
економічного і фінансового потенціалу регіону, фінансової продуктивності, рівнем економічної і
соціальної ефективності, збалансованості регіонального бюджету.
Наукова новизна. Запропоновано під концепцією управління регіональним бюджетом розуміти
сукупність цілей, методів та інструментів впливу на визначальний елемент регіональних фінансів,
підпорядкованих спільному розумінню його місця і ролі у процесі соціально-економічного розвитку
регіону країни.
Практична значущість. Запропонована методика розробки концепції управління регіональним
бюджетом саморозвитку є актуальною і може бути використаною, дасть поштовх для подальшого
дослідження проблеми.
Ключові слова: регіональний бюджет, концепція управління, саморозвиток, регіональний
потенціал, фінансова політика, бюджетне фінансування, бюджетні витрати.
Yakymchuk O.K. CONCEPT OF MANAGING REGIONAL BUDGETS DURING TRANSITION TO
SUSTAINABLE SELF-DEVELOPMENT
Purpose - to give a theoretical justification for the concept of sustainable self-governed regional
budget.
Methodology of research. The study methods used metaphysical knowledge, dialectical methods,
methods of empirical analysis, economic research and economic instruments.
Findings. In the process of the study we found that development of the concept for regional budget
management should take into account rational cooperation of the regional economy and finance,
dependence of task-oriented regional budget system on different levels of combination of national and
regional budgets and management systems.
Development of the concept should take into account the level of achievement of balanced ratio of
revenues and expenditures in the regional budget, the interaction between the groups of functions for
management of revenues in the regional budget, the feasibility of decision making in terms of compliance
with the structure and size of budget revenues applicable to economic and financial relations, and bringing
optimal values of revenue of the budget in line with economic and social development of the region. In this
case it should be reasonable to introduce the group of principles of transparency to forming the regional
budget, which is a tool for regulation of rates and directions of social-economic progress, for conducting
step-by-step analysis of the budget execution, for assessment of a balance between revenues and
expenditures, of growing economic and financial potential of a region, the financial productivity, the level of
economic and social effectiveness, and the balance of the regional budget.
Originality. A concept for management of the regional budget to realize a set of goals, methods and
instruments to influence the key element of regional finance, subordinated to a common understanding of
their place and role in the socio-economic development of the country.
Practical value. The proposed methodology of designing the concept for management of regional
budgets under condition of self-development is important today and quite feasible, thus bringing momentum
to further study of the problem.
Key words: regional budget, management concept, self-development, regional potential, financial
policy, budgetary financing, budgetary expenditures.
Якимчук Е.К. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА УСТОЙЧИВОЕ САМОРАЗВИТИЕ
Цель – дать теоретическое обоснование концепции регионального бюджета устойчивого
саморазвития.
Методика исследования. При проведении исследования использованы метафизические
методы познания, диалектические методы, методы эмпирического анализа, экономического
исследования, а также экономические инструменты.
Результаты. В процессе исследования установлено, что при разработке концепции управления
региональным бюджетом необходимо учитывать рациональную взаимодействие региональной
экономики и финансов, зависимость целенаправленного развития бюджетного устройства региона от
различных уровней сочетание государственного и регионального бюджета и управления.
При разработке концепции необходимо учесть состояние достижения сбалансированного
соотношения бюджетных доходов и расходов региона, установить взаимодействие между группами
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функций управления доходами регионального бюджета, обоснованности принятия решений по
соблюдению принятых в экономических и финансовых отношениях структуры и размеров доходной
части бюджета, соединения оптимальных величин доходной части бюджета с экономическим и
социальным развитием региона.
При этом целесообразно внедрять группу принципов транспарентности формирования
регионального бюджета, который выступает инструментом регулирования темпов и направлений
социально-экономического развития, проведение поэтапного анализа использования бюджета,
оценки соотношений бюджетных поступлений и расходов, рост экономического и финансового
потенциала региона, финансовой производительности, уровнем экономической и социальной
эффективности, сбалансированности регионального бюджета.
Научная новизна. Предложено под концепцией управления региональным бюджетом понимать
совокупность целей, методов и инструментов воздействия на определяющий элемент региональных
финансов, подчиненных общему пониманию его места и роли в процессе социально-экономического
развития региона страны.
Практическая значимость. Предложенная методика разработки концепции управления
региональным бюджетом саморазвития является актуальной и может быть использована, даст толчок
для дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова: региональный бюджет, концепция управления, саморазвитие, региональный
потенциал, финансовая политика, бюджетное финансирование, бюджетные расходы.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ВИРОБНИЦТВА ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування – глобальна
проблема, оскільки зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. Якість
продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність людини, а також і на
демографічний аспект її існування. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі,
розвиток економіки, екологічній безпеці продуктів харчування необхідно приділяти підвищену увагу [3].
Сьогодні екологічна безпека сільськогосподарської продукції має забезпечуватись шляхом
реалізації системи соціально-економічних, організаційно-технологічних та інших заходів, які базуються
на наукових дослідженнях впливу та можливих шкідливих наслідках застосування нових наукових
технологій в агропромисловому комплексі (санітарні та ветеринарні заходи, дотримання процедур
відповідності, маркування та сертифікації, параметрів безпеки продукції, заходи економічного
стимулювання та інші).
Враховуючи
екологічну
та
соціальну
вагомість
екобезпечного
виробництва
сільськогосподарської продукції, проблематика, що стосується забезпечення організаційнотехнологічних засад такого виробництва є досить актуальною, особливо в контексті
євроінтеграційного вибору України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Щодо наукової літератури, то тут існують різні
підходи до визначення сутності екологізації. Зокрема, Ю.П. Лебединський зазначає, що «поняття
екологізації суспільного виробництва, яке введене до наукового обігу відносно недавно, має
неоднозначне тлумачення». Автор переконаний, що «його суть недостатньо чітко розкрита й
обґрунтована як із філософської позиції, так і з точки зору економіки» [5].
Окремі дослідники зазначають, що «екологізація суспільного виробництва має кількісну і якісну
визначеність та виражена цілісною системою натуральних і вартісних (еколого-економічних)
показників [10].
Філософське економіко-природниче визначення екологізації дає В.В. Глазун, яка трактує її «як
створення сталої соціо-еколого-виробничої системи, що перебуває у стані динамічної рівноваги і в якій
головним критерієм ефективності розвитку є якість життя людини й суспільства в цілому, яка враховує
матеріальний, фізичний та духовний розвиток» [1].
Безпосередньо зі збереженням здоров'я людини і якості довкілля пов'язує визначення
екологізації продовольчого комплексу Є.Т. Суханова, під якою вона вбачає «процес запровадження
технічних, технологічних, управлінських, економічних та інших рішень, які зможуть забезпечити
нормальне поновлення, раціональне використання усіх видів ресурсів, охорону навколишнього
природного середовища, а також сприятимуть нормальній життєдіяльності й працездатності
населення, оскільки харчування має найбільш важливе значення серед умов довкілля, які постійно
впливають на людський організм» [11].
Проте, до цього часу не проведена систематизація та чітке розмежування організаційнотехнологічних засад щодо особливостей забезпечення виробництва екологічно безпечної та
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традиційної сільськогосподарської продукції, не розмежовано їх спільні риси й відмінності.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження основ організаційно-технологічного
механізму забезпечення виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції та виокремлення
основних його характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідження. На підставі аналізу наукових публікацій як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених нами узагальнено розуміння і визначено поняття «екологічна
безпека». Встановлено, що це:
– складова глобальної і національної безпеки природного чи техногенного характеру;
– стан розвитку суспільних відносин та стан навколишнього природного середовища, за якого
забезпечується захист інтересів, життя та здоров’я людини від шкідливого впливу, сукупність заходів,
передбачених чинним законодавством;
– поняття, яке повинно базуватись на постійних наукових дослідженнях впливу та наслідках
впровадження сучасних технологій в екологічній сфері [3].
Щодо екологічної безпеки та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, дані поняття
співвідносяться як загальне і часткове. При цьому, технологія, яка використовується при виробництві
екобезпечної сільськогосподарської продукції повинна забезпечувати:
– по-перше, безпечні умови праці для людини, підвищувати її продуктивність і культуру;
– по-друге, виробництво якісної продукції та не причиняти шкоди здоров’ю тварин;
– по-третє, не здійснювати руйнівний вплив на довкілля.
У технологіях виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в рослинництві, останніми
роками відбуваються значні зміни, суть яких полягає в біологізації землеробства, зменшенні
ресурсомісткості виконання технологічних операцій, підвищенні екологічної безпеки. Головними
чинниками, які впливають на розвиток технологій виробництва продукції та формування технологічної
політики в аграрному секторі, є: ґрунтово-кліматичні умови; вимоги агротехніки вирощування
сільськогосподарських культур щодо параметрів якості й термінів виконання технологічних операцій;
вартість матеріально-технічних, енергетичних і трудових ресурсів; фінансово-економічний стан галузі;
рівень матеріально-технічного та кадрового забезпечення.
Рослинництво й землеробство, в яких переважають біологічні та агротехнічні заходи та прийоми
вирощування сільськогосподарських культур, останнім часом стали називати біологічними. В
літературі зустрічаються різні його назви – альтернативне, екологічне, органо-біологічне, система
АНОГ [8, с. 6]. Проте їх суть і мета одна — виробництво екологічно чистої продукції та чистота
довкілля.
Перевагами екологічного землеробства є те, що:
– отримані продукти харчування є екологічно безпечними, більш повноцінними у харчовому
відношенні, підвищують здатність захисних систем організму людини протидіяти несприятливому
впливу навколишнього середовища;
– корми вирощені за технологіями екологічного землеробства підвищують продуктивність
тваринництва;
– екологічне землеробство та тваринництво є ключовим фактором екологічної безпеки сільських
територій.
Основним критерієм поділу сільськогосподарської продукції на екологічно чисту та екологічно
безпечну доцільно вважати процес виробництва такої продукції.
Організаційно-технологічні особливості виробництва екобезпечної продукції сільського
господарства можна розглянути за технологіями вирощування окремих культур у рослинництві,
зокрема, пшениці, кукурудзи, гречки та соняшнику. Спосіб вирощування цих культур за звичайного і
екобезпечного типу має деякі відмінності. Вони полягають у відмінностях обробітку ґрунту, методах
удобрення, способах посіву, боротьби з бур'янами, вирощування та збору культур.
При екологічно безпечній технології вирощування даних культур велике значення має основний
обробіток ґрунту. Його проводять з урахуванням попередника, типу ґрунту, рельєфу, ступеня й
особливостей забур'янення поля. Для одержання запланованого врожаю з мінімальним
використанням органічних засобів захисту рослин або взагалі без них необхідно вирішити такі
питання: забезпечити чистоту посівів, сформувати задану густоту рослин до збирання та зменшити
вилягання рослин у період збирання врожаю.
Так, сприятливими в екологічному відношенні є смугові посіви гречки з озимим житом і просом.
При сівбі гречки з просом рядками, що чергуються, її урожай збільшується на 6-7 ц/га.
Для одержання високого й екологічно чистого врожаю насіння соняшник необхідно розміщувати
після озимої пшениці, ярих зернових, кукурудзи. Повертати на попереднє місце допустимо не раніше
як через 7-9 років.
Використовуючи метод пророщування середнього зразка ґрунту, можна заздалегідь планувати
інтенсивність боротьби з бур’янами. Якщо в зразку заздалегідь відібраного ґрунту з шару 0-10 см за
25-30 днів проростає менше 10 шт на 1 м² сходів малорічних бур’янів, агротехнічних прийомів цілком
достатньо. Якщо проростає 10-50 шт – це середня забур’яненість, при якій можна смугами внести
альтернативний засіб захисту рослин від бур’янів. При проростанні понад 50 паростків поле
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використовувати для одержання екологічно безпечної продукції недоцільно [7].
Для одержання екологічно безпечної продукції категорично забороняється розміщувати рослини
вздовж шосейних доріг. Відстань від посіву до траси повинна бути не менше 0,5 км.
Важливе значення для одержання дружних, вирівняних сходів має дотримання рівномірної
глибини загортання насіння, що забезпечується ретельним вирівнюванням ґрунту та правильним
регулюванням сівалки на задану глибину.
Основною метою обробітку ґрунту в посушливих районах є збереження вологи на час сівби
сільськогосподарських культур, у районах достатнього зволоження – боротьба з бур’янами, якісна
заробка післяжнивних решток і добрив.
Так, вважається, що при правильному використанні ґрунту його родючість не втрачається, а
навпаки, підвищується. Тому закон так званої спадної родючості ґрунту, сформульований ученими у
XVIII ст., вже Д. І. Менделєєв визначив як необґрунтований. Це відображено також у працях
економістів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Практика сучасного землеробства повністю це підтвердила:
родючість ґрунту можна утримувати на певному рівні, знизити незадовільною агротехнікою та
підвищити, вирощуючи високі врожаї.
Тому для створення раціональної екобезпечної організаційно-господарської системи
рослинництва необхідно враховувати:
– якість земельних ресурсів та особливості землекористування;
– агрокліматичний потенціал галузі (ґрунти, тривалість вегетаційного періоду рослин, тепловий
режим, кількість опадів, їх розподіл по місяцях, періодах вегетації);
– можливий напрям спеціалізації новостворюваного господарства та оцінку доцільності існуючої
спеціалізації;
– основні культури й структуру посівних площ, сівозміни, організацію виробничих процесів з
урахуванням розмірів землекористування та спеціалізації господарства;
– матеріально-технічну базу [6; 8].
Вже сьогодні, на нашу думку, потрібно впроваджувати екологічні стандарти в
сільськогосподарську практику передусім у тих районах де вже створені або створюватимуться
природоохоронні території. Особливо, це актуально для національних природних парків України, де
господарські зони займають площу 50-60% усієї території парку. Перехід до екологічного сільського
господарства, виробничі стандарти якого окреслені в Законі України «Про природно-заповідний фонд
України» [2], можна розглядати як один із шляхів забезпечення надійнішої та сталої охорони
природних комплексів у господарській зоні.
Потрібно також зберегти культурні геосистеми з високим біорізноманіттям у межах парків,
виникнення
та
існування
яких
прямо
залежить
від
традиційного
(природочуйного)
сільськогосподарського використання; поступово переходити до екологічного фермерства в межах
природоохоронних територій змішаного типу. Це призведе до реалізації концепції інтеграції, тобто
впровадження і дотримання певних природоохоронних заходів у природокористуванні для збереження
довкілля й охорони біорізноманіття регіонів.
Під екобезпечним фермерством ми розуміємо таку систему сільського господарства, яка
повністю залежатиме від наявних природних ресурсів, екологічного балансу довкілля й розвитку
біологічних процесів, підтримки його оптимуму. Природна родючість ґрунтів є першоосновою такого
господарювання. Внесення органічних добрив (їхня кількість чітко обумовлена) забезпечуватиме
природний баланс ґрунтів.
На екологічних фермах – усіх без винятку – необхідно категорично заборонити використання
хімічних і мінеральних добрив, пестицидів та гербіцидів. Для підтримки й відновлення природної
родючості ґрунтів також треба використовувати різноманітні системи сівозмін (із участю бобових),
метод замкненого циклу поживних речовин (комбінація зернового господарства і тваринництва без
привнесення речовин ззовні). При такому веденні сільського господарства не виникають ті екологічні
проблеми, які є типовими для звичайних фермерських господарств.
Оскільки продуктивність угідь також залежить від природних властивостей ґрунту, фермери
мають вживати заходів щодо захисту ґрунтів від ерозії, застосовуючи для цього спеціальні технології.
На жаль, перехід до екобезпечного землеробства в Україні здійснюється дуже повільно, що
зумовлено відповідними причинами. Загалом, сьогодні можна виділити такі слабкі сторони
екобезпечного господарства:
1. Відсутність законодавчого визнання екобезпечного сільського господарства.
2. Незадіяна державна система підтримки екологічних господарств.
3. Недостатня обґрунтованість стандартів екобезпечної продукції, необов'язковість її
маркування.
4. Повільно запроваджуються нові технології екобезпечного виробництва.
5. Існують недоліки в задоволенні потреб екологічних господарств у спеціальній техніці,
альтернативних добривах, які захищають рослини від шкідників середовища.
6. В країні не виробляється достатня кількість екологічної продукції, необхідної для розширення
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її переробки та експорту.
7. Відсутня кооперація виробників даної продукції.
8. Обмеженість інформації про користь вживання екологічно безпечних та природніх продуктів.
9. Відсутня відповідна інфраструктура в системі реалізації екобезпечної та природньої продукції,
немає систематичних досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку, не використовуються елементи
маркетингу.
10. Екобезпечне господарювання більш зрозуміле як елемент охорони природи, а не як
перспективна галузь господарювання.
11. Відсутня регіональна спеціалізація екологічного господарства.
12. Фермери не мають достатніх знань щодо екобезпечних господарських технологій та
управління.
13. Не проведена оцінка конкурентоздатності продукції, виробленої в екологічних господарствах
перехідного періоду.
14. Немає спеціальної системи консультування екологічних господарств, а в діючих
консультативних інстанціях не вистачає спеціалістів, які можуть надавати поради з екобезпечного
господарювання.
15. Сільські мешканці, не маючи елементарних знань в сфері охорони природи, не бажаючи
того, забруднюють середовище, що спричиняє погіршення стану їх здоров’я, збільшення забруднення
поверхневих та підземних вод, зменшення стабільності природних екологічних систем.
Таким чином, сьогодні сільськогосподарські товаровиробники, які переходять чи перейшли на
виробництво екобезпечної аграрної продукції повинні сформувати низку стратегічних цілей для
досягнення успіхів у даному виді діяльності (табл. 1).
Таблиця 1
Стратегічні цілі підприємства, яке бажає займатися чи займається виробництвом
*
екобезпечної сільськогосподарської продукції
Навчання та
розвиток
1
Зберігати,
накопичувати,
постійно розширювати знання в
галузі екологічного
виробництва
продуктів
харчування
Відбирати кращі
технології, які
дають змогу
впроваджувати
максимально
якісні, технологічні
послуги і продукти
клієнтам
Забезпечити на
основі одержаних
знань здорове,
безпечне і
екологічне сільське
господарство
Розробляти й
запроваджувати
нові підходи до
виробництва
екобезпечних
продуктів,
розробки та
запровадження
стандартів
екобезпечного
виробництва і
переробки

Бізнес-процеси
2
Адаптувати
управління
сільським
господарством до
місцевих умов,
середовища,
культури, масштабів
Розробити
технологію ведення
екобезпечного
сільського
господарства,
основою якого є
замкнутий цикл
виробництва
Розробити й
запровадити
систему управління
господарством,
засновану на
органічних
стандартах і
принципах
менеджменту якості

Розробити й
запровадити
систему управління
безпекою харчових
продуктів

Клієнти та
заінтересовані
сторони
3
Споживачі:
забезпечити високу
якість виробленої
продукції,
забезпечити
різноманітність
товарного
асотртименту

Фінанси

Органічний баланс
4

5

Досягти високої
якості продукції при
мінімальних
витратах

Поліпшити
показники здоров'я
людини, збільшити
рівень
«екологічності»
підприємства і
довкілля

Завершувати
виробничі проекти в
термін із
запланованим
позитивним
ефектом

Добиватися
задоволення
«потреб» ґрунту в
процесі ведення
бізнесу

Постачальники:
будувати
взаємовигідні
відносини з
постачальниками

Поліпшувати
фінансовий стан
підприємства

Підтримувати і
постійно
вдосконалювати
досягнуті
показники
екобезпечного
сільського
господарства

Персонал: бути
прикладом
позитивного
мислення,
здорового способу
життя і цінностей
Хартії ведення
органічного
сільського
господарства

Проводити
стажування
працівників в
розвинутих країнах
світу для набуття
досвіду ведення
господарювання

Сприяти розвитку
нової культури та
застосуванню
кращих світових
практик
органічного
землеробства в
українські
господарства

Суспільство:
формувати
позитивне
відношення до свого
бізнесу власною
діяльністю
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продовження табл.1
1
2
3
4
Сприяти розробці
Створити
Вимірювати і
атмосферу для
національних
стандартів і
поліпшувати
підвищення
Розширювати площі
персональної
для переходу на
технічних регрезультативність та
ламентів щодо
ефективність усіх
ефективності,
екобезпечне
виробництва
процесів організації
творчої та
виробництво
екобезпечної
вирбництва
професіональної
продукції
реалізації
Сприяти
Враховуючи
Будувати
Сприяти
світовий досвід,
взаємовигідні
нововведенням із
динамічному росту
системи
впроваджувати нові
відносини з
потенційно високим
інформатизації
організаційнопартнерами по
економічним
виробництва
технологічні рішення
бізнесу
ефектом
екобезпечної
продукції
Джерело: розроблено авторами з доопрацюванням літературних джерел [4].

5
Відновити і
підтримати
соціальний та
екологічний баланс
на освоєній
території
Відновити
природним
способом
родючість
земельних угідь

При цьому, організаційно-технологічний механізм забезпечення екологічної безпеки
сільськогосподарської продукції передбачає доцільність впровадження відповідної технології ведення
сільського господарства шляхом прийняття Довгострокової програми впровадження технологій
ведення екологічно безпечного (органічного) сільського господарства. Особливу увагу слід приділити
законодавству Європейського Співтовариства у сфері екологічної безпеки сільськогосподарської
продукції.
Вимагають додаткового вивчення й можливості бухгалтерського та статистичного обліку
інформації щодо виробництва екологічно безпечної продукції. Адже відсутність в умовах сьогодення
чіткої офіційної інформації щодо кількості виробників, обсягів виробництва та реалізації такої продукції
унеможливлює управління ефективністю галузі. В основу для розробки такої інформаційної бази
повинні бути покладені національні стандарти екологічного виробництва й технологія виробництва
екобезпечної продукції, їх інтеграція в міжнародну систему, використання зарубіжного досвіду при
проектуванні звітних форм. Саме доповнення діючих форм статистичних спостережень такими
показниками, як площа угідь, зайнята під екологічним землеробством, валовий збір
сільськогосподарських культур, вирощених на них, обсяги, ціни і напрями реалізації (у т.ч. експорт)
екологічно безпечної продукції, на нашу думку, дасть змогу реально оцінити масштаби й ефективність
такого виробництва в державі на сучасному етапі та матиме перспективи для застосування у
майбутньому [9].
Крім цього, організаційно-технологічний механізм забезпечення екологічної безпеки
сільськогосподарської продукції, який передбачає запровадження на селі екобезпечного
землеробства, найбільш тісно пов’язний із забезпеченням конкурентоспроможності сільських
територій.
Таким чином, основними завданнями в розвитку галузі екологічно безпечного аграрного
виробництва на сучасному етапі є:
– забезпечення виробництва якісної, екологічно безпечної продукції з мінімальними
енергетичними та трудовими затратами при максимальному виході її за одиницю часу, на одиницю
біологічних активів, що потребує широкого впровадження сортових, інтенсивних, енерго- і
ресурсозберігаючих екологічно доцільних технологій;
– поєднання інтенсивного виробництва аграрної продукції з комплексом агротехнічних,
агрохімічних і меліоративних заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів, біологічних
активів рослинного та тваринного походження;
– своєчасна й ефективна сортозміна у рослинництві польових культур і раціональне їх
розміщення в сівозміні, спрямоване на поліпшення умов вирощування та зниження транспортних
витрат на перевезення врожаю;
– виробництво аграрної продукції на базі сучасної досконалої та високопродуктивної
сільськогосподарської техніки та високоефективної її експлуатації;
– боротьба із втратами врожаю під час вирощування польових культур, збирання і перевезення
врожаю, а також втратами тваринницької продукції під час зберігання, транспортування та первинної
переробки;
– ощадне та високоефективне застосування органічних добрив, води для зрошення, засобів
захисту рослин, комплексу протиерозійних заходів, пально-мастильних матеріалів, кормів, енергії
тощо.
Висновки з даного дослідження. В процесі дослідження встановлено, що перехід до
екобезпечного сільського господарства вкрай необхідний Україні. Він сприятиме розвитку виробництва
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екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, оздоровленню нації, а також дасть можливість
Україні зайняти достойну нішу у виробництві та реалізації екологічно безпечної продукції на ринках
Європи й світу. Усе вище наведене обумовлює надзвичайну важливість ,вже сьогодні, зміни
регуляторної політики держави та впровадження системи економічного стимулювання політики
екологічно безпечного виробництва на вітчизняних підприємствах.
Виявлено, що дослідження в цьому напрямі потребують подальшого більш глибокого
продовження, виходячи з потреб та можливостей українського природоохоронного законодавства, а
також екологічного розвитку інституційних засад держави. Розробка дієвих механізмів активізації та
впровадження концепції екологічно безпечного виробництва на вітчизняних підприємствах повинна
бути безперервним і налагодженим процесом.
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Сидорук Б.О., Сава А.П., Довгань С.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ВИРОБНИЦТВА ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мета. Метою дослідження є обґрунтування основ організаційно-технологічного механізму
забезпечення виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції та виокремлення основних
його характеристик.
Методика дослідження. В результаті дослідження використані методи наукового пошуку:
монографічний, узагальнення, аналізу та синтезу, індукції (переходу від знання окремих фактів до
знання загального) та дедукції, вивчення причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ та процесів
в аграрному секторі економіки під впливом інноваційних технологій, що забезпечують в своїй єдності
наукове
дослідження
особливостей організаційно-технологічного
механізму забезпечення
екобезпечного аграрного виробництва у багатосторонньому діалектичному зв’язку розвитку окремих
його складових.
Результати. Визначено особливості екобезпечного сільськогосподарського виробництва та його
відмінності від інших альтернативних систем землеробства. Встановлено основні передумови для
створення даного виробництва, його слабкі та сильні сторони. Обґрунтовано необхідність формування
і розвитку організаційно-технологічного механізму екобезпечного аграрного виробництва та заходів
державної підтримки з підвищення конкурентоспроможності такої продукції для забезпечення сталості
розвитку сільських територій і покращення здоров’я населення.
Наукова новизна. Сформовано основні стратегічні цілі запровадження організаційнотехнологічного механізму діяльності підприємства, яке бажає займатися чи займається виробництвом
екобезпечної сільськогосподарської продукції, для забезпечення ефективного господарювання і
розвитку досліджуваної галузі.
Практична значущість. Формування основних передумов створення раціональної екобезпечної
організаційно-господарської системи в аграрній галузі є базою для подальшої розробки методичного
інструментарію здійснення оцінки ефективності екологічної складової в контексті розвитку
агропродовольчої сфери.
Ключові слова: екобезпечне аграрне виробництво, організаційно-технологічні засади,
механізм, соціоекономічна ефективність.
Sydoruk B.O., Sava A.P., Dovgan S.V. ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES
PRODUCTION OF ECOSAFETY AGRICULTURAL PRODUCTS
Purpose. Aim of research is study foundations of organizational and technological mechanisms
provide ecosafety production of agricultural products and singling out its main characteristics.
Methodology of research. In the study used the methods of scientific inquiry: monographic,
compilation, analysis and synthesis, induction (transfer of knowledge of certain facts to general knowledge)
and deduction, the study of causal relationships of economic events and processes in the agricultural sector
under the influence of innovative technologies ensuring its unity in the scientific research of the features of
the organizational and technological mechanism to ensure ecosafety agricultural production in multilateral
dialectical relation of its parts.
Findings. The results of the study we identified the main characteristics ecosafety agricultural
production and its differences from other alternative farming systems. The basic preconditions for the
creation of this production, its weak and strong points. The necessity of the formation and development of
organizational and technological mechanisms ecosafety agricultural production and government support
measures to improve the competitiveness of such products to ensure the sustainability of rural development
and improved health of the population.
Originality. Formed the main strategic goals the introduction of organizational and technological
mechanism of the company that wants to engage in or is engaged in manufacturing ecosafety agricultural
products, to ensure the effective management and development of the study area.
Practical value. Formation of the main prerequisites for the creation of a rational ecosafety
organizational and economic system in the agricultural sector is the basis for further development of
methodological tools for evaluating the effectiveness of the environmental component in the context of the
agro-food sector.
Key word: ecosafety agricultural production, organizational and technological bases, mechanism,
socio-economic efficiency.
Сидорук Б.О., Сава А.П., Довгань С.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВА ЭКОБЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель. Целью исследования является обоснование основ организационно-технологического
механизма обеспечения производства экобезопасной сельскохозяйственной продукции и выделение
основных его характеристик.
Методика исследования. В результате исследования использованы методы научного поиска:
монографический, обобщения, анализа и синтеза, индукции (перехода от знания отдельных фактов к
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знанию общего) и дедукции, изучения причинно-следственных связей экономических явлений и
процессов в аграрном секторе экономики под влиянием инновационных технологий, обеспечивающих
в своем единстве научное исследование особенностей организационно-технологического механизма
обеспечения экобезопасного аграрного производства в многосторонней диалектической связи
развития отдельных его составляющих.
Результаты. По результатам проведенного исследования нами определены основные
характеристики экобезопасного сельскохозяйственного производства и его отличия от других
альтернативных систем земледелия. Установлены основные предпосылки для создания данного
производства, его слабые и сильные стороны. Обоснована необходимость формирования и развития
организационно-технологического механизма экобезопасного аграрного производства и мер
государственной поддержки по повышению конкурентоспособности такой продукции для обеспечения
устойчивости развития сельских территорий и улучшения здоровья населения.
Научная новизна. Сформированы основные стратегические цели внедрения организационнотехнологического механизма деятельности предприятия, которое хочет заниматься или занимается
производством экобезопасной сельскохозяйственной продукции, для обеспечения эффективного
хозяйствования и развития исследуемой отрасли.
Практическая значимость. Формирование основных предпосылок создания рациональной
экобезопасной организационно-хозяйственной системы в аграрной отрасли является базой для
дальнейшей разработки методического инструментария осуществления оценки эффективности
экологической составляющей в контексте развития агропродовольственной сферы.
Ключевые слова: экобезопасное аграрное производство, организационно-технологические
основы, механизм, социоэкономическая эффективность.
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ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ІНВЕСТОРОМ
Постановка проблеми. Інвестиції в житлову нерухомість вважаються
одним з
найпопулярніших серед населення способом збереження коштів на довгострокову перспективу. Крім
того, вони стимулюють розвиток багатьох галузей промисловості, енергетики і транспорту.
У теперішній час рівень розвитку галузі житлового будівництва в Україні не відповідає заявленим
до неї вимогам. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю» [8] в недостатній мірі визначає умови, при виконанні
яких зацікавлений інвестор вкладатиме грошові кошти. Діючі норми цього Закону не дозволяють
запобігати ризику нецільового використання інвестицій та не оптимізують процес застосування
інструментів при фінансуванні будівництва житла.
Головною проблемою залишається недостатність фінансування, яке спричинене нестабільною
ситуацією в країні та недовірою, з боку інвестора, до учасників ринку.
Отже, так як існуюча система фінансування будівництва житла в Україні знаходиться в процесі
становлення, є необхідність у визначенні конкретних проблем, з якими зтикається інвестор в ході
вибору механізму фінансування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вибору механізму фінансування
будівництва житла є предметом досліджень багатьох вчених. Окремі аспекти функціонування
інструментів розглянули у своїх працях такі науковці, як: В. Д. Базилевич [1], В. І. Кравченко[5],
І. І. Коркуна [4] та ін.
Однак залишається невизначеним перелік проблем, вирішення яких збільшить постачання грошових
коштів до галузі будівництва житла з боку інвестора, та підвищить загальну надійність цього ринку.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення найбільш пріоритетних проблем
фінансування будівництва житла.
Виклад основного матеріалу дослідження. При здійсненні інвестиційних проектів в Україні
інвестора супроводжує низка проблем, які заважають здійсненню угод або обмежують вибір механізму
фінансування в житлову нерухомість. Кожна окрема проблема тісно пов'язана з іншою. При цьому
важко впорядкувати та виявити найбільш впливові серед них. Для досягнення мети та структуризації
відносин всіх елементів (проблем) побудована ієрархічна модель.
Побудова моделі проходить в декілька етапів [6, с. 284]:
1. визначення взаємопов'язаних елементів;
2. побудова матриці залежності або направленого графу;
3. побудова матриці досяжності;
4. формування ієрархії шляхом аналізу ітерацій.
Для виділення взаємопов’язаних елементів вивчено наукові джерела літератури та проведено
опитування серед учасників продажів на ринку первинної нерухомості. До основних проблем
віднесено:
1. висока вартість кредитних ресурсів;
2. коливання курсу валют;
3. ризик несвоєчасної передачі об’єкту нерухомості у власність інвестору;
4. ризик повторних продажів об’єкту нерухомості;
5. ризик невиконання зобов’язань перед інвестором емітентами цінних паперів;
6. підвищення вартості житла;
7. низька якість виконання будівельних робіт.
На рис. 1 подано побудовану ієрархічну структуру проблем фінансування будівництва житла в
Україні.
Згідно методу ієрархій, проблема, яка опинилась на останньому рівні, є критичною. Отже,
відповідно до отриманої структури, коливання курсу валют має для інвестора найбільший вплив при
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фінансуванні будівництва житла. Це критичне питання співпало з експертною оцінкою ринку
нерухомості директором компанії «Октава капитал» Романом Чумаком [3].

Рис. 1. Ієрархічна структура проблем фінансування будівництва житла інвестором
Джерело: розробка автора
Але одержаний результат не відображає сутності та не вирішує основної проблеми щодо
недостатності фінансування, бо коливання курсу валют впливає на всі аспекти економічного
середовища, а у разі своєї стагнації не збільшує обсягів фінансування будівництва. Тому для
отримання більш точних результатів, цей елемент прийнято за константу та виключено з дослідження.
Виникає необхідність у формуванні іншої моделі, яка б відповідала проблемам виключно ринку
первинної нерухомості. Розглянуто всі елементи з корекцією на значимість для інвестора.
Ризики невиконання зобов'язань учасниками проекту перед інвестором включають низку всіх
ризиків, пов'язаних з несвоєчасною передачею об'єкту нерухомості у власність, повторних продажів, зміни
вартості квадратного метру, неякісним перерозподілом грошових коштів та ін. [10]. Так як всі заявлені
ризики опинились на одному (першому) рівні, для спрощення структури, вони об’єднані в одну проблему.
Висока вартість кредитних ресурсів обумовлена низкою макроекономічних чинників, які
формують ціну на банківські послуги. Серед таких чинників, характерних для ринкової економіки,
відносять: фаза економічного циклу, стан кон'юнктури на товарному, фондовому і валютному ринках,
рівень та структура монетизації економіки, економічна політика держави, темпи інфляції, доходи
населення, динаміка курсу національної валюти, тощо [9, с. 46]. Проблема залишається в пошуку
альтернативної моделі, яка є невід’ємною частиною при виборі схеми фінансування, що обумовлює
вагомість вкладів інвестора.
Підвищення вартості житла та низька якість виконання будівельних робіт не є проблемою
зниження фінансування житла для інвестора [2Ошибка! Источник ссылки не найден.], це є вже
наслідком, на який впливають низка причин, таких як висока вартість проектного фінансування,
відсутність власних грошових коштів та обмеженість вибору інструментів фінансування. Тому вони
виключені з альтернативної моделі за невідповідність до заданого критерію.
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Варто відмітити, що в більшості випадків, через відсутність власних грошових коштів, інвестор
фінансує у разі наявності позикових. Але, умови залучення коштів від третьої сторони не є
прийнятними для нього через високі процентні ставки, небажання банків фінансувати на
довгостроковій основі, що призводить до заморожування грошової маси, яка б могла бути
спрямованою до будівельників. Відсутність власних грошових коштів [7] є проблемою як для
інвестора, так і для будівельника, тому ця проблема відображена в новій моделі.
Високий рівень інвестиційних ризиків, значна тінізація економіки, нерозвиненість фондового
ринку та інші чинники призвели до гальмування розвитку проектного фінансування, а тому і його
високої вартості. Інвестор не готовий самостійно фінансувати при наявності високих ризиків, тому для
здійснення процесу інвестування йому необхідно залучати третю сторону (фонд, банк), що
супроводжується для інвестора, перш за все, додатковими витратами.
Високе податкове навантаження змушує учасників ринку нерухомості вдатися до складних
фінансових інструментів (цільових облігацій, опціонів та ін.) та фінансових посередників, що також
призводить до технічних проблем інвестора та підвищує вартість обслуговування інвестиційних контрактів.
Оновлені елементи ієрархії мають інший вигляд:
1.висока вартість кредитних ресурсів;
2.обмеженість у виборі інструментів фінансування;
3.ризики невиконання зобов’язань учасниками проекту перед інвестором (несвоєчасна передача
об'єкту нерухомості у власність інвестору, ризик повторних продажів та ін.);
4.відсутність власних грошових коштів у інвестора;
5.високий рівень податків на прибуток від продажу об’єктів нерухомості;
6.висока вартість проектного фінансування.
Визначивши нові елементи моделі, аналогічно заданого алгоритму, побудовано альтернативну
ієрархію (рис. 2).

Рис. 2. Альтернативна ієрархічна структура проблем фінансування будівництва житла
інвестором
Джерело: розробка автора
Остаточна ієрархічна модель складається з 2 рівнів. На останньому (критичному) знаходяться 3
проблеми: відсутність власних грошових коштів у інвестора, висока вартість кредитних ресурсів та
проектного фінансування. Саме цей набір проблем є ключовою перепоною для інвестора в процесі
фінансування будівництва житла.
Висновки з проведеного дослідження. Подолання виявлених проблем збільшить обсяги
грошових коштів при інвестуванні проектів та вірогідно знизить ризиковість ринку та дасть можливість
вибору інвестором найбільш вигідних для нього інструментів фінансування.
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Наявність цих проблем змушує інвестора фінансувати будівництво житла за рахунок коштів третьої
сторони (банку, фінансової компанії), що супроводжується низкою додаткових витрат та ризиків.
Таким чином, для подальшого дослідження проблеми недостатності фінансування житлової
нерухомості в Україні, науковцям необхідно сконцентрувати свою увагу на подоланні критичного рівня
проблем, визначених побудованою автором ієрархією.
Для розвитку ринку житлової нерухомості України необхідно вдосконалення структури ресурсної
бази банківських установ за рахунок розширення джерел формування ресурсів та зниження вартості
проектних послуг шляхом використання нових фінансових технологій фінансування будівництва
житла.
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Давиденко Д.О. ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
ІНВЕСТОРОМ
Мета. Визначити найбільш приоритетні проблеми фінансування будівництва житла для
інвестора.
Методика дослідження. Метод порівняння використано для формування потенційно нової
моделі проблем інвестора, які виникають при фінансуванні сектору житлової нерухомості. Ієрархічний
метод дозволив наочно представити та структурувати модель.
Результати. За допомогою методу, розробленого Лямцем В.І., побудовано ієрархічну структуру
проблем фінансування будівництва житла інвестором, обгрунтовано переваги та недоліки, які, в свою
чергу, виключено з дослідження. Сформовано альтернативну модель, яка дозволила виявити критичний
рівень проблем інвестування галузі, подолання яких сприяє розвитку фінансування житла інвестором.
Наукова новизна. Дослідження спрямоване на структуризацію основних проблем при фінансуванні
будівництва житла інвестором та виявлення найбільш пріоритетних серед них: відсутність власних
грошових коштів у інвестора, висока вартість кредитних ресурсів та проектного фінансування.
Практична значущість. У результаті використання запропонованого методу ієрархій визначено
низку проблем, подолання яких збільшить обсяги грошових коштів при інвестуванні проектів та
знизить ризиковість ринку, дасть можливість вибору інвестором найбільш вигідних для нього
механізмів фінансування.
Ключові слова: ієрархічна модель, недостатність грошових коштів, фінансування будівництва
житла інвестором.
Davydenko D.O. HIERARCHICAL MODEL PROBLEMS HOUSING FINANCE INVESTORS
Purpose. Identify the most priority problems of financing the construction of housing for the investor.
Methodology of research. The method of comparison used for the formation of a potential new
investor model problems that arise in the financing of residential real estate sector. Hierarchical method
allowed to visualize the structure and model.
Findings. With the help of the method developed Lyamtsev V.I. built hierarchical problems financing
housing investor reasonably advantages and disadvantages, which, in turn, was excluded from the study.
Formed an alternative model that helped identify the critical level of investment industry problems, the
elimination of which contributes to the development of housing finance investor.
Originality. Research aimed at structuring the main problems in the financing of housing investors and
identify the most priority among them the lack of own funds of investors, the high cost of credit and project finance.
Practical value. The use of the proposed method hierarchies defined a number of problems to
overcome which will increase cash flow in the project investment and reduce the riskiness market give
investors the opportunity to choose the most favorable mechanisms for funding.
Key words: the hierarchical model, lack of funds, financing housing investor.
Давиденко
Д.А.
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ПРОБЛЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ИНВЕСТОРОМ.
Цель. Определить наиболее приоритетные проблемы финансирования строительства жилья
для инвестора.
Методика исследования. Метод сравнения использовано для формирования потенциально
новой модели проблем инвестора, которые возникают при финансировании сектора жилищной
недвижимости. Иерархический метод позволил наглядно представить и структурировать модель.
Результаты. С помощью метода, разработанного Лямцем В.И., построено иерархическую
структуру проблем финансирования строительства жилья инвестором, обоснованно преимущества и
недостатки, которые в свою очередь, исключено из исследования. Сформировано альтернативную
модель, которая позволила выявить критический уровень проблем инвестирования отрасли,
устранение которых способствует развитию финансирования жилья инвестором.
Научная новизна. Исследование направлено на структуризацию основных проблем при
финансировании строительства жилья инвестором и выявления наиболее приоритетных среди них:
отсутствие собственных денежных средств у инвестора, высокая стоимость кредитных ресурсов и
проектного финансирования.
Практическая значимость. В результате использования предложенного метода иерархий
определен ряд проблем, преодоление которых увеличит объемы денежных средств при
инвестировании проектов и снизит рискованность рынка, даст возможность выбора инвестором
наиболее выгодных для него механизмов финансирования.
Ключевые
слова:
иерархическая
модель,
недостаточность
денежных
средств,
финансирование строительства жилья инвестором.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСУ МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЛОГІСТИЧНИМ ПІДХОДОМ
Постановка проблеми. Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно
пов’язані з пошуком принципово нових підходів до управління виробництвом і, зокрема,
матеріальними запасами, котрі є одними із визначальних чинників виробництва. Це вимагає
адекватних змін у структурі господарського обліку, і, відповідно, зумовлює необхідність вдосконалення
системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень з урахуванням
логістичного підходу [4, с. 72-78]. Залучення логістики до формування загальної стратегії підприємства
означає новий рівень розвитку системи управління, насамперед, у напрямі забезпечення економічної
стійкості у конкурентному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням значимості та ролі організації обліку
процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом в системі управління підприємством
займались такі вітчизняні вчені, як Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов,
Т. В. Головко, А. Г. Загородній, Б. М. Литвин, В. В. Сопко, М. С. Пушкарь, М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець,
В. О. Шевчук та ін. Не применшуючи внеску вчених і науковців у розвиток теоретичних та
організаційно-методичних положень управлінського обліку виробничих запасів в умовах застосування
логістичних інструментів, дотепер залишаються невирішеними ряд теоретичних і практичних питань,
що актуалізують обрану тематику дослідження. Зокрема, потребує визначення вагомості
взаємозв’язку логістики та обліку як елементів управління виробничими запасами.
Постановка завдання. Метою є системне дослідження вагомості управлінського обліку
процесу матеріального забезпечення, побудованого за логістичним підходом в системі управління
господарською діяльністю, та створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень
щодо забезпечення ефективного та сталого функціонування підприємства в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах розвитку суспільства,
кризового стану економіки виникає потреба невідкладної всебічної перебудови й удосконалення
господарської діяльності. У справі економічної стабілізації господарської діяльності суттєве місце має
бути відведене управлінському обліку побудованому за логістичним підходом.
Логістика - це складова частина процесу поставок, яка включає в себе планування, реалізацію
та контроль за переміщенням і складським зберіганням прямих і зворотних потоків матеріальних
ресурсів, послуг і пов’язаної з ними інформації у процесі їх руху від пункту відправлення до пункту
призначення, з метою максимально повного задоволення вимог матеріального забезпечення.
Головна ідея логістики - організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення
матеріалів та інформації продовж всього ланцюга «постачальник – виробник – споживач». Принципи
логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва,
транспорту, збуту і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей у єдину
систему, що забезпечує підвищенню ефективності діяльності у кожній із цих сфер [2, с. 82]. Звідси під
логістичною системою слід розуміти сукупність функціональних підсистем, що забезпечують стійке
функціонування підприємства через:
– підсистему логістичного управління матеріальним забезпеченням;
– підсистему логістичного управління виробництвом;
– підсистему логістичного управління збутом [1, с. 73].
Зупинимось на розгляді підсистеми логістичного управління матеріальним забезпеченням.
Терміни «матеріально-технічне забезпечення» і «логістика» майже взаємозамінні. Разом з тим
між цими поняттями можна провести й певні смислові відмінності, які допоможуть усвідомити різницю
між традиційними поняттями про постачання і організацію матеріально-технічного забезпечення та
логістикою [2, с. 83].
Основна відмінність між цими поняттями – об’єкт управління: при традиційному матеріальному
забезпеченні об'єктом управління є окреме підприємство (на макрорівні), підрозділ (на мікрорівні) або
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виробничий процес, що бере участь в просуванні матеріальних ресурсів; при логістичному –
наскрізний матеріальний потік [3, с. 75].
Основні складові підсистеми логістичного управління матеріальним забезпеченням
підприємства зображено на рис.1.

Рис. 1. Складові підсистеми логістичного управління матеріальним забезпеченням
підприємства
Джерело: [3]

За кожною з підсистем організація логістичного управління матеріальним забезпеченням
підприємства спрямована:
за підсистемою постачання – на удосконалення ефективності роботи шляхом вибору
компетентних постачальників, оптимізації процесу закупівлі, розробки процесу управління
закупівлями, використання стандартних робочих методик, дослідження ринку закупівлі, формування
стратегії і тактики закупівлі;
за підсистемою складування (складська підсистема) - на удосконалення процесів за допомогою
впровадження складських технологій, підвищення якості складських послуг, їх стандартизації та
раціонального розміщення;
за транспортною підсистемою – на розробку раціональних схем поставок, маршрутизацію
перевезень, оптимальне завантаження транспорту, забезпечення єдності процесу транспортування з
виробничим та складським процесами, забезпечення обліку на транспорті [8, с. 148].
Слід наголосити, що в арсеналі логістики знаходиться кілька принципово різних підходів до
управління матеріальним забезпеченням в межах внутрішньовиробничих систем планування:
− за системи поповнення запасів обсяги запасів наближаються до оптимального рівня на всіх
етапах руху товарно-матеріальних цінностей;
− за системи розшивання вузьких місць матеріальне забезпечення господарської діяльності
здійснюється, виходячи з можливостей виділених вузьких місць, що мають обмеження щодо
продуктивності, ефективності чи іншим параметрів;
− за штовхаючої системи виробничі запаси, що надходять на виробничу ділянку, безпосередньо
не замовляються. Матеріальний потік «виштовхується» кожному наступному адресату за командою з
центральної системи управління виробництвом;
− за тягнучої системи акцент робиться на зниження рівня запасів на кожній зі стадії виробництва.
Отже, можна з впевненістю стверджувати, що від ефективності управління запасами залежать
кінцеві результати діяльності підприємств, тому оцінка ефективності діючої на підприємстві системи
управління запасами вкрай важлива.
Під оцінкою ефективності управління матеріальним забезпеченням підприємства слід розуміти
постійний чітко формалізований процес, спрямований на вимір витрат і вигод, пов’язаних із
програмами дій по управлінню запасами, і співвіднесення отриманих результатів з підсумками
базового періоду [5, с. 167].
Досягнення ефективності функціонування логістичних систем, як свідчить практика, неможливе
без отримання своєчасної, повної і достовірної інформації, оскільки саме вона сприяє гнучкості
логістичної системи для досягнення конкурентних переваг, а з позиції управління матеріальним
забезпеченням - дає змогу оптимізувати потребу в запасах. Найбільшу вагомість при прийнятті рішень
щодо процесу матеріального забезпечення займає інформація, що формується бухгалтерським
обліком, зокрема, обліком управлінським.
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Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
управлінський (внутрішньогосподарський) облік визначено як систему обробки та підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством.
Вагомість обліку в системі управління матеріальним забезпеченням підприємства представлено
на рис. 2, елементи якого свідчать, що процес матеріального забезпечення є складною ланкою в
загальному кругообороті запасів, яка пов’язана зі значними витратами: витратами на придбання
виробничих запасів; транспортно-заготівельними витратами; витратами, пов’язаними зі зберіганням
матеріальних ресурсів (включаючи витрати по внутрішньому переміщенню, утриманню складського
персоналу, опаленню, освітленню тощо); логістичні витрати, втрати від нестач та псування і т.д. Тобто
мова йде про необхідність визнання управлінського обліку окремого виробничого процесу – процесу
матеріального забезпечення (процесу постачання).
Оперативне управління
матеріальним потоком

Планування обсягу
матеріального потоку

Облік процесу матеріального
забезпечення

Аналіз руху матеріального
потоку

Розрахунок потреб
матеріальних ресурсів

Пошук оптимальних умов
постачання

Аналіз тенденцій змін
матеріальних потоків

Розрахунок мінімально
можливих партій поставок

Аналіз матеріального
забезпечення виробничого
процесу

Визначення норм запасів та
порівняння відповідності їм
наявних залишків

Факторний аналіз змін
матеріального потоку

Визначення транспортного
запасу

Визначення обсягів та
кількості замовлень

Лімітування матеріальних
ресурсів

Визначення рівня
забезпеченості
матеріальними ресурсами

Облік транспортнозаготівельних витрат
Облік складських витрат
Облік логістичних витрат
постачання

Аналіз тенденцій змін
складських та логістичних
витрат
Оцінка впливу змін
матеріального потоку на
результативність діяльності
підприємства

Оцінка ефективності
управління матеріальним
потоком

Рис. 2. Облік процесу матеріального забезпечення в системі управління промисловим
підприємством
Джерело: авторське бачення

Метою управлінського обліку процесу матеріального забезпечення є пошук «золотої середини» обсяг запасів не повинен перевищувати нормативи, щоб не відволікати капітал з обороту, і не бути
нижче нормативів, щоб уникнути «порожніх складів» і не допустити зупинки виробництва.
Балансування між цими двома позиціями і становить суть управління процесом матеріального
забезпечення господарської діяльності, що можна визначити наступним співвідношенням:
Кмз
min,
Тмз
min,
де Кмз – капітал, спрямований на формування матеріальних запасів, грн.
Тмз – час перебування матеріальних запасів на складі, днів.
Досягнення «золотої середини» можливе лише за умови тісного взаємозв’язку управлінського
обліку процесу матеріального забезпечення з логістикою, оскільки саме вона забезпечує гнучкість
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процесу матеріального забезпечення для досягнення конкурентних переваг, а з позиції управління
запасами – дає змогу скоротити витрати виробництва шляхом: відмови від наднормативних запасів;
відмови від завищеного часу на виконання основних транспортно-складських операцій; раціонального
розміщення і зберігання товарних та матеріальних запасів; перевірки на відповідність якості і кількості
отриманих товарів; забезпечення належних умов зберігання товарних запасів; забезпечення цілісності
тари та упаковки; відмови від виготовлення та виконання робіт у яких на даний час не має потреби;
запобігання простою устаткування; усунення нераціональних переміщень матеріальних запасів на
підприємстві тощо.
Взаємозв’язок управлінського обліку процесу матеріального забезпечення з логістикою полягає не
тільки в обліково-інформаційному забезпеченні, а й у впливі логістики на організацію обліку (рис. 3).

Управлінський облік

Вибір форми організації
обліку

Організація документообігу

Внутрішня управлінська
звітність

Логістика процесу матеріального забезпечення
(постачання)

Рис. 3. Взаємозв’язок між управлінським обліком та логістикою процесу матеріального
забезпечення підприємства (логістикою постачання)
Джерело: авторське бачення

Логістика процесу постачання в першу чергу впливає на:
− вибір форми організації обліку. В залежності від форми організації обліку визначаються місце
суб’єкта управлінського обліку в організаційній структурі підприємства, що обумовлює особливості
організації інформаційних потоків;
− організація документообороту, що визначає взаємодією системи всіх підсистем управління
виробничими запасами в умовах логістичного підходу;
− внутрішня управлінська звітність, яка залежить від запитів кожної з підсистем управління й
відповідно рівня організації логістичної системи підприємства [4, с. 72].
Саме логістика наголошує на необхідності децентралізації управлінського обліку процесу
матеріального забезпечення задля наближення його до місць виникнення витрат і прийняття рішень
[6, с. 144], що дозволить первісну вартість запасів формувати безпосередньо на місці їх приймання,
тобто на складі (це є складовою децентралізації), а не лише в центральній бухгалтерії. До того ж при
децентралізації управлінського обліку зменшується ризик невключення деяких видів витрат, що мають
безпосередньо формувати первісну вартість запасів, адже при надходженні кількох видів товарноматеріальних цінностей значно легше проконтролювати, які саме запаси доставив цей автомобіль, і
яку суму необхідно включати до первісної вартості саме цих ТМЦ за статтею транспортнозаготівельних витрат. Чіткіше й обґрунтованіше це можна здійснити і задокументувати саме на місці їх
розвантаження, а не очікувати, доки інформація про це надійде до центральної бухгалтерії. Також
виявляти й належним чином оформляти можливі відхилення за кількістю і матеріальним виразом
запасів, що реально надійшли на підприємство, та тією інформацією, яка зазначена у документах
постачальника, краще безпосередньо на місцях їх розвантаження [7, с. 221].
Отже, вірно організована децентралізація управлінського обліку сприятиме поєднанню зусилля
персоналу, котрий виконує власне інформаційно-управлінські функції планування, обліку, контролю,
аналізу, та оперативно-виробничих працівників, які безпосередньо зайняті в процесі матеріального
забезпечення [7, с. 222].
Забезпечення ефективного управління процесом матеріального забезпечення в умовах
децентралізації управлінського обліку має здійснюватись завдяки наступним процедурам та
технічним прийомам:
1) правильне бюджетування потреби у різних елементах запасів (сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, товарів);
2) контроль за нормативами та рівнем запасів відповідно до бюджету, розрахунок коефіцієнта
оборотності запасів та середнього періоду їх оборотності як загалом, так і за видами запасів;

110

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

3) контроль повторних замовлень виробничих запасів, для чого потрібно знати щоденну потребу
в сировині та час реалізації замовлення (час з моменту оформлення заявки до отримання її від
постачальника);
4) використання моделі розрахунку економічного розміру замовлення (ЕРЗ), суть якої полягає у
визначенні такого розміру замовлення, за якого сумарні витрати на оформлення замовлення та
зберігання запасів будуть мінімальними;
5) управління запасами за категоріями (за методом «АВС»).
Переваги управлінського обліку процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом
над традиційним управлінським обліком постачання подано в табл. 1.
Таблиця 1
Переваги управлінського обліку процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом
над традиційним управлінським обліком
Характеристика традиційного обліку процесу
Характеристика обліку процесу матеріального
матеріального забезпечення
забезпечення за логістичним підходом
Прагнення до максимального матеріального Прагнення до матеріального забезпечення у відповідності
забезпечення
до встановлених нормативів
Оптимізація окремих функцій
Вибір
постачальника
транспортним критерієм

Оптимізація матеріальних потоків
за

територіально-

Замовлення з суттєвим транспортним запасом

Вибір
постачальників
виробничого процесу

за

критерієм

відповідності

Оптимізація кількості та обсягів замовлення

Пасивність до часу на виконання основних Відмова від завищеного часу на виконання основних
транспортно-складських операцій
транспортно-складських операцій
Пасивність в розміщенні і зберіганні товарних та Раціональне розміщення і зберігання товарних та
матеріальних запасів
матеріальних запасів
Джерело: авторське бачення

За даними табл.1 спостерігаємо, що перевагами управлінського обліку процесу матеріального
забезпечення за логістичним підходом над традиційним управлінським обліком є насамперед
оптимізація матеріальних потоків, що сприяє раціональному розміщенню капіталу підприємства та
зміцненню його фінансової стійкості.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в ході дослідження доведено, що на
підприємствах, де в процесі управління матеріальним забезпеченням управлінський облік тісно
переплітається з елементами логістичного управління, рівень ефективності управління процесом
матеріального забезпечення значно вище. Як свідчить практика, логістика ще не впроваджена повною
мірою в діяльності підприємств, а лише використовуються її певні концептуальні положення. Хоча
очевидним є те, що застосування її інтеграційних можливостей допоможе підприємствам
раціоналізувати свою діяльність та мати стійку позицію на конкурентному ринку.
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Левченко Н.М., Воскобойник Ю.М. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСУ МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЛОГІСТИЧНИМ ПІДХОДОМ
Метою є системне дослідження місця, ролі і функцій обліку процесу матеріального
забезпечення побудованого за логістичним підходом в системі управління господарською діяльністю
та створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
ефективного та сталого функціонування підприємства в цілому.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям
встановлення сутності управлінського обліку процесу матеріального забезпечення. Логічний метод,
методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення взаємозв’язку
між управлінським обліком процесу матеріального забезпечення та логістикою. Метод порівняння
використано при визначенні переваг управлінського обліку процесу матеріального забезпечення за
логістичним підходом над традиційним управлінським обліком.
Результати. Доведено, що на підприємствах, де в процесі управління матеріальним
забезпеченням управлінський облік тісно переплітається з елементами логістичного управління,
рівень ефективності управління процесом матеріального забезпечення значно вище. Виявлено, що
логістика ще не впроваджена повною мірою в діяльності підприємств, а лише використовуються її
певні концептуальні положення. Встановлено, що застосування логістичних інтеграційних
можливостей допоможе підприємствам раціоналізувати свою діяльність та мати стійку позицію на
конкурентному ринку.
Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність побудови управлінського обліку процесу
матеріального забезпечення за логістичним підходом, що допоможе підприємствам раціоналізувати
свою діяльність та мати стійку позицію на конкурентному ринку.
Практична значущість. Отримані результати дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при організації управлінського
обліку процесу матеріального забезпечення та прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації
обсягів виробничих запасів.
Ключові слова: матеріальне забезпечення підприємства, матеріальний потік, облік процесу
матеріального забезпечення за логістичним підходом.
Levchenko N.M., Voskoboinyk Yu.M. MANAGEMENT ACCOUNTING PROCESS MATERIAL
SUPPORT FROM LOGISTIC APPROACH
Purpose the objective is systematic study of place, role and functions of the accounting process,
financial security built on logistic approach in the management of economic activity and creation of
conditions for scientific decision-making to ensure effective and sustainable operation of the business as a
whole.
Methodology of research. The method of theoretical generalizations and comparisons become the
foundation establishing the nature of management accounting process material support. Logical method,
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induction and deduction, grouping and summarizing were the basis of proof of the relationship between
management accounting process benefits and logistics. The method of comparison used to determine the
distinguishing features between traditional management accounting process benefits and management
accounting by logistic approach.
Findings. The study proved that in companies where management process physical facilities
management accounting is closely intertwined with elements of logistics management efficiency level
management of financial security is much higher. Revealed that logistics is not yet fully implemented in the
enterprise, but only used it some conceptual program. It is established that the application of logistics
integration capabilities help companies streamline their activities and have a strong position in a competitive
market.
Originality. The necessity of building management accounting process material support for logistics
approach that helps companies streamline their activities and have a strong position in a competitive market.
Practical value. The results obtained of research in the form of suggestions and of methodical
recommendations can be used by entities in the process of management accounting process benefits and
management decisions to optimize the volume of inventory.
Key words: financial support enterprise, material flow, process accounting material support from
logistic approach.
Левченко Н.М., Воскобойник Ю.М. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРОЦЕССА МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Целью является системное исследование места, роли и функций учета процесса
материального обеспечения, построенного с учетом логистического подхода в системе управления
хозяйственной деятельностью и создания научных предпосылок для принятия управленческих
решений по обеспечению эффективного и устойчивого функционирования предприятия в целом.
Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой
раскрытия сущности управленческого учета процесса материального обеспечения. Логический метод,
методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой доказательства тесной
взаимосвязи между управленческим учетом процесса материального обеспечения и логистикой.
Метод сравнения использован при определении преимуществ управленческого учета процесса
материального обеспечения построенного с учетом логистического подхода над традиционным
управленческим учетом.
Результаты. Доказано, что на предприятиях, где в процессе управления материальным
обеспечением управленческий учет тесно переплетается с элементами логистического управления,
уровень эффективности управления процессом материального обеспечения значительно выше.
Выявлено, что логистика еще не внедрена в полной мере в деятельности предприятий, а лишь
частично используются ее определенные концептуальные положения. Установлено, что применение
ее интеграционных возможностей поможет предприятиям рационализировать свою деятельность и
иметь устойчивую позицию на конкурентном рынке.
Научная новизна. Обоснована необходимость построения управленческого учета процесса
материального обеспечения с учетом логистического подхода, который поможет предприятиям
рационализировать свою деятельность и иметь устойчивую позицию на конкурентном рынке.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования в форме предложений и
методических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования при организации
управленческого учета процесса материального обеспечения и принятии управленческих решений по
оптимизации объемов производственных запасов.
Ключевые слова: материальное обеспечение предприятия, материальный поток, учет
процесса материального обеспечения с учетом логистического подхода.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК ОСНОВНОГО
ІНСТРУМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЇ НА ПЕРЕРОБНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Документування – це основа всього бухгалтерського обліку, адже без
наявності документа не відбувається жодних записів у даній системі. Питання, пов’язані з організацією
документообігу на підприємстві, завжди будуть актуальними, адже більша частина роботи бухгалтерів
пов’язана зі створенням, обробкою, нагромадженням та зберіганням документів. Лише на створення
бухгалтерських документів витрачається 40–60 % робочого часу. Саме тому над спрощенням такої
роботи працюють науковці з бухгалтерського обліку, які намагаються зменшити кількість необхідних
документів шляхом створення типових форм, на заповнення яких витрачалося б мінімум часу. Всі ці
розробки відбуваються на рівні держави, але спрощення роботи з документами можна досягти і на рівні
підприємства завдяки правильній організації бухгалтерського обліку.
Правила документообігу і технологію обробки облікової інформації згідно із ст. 5 Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" підприємство встановлює самостійно, що
спричинює активне обговорення цієї теми як серед практиків, так і теоретиків бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даними проблеми займалися А.Н. Сушкевич [13],
Г.В. Нашкерська [8, с. 119], Р.М. Косміна [4, с. 13], Кузнецова С.А. [5, с. 66], О.П. Кундря-Висоцька [6,
с. 66], Ф.Ф. Бутинець, О.Л. Войналович, І.Л. Томашевська [1, С. 191], В.Г. Швець [15, с. 75],
Н.М. Ткаченко [14, с. 66], В.В. Сопко [11], Л.К. Сук [12] та ін. Однак, зважаючи на стрімкий розвиток
науково-технічного прогресу, комп’ютеризацію облікових процесів тема документообігу набуває
додаткової актуальності.
Постановка завдання. Метою статті є визначення організаційних основ документообігу як
основного інструменту комунікаційних зв’язків переробних підприємств у ринковому середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Запорукою успішної роботи переробних
підприємств є ефективна діяльність персоналу, проте вчорашні методи обробки інформації суттєво
цьому перешкоджають. Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відстежувати
переміщення паперових документів усередині організації, контролювати порядок передачі
конфіденційних відомостей істотно знижує затрати праці. Наскрізний автоматичний контроль
виконання на всіх етапах роботи з документами значно підвищує якість роботи виконавців, робить
терміни підготовки документів більш прогнозованими та керованими.
Управління документообігом, його автоматизація дає можливість персоналу контролювати й
отримувати інформацію про недостатність ресурсів у режимі реального часу, сприяє їх моніторингу та
коригуванню обсягів робіт, а також оптимізації процесів. Проаналізувавши отримані дані, працівник
зможе поліпшити роботу на слабкій ділянці. Крім того, здійснюється моніторинг процесів діловодства –
менеджери та контролери отримують доступ до всіх дій на доступному рівні ієрархії (відділ або
окремий службовець), а також передбачається визначення повноважень за конкретними процесами і
відстеження невиконаних завдань відповідальними особами.
Документообіг – це впорядкований процес руху документів і виконання різноманітних облікових
процедур з моменту їх отримання (створення) до моменту передачі в архів [3, с. 48–54]. Стадії цього
процесу показані на рис. 1.
Першою операцією поточного обліку є отримання документів. Раціональна організація цього
етапу вимагає встановлення за кожним видом документів чітких термінів здачі й вибір найбільш
ефективного їх переміщення. Організація прийому документів залежить від форми обліку і розподілу
праці. На даному етапі документи повинні перевірятися за всіма ознаками: за змістом, законністю,
правильністю оформлення та ін. Далі документи передаються на обробку, тобто для відображення на
рахунках бухгалтерського обліку. Наступним етапом після обробки є зберігання документів і передача
їх до архіву бухгалтерії.
Основним нормативно-правовим документом, що визначає мінімальні терміни зберігання
документів, є Перелік типових документів, які створюють під час діяльності органів державної влади та
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місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням термінів
зберігання документів, у п. 4.2 першого розділу якого наведено період зберігання бухгалтерських
документів, регістрів та форм звітності.
Створення або отримання документів від інших підприємств

1.

2. Перевірка документів

3. Обробка документів

4. Передача документів до архіву

Рис. 1. Стадії документообігу на підприємстві
Джерело: розробка авторів

Документи, у яких закінчився термін зберігання, можуть бути знищені лише після проведення
експертизи їхньої цінності. Цим займається спеціальна комісія, діяльність якої регламентує окремий
Порядок творення та діяльності комісій із проведення експертизи цінності документів. Так, на підставі
рішення експертно-перевірної комісії документи, які мають культурну цінність, відносять до
Національного архівного фонду, в іншому випадку вони можуть бути знищені.
Окрім описаного переліку терміни зберігання документів регулюють: Закон України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, згідно з яким зберігання опрацьованих
документів, регістрів і звітності здійснюється протягом установленого у Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій (далі Перелік № 578) терміну, але не менше трьох років та Податковий
кодекс України, у якому відзначається, що платники податків зобов’язані зберігати первинні
документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з
обчисленням та сплатою податків і зборів (ведення яких передбачено законодавством), не менш як
1095 днів із дня подання податкової звітності, для складання якої використовують згадані документи
(п. 44.3 ПКУ). Лише після того, як суб’єкт господарювання перевірять податкові органи на дотримання
податкового законодавства, документи, що належать чи пов’язані з предметом перевірки, можна
знищувати. Документи, пов’язані з предметом перевірки або судового розгляду, повинні зберігатися до
закінчення перевірки та передбаченого законом терміну оскарження прийнятих за її результатами
рішень та/або вирішення справи через суд (п. 44.4 ПКУ).
Необхідно звернути увагу на те, що вказані документи по-різному встановлюють початок відліку
термінів зберігання документів, тому для уникнення претензії при перевірках підприємствам доцільніше
дотримуватися найбільшого терміну зберігання, зазначеного у цих двох нормативних актах.
Таким чином, документи можна знищувати у випадку, якщо їх термін зберігання закінчився
згідно з вимогами Переліку № 578, вони пройшли експертизу цінності та перевірку Державної
податкової служби, але не менш ніж за три роки з часу їх складання.
Щодня кожний бухгалтер зіштовхується із великою кількістю документів, причому працювати з
ними необхідно в дуже стислі терміни і дуже уважно, не допускаючи помилок. Щоб така робота була
максимально ефективною, на кожному підприємстві повинні бути створені графіки документообігу.
Однак на практиці, як правило, не кожне підприємство бере до уваги необхідність регулювання потоків
документів і складання графіків їх руху. На будь-якому підприємстві є документообіг, але створення
його графіка є все ще рідкістю для вітчизняних підприємств, що пов’язано насамперед із недостатнім
регулюванням цього питання на державному рівні. Нормативні акти не містять достатніх рекомендацій
щодо ведення документообігу на підприємствах, а покладають це питання на розсуд керівників
підприємств, це, у свою чергу, є цілком виправданим, оскільки кожне підприємство має свої
особливості. Зокрема, на думку М.Ю. Карпушенко [3, с. 48–54], документообіг підприємства залежить
від таких факторів, як структура підприємства, склад бухгалтерської служби, кількість господарських
операцій та порядок їх оформлення, форма організації обліку, тип, вигляд і характер технічних та
організаційних засобів, ЕОМ, що використовуються в обліковому процесі. Проте цей перелік можна
суттєво продовжити, тож уніфікація питання документообігу підприємства на законодавчому рівні не
має жодного сенсу.
Створення форм документів, формування різноманітних первинних, проміжних і узагальнюючих
даних, складання звітності пов’язані з операціями, у здійсненні яких бере участь велика кількість
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виконавців. За таких умов необхідно певним чином систематизувати їхні дії, а також процедури руху
облікової інформації. На практиці переміщуються не тільки первинні документи, а й облікові регістри
та форми звітності. Таке переміщення повинно бути узгоджене як у часі, так і просторі. У зв’язку з цим,
з метою раціональної організації наказом керівника підприємства встановлюється графік
документообігу у вигляді таблиці або схеми.
Графік документообігу – це документ, що містить перелік робіт із складання, перевірки й
обробки документів, які виконуються підрозділами та конкретними виконавцями із зазначенням
термінів виконання та строків знаходження документів на робочому місці і взаємозв’язку відповідних
робіт [3, с. 48–54]. Форми побудови графіків документообігу вказані на рис. 2.
Форми побудови графіків документообігу
Лінійна

Таблична

Мережева

Визначає шлях руху
документа або за етапами
обробки, або за
відповідальними за обробку
посадовими особами

Визначає шлях руху
документа одночасно за
етапами обробки та
відповідальними за обробку
посадовими особами

Дозволяє об’єднати етапи та
терміни обробки з переміщенням
між відповідальними за обробку
посадовими особами

Рис. 2. Форми побудови графіків документообігу
Джерело: розробка авторів

Форму та обов’язкові реквізити графіка документообігу в нормативно правових актах не
визначено, але слід враховувати, що, чим більше деталей буде в ньому обумовлено, тим більша
ймовірність того, що всі операції відбудуться вчасно. У графіку документообігу повинні бути описані
всі види робіт з документами (створення, перевірка, обробка, зберігання та передача до архіву) та за
кожним із них повинні зазначатися особливості роботи, терміни виконання та відповідальна особа.
Найпоширенішою є таблична форма зведеного графіка документообігу, розроблена В.Пархоменком
[10, с.10] (табл. 1).
Таблиця 1
Приклад графіка документообігу
Перевірка
документа

Хто виконує

Строк передачі

Хто виконує

Строк передачі

8

9

10

11

12

13

14

Бухгалтерія

Щодня

Бухгалтерія

Після закінчення
кварталу

Щодня

Строк подання

Склад

7

Щодня

Склад

Порядок подання

Склад

6

За реєстром

1

Хто подає

5

Склад

Відповідальний за
виконання

4

Відповідальний за
перевірку

Відповідальний за
оформлення

3

Передача до
архіву

Бухгалтерія

Відповідальний за
виписку

2

Обробка
документа

Термін виконання

Кількість екземплярів

1
Прибутковий ордер

Назва документа

Створення документа

Джерело: [10]

Така форма графіка документообігу досить вдала, оскільки містить всю необхідну інформацію
щодо відповідальних осіб та термінів виконання конкретних процесів. Проте вважаємо за доцільне
об’єднати графи 3 “Відповідальний за виписку” і 4 “Відповідальний за оформлення”, оскільки, на нашу
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думку, у них дублюється одна й та ж інформація, адже при створенні документа його випискою та
оформленням займається одна особа.
Метою впорядкування документообігу є пришвидшення руху документів. На кожному робочому
місці документ повинен знаходитися мінімальний термін, необхідний для його обробки. Час на обробку
визначають за типовими нормами часу, хронометражем, на підставі досвіду та за допомогою інших
методів. Крім того, раціоналізація документообігу полягає в максимальному обмеженні осіб, які беруть
участь у складанні певного документа, їх ліквідації, а також автоматизації процесу складання та руху
документів.
Можна виділити три основних напрями удосконалення документування господарських операцій
та документообігу (рис. 3).
Напрями удосконалення процесу документування

1) Зниження
трудомісткості
створення
первинних
документів

2) Зменшення
кількості
документів, що
виписуються та
обробляються

3) Раціоналізація
(упорядкування)
документообігу

Рис. 3. Основні напрями удосконалення документування господарських операцій і
документообігу
Джерело: розроблено на основі [13, с. 71, 72]

Документування господарських операцій й обробка первинних документів займають понад 50%
обсягу обліково-розрахункових робіт, тому у зниженні трудомісткості виписки та обробки первинних
документів існують суттєві резерви підвищення продуктивності праці. Зниження трудомісткості при
заповненні документів забезпечується завдяки комп’ютеризації даного процесу з автоматичним
заповненням незмінних реквізитів. Як показує практика, заповнення первинних документів на
комп’ютері знижує витрати часу в 5–6 разів [13]. Суттєво знизити кількість документів, що виписуються
і обробляються, можна також шляхом застосування багатострокових форм документів замість
однострокових.
Графік документообігу сприяє покращенню роботи бухгалтерської служби, зниженню випадків
несвоєчасної обробки документів, їх втрати, скороченню термінів складання звітності, підвищенню
відповідальності працівників усіх рівнів за своєчасність їх складання, використання та опрацювання.
Документуванням господарських операцій займаються не тільки працівники бухгалтерії, а
насамперед ті, хто здійснює господарські операції і дає доручення або дозвіл на їх здійснення
(посадові особи виробничих, технологічних, інженерно-технічних та інших служб підприємства). Для
цього кожному виконавцю варто надати витяг з графіка документообігу, де наводять перелік
первинних документів, які відносять до функціональних обов’язків певного співробітника, терміни їх
подання та підрозділи підприємства, в які їх передають.
На різних етапах обліку організація руху документів має певні особливості. Основними
завданнями організації руху документів на етапі первинного обліку є розробка оптимального процесу
їх створення та мінімізація витрат часу на цей процес.
При повністю автоматизованому первинному обліку збір облікової інформації відбувається у
місці її виникнення. Після цього вона передається інформаційним потоком до бухгалтерії (може
знаходитися територіально віддалено від місця здійснення фактів господарської діяльності), де
відбувається реєстрація (створюється облікова фраза, яка в подальшому заноситься в електронний
хронологічний масив даних), обробка та передача інформації без участі людини. Такий механізм
повністю автоматизованого бездокументного обліку може застосовуватися для всіх сфер людської
діяльності, де збір, реєстрація, передача та обробка інформації є можливою без залучення людини.
Можна виділити проблеми, спільні для тих підприємств, де робота з документами ведеться
традиційним способом (рис. 4).
Нині автоматизація документообігу на підприємстві потрібна така, як автоматизація
бухгалтерського обліку в середині 90-х років ХХ ст. Причин для цього існує багато. По-перше,
інформацію необхідно опрацьовувати дуже швидко і якісно; інформаційні потоки є не менш важливими,
ніж матеріальні. По-друге, втрата інформації або її витік може коштувати надто дорого.
Аналізуючи діяльність сучасних підприємств, можна зробити висновок, що на більшості з них
організовано документообіг паперових документів, створених за допомогою комп’ютера. Цей вид
документообігу необхідно відрізняти від електронного, який пов’язаний із передачею документа
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віртуально без створення його паперового екземпляра. Труднощі щодо організації електронного
документообігу пов’язані з удосконаленням та налаштуванням програмного забезпечення.
На підготовку й узгодження документів
витрачається багато часу

Додаткові витрати на папір та
копіювання документів
Існує ймовірність
загубити документ

Проблеми паперового
документообігу

Документ може
потрапити в чужі
руки

Витрачається велика кількість робочого часу на пошук потрібного документа і
формування тематичної вибірки документів

Рис. 4. Проблеми, що супроводжують паперовий документообіг на підприємстві
Джерело: розробка авторів

Організація електронного документообігу відрізняється від паперового та повинна враховувати
особливості, вказані на рис. 5.
Використання лише електронних
документів
Дані в документи можуть
вводитися декількома способами:
введення інформації з клавіатури,
з використанням штрих-кодів чи
ручне складання документів з
наступним використанням
сканерів та інших пристроїв

Необхідність потужного
технічного забезпечення

Особливості
організації
електронного
документо-обігу

Існування проблеми визначення оригіналу
та копії електронних документів

Належну увагу слід приділяти
захисту документів від
несанкціонованого внесення змін
та знищення, визначенню рівнів
доступу з використанням
індивідуальних паролів

Рух електронних документів пов’язаний з
передачею прав на користування ними

Рис. 5. Особливості організації електронного документообігу
Джерело: розробка авторів

Повністю автоматизована система збору, реєстрації, передачі та обробки облікової інформації
змінює традиційне бачення облікових прийомів документування й інвентаризації на підприємствах. На
перший план виходить інформаційна функція документа. Виходячи з цього, традиційне поняття
“документ” у первинному обліку В. Муравський [7] пропонує замінити на “інформаційний потік”. Крім
того, оскільки документування як фізичне створення документа у будь-якій (паперовій чи електронній)
формі перестає існувати, втрачають актуальність і звичні прийоми обліку. Зокрема, вищезгаданий
автор вважає, що прийом документування необхідно замінити прийомом реєстрації інформації, що
точніше відповідатиме технологічному ланцюжку перетворення (збору, реєстрації, обробки, передачі)
облікової інформації без участі людини.
Принциповим моментом у системі комп’ютеризації документообігу на підприємстві є
використання електронного цифрового підпису, який не дає можливості підробити підпис користувача
без знання його секретного ключа підписування. Кожний підпис містить:
- дату підпису;
- термін закінчення дії ключа підпису;
- інформацію про особу, що підписала файл (ПІБ, посада, назва фірми);
- ідентифікатор людини, що підписала (ім’я відкритого ключа);
- власне цифровий підпис [9, с. 98].
У нашій країні електронний цифровий підпис застосовується в основному у банківській системі.
З появою електронного цифрового підпису з’явилася можливість організації документообігу між
банком і клієнтами в електронному вигляді (система банк-клієнт), яка дозволила клієнту підписувати
платіжні доручення електронним цифровим підписом і відправляти мережею Інтернет.
1. Крім того, необхідно зауважити, що через окремі організаційні та законодавчі чинники, що
походять із зовнішнього середовища суб’єкта господарювання, від документа не варто відмовлятися
повністю, адже повна відмова від документів у звичному розумінні суттєво ускладнить процес
здійснення операцій та може спричинити труднощі при проведенні аналізу, аудиту чи інших видів
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контролю. Також відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р.,
№ 852-ІV та Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003
р. № 851-ІV у разі складання та зберігання первинних документів на машинних носіях інформації
підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших
учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів і відповідних органів у межах їх
відповідальності.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, упровадження системи автоматизації
документообігу забезпечує реєстрацію, облік і зберігання документів, оперативний доступ до
документів та звітної інформації, ефективне управління процесами руху та обробки документів,
скорочення часу процедур узгодження документів та прийняття рішень, підвищення виконавської
дисципліни, скорочення невиробничих витрат робочого часу співробітників, мінімізацію фінансових
витрат на документообіг і діловодство, а документ як факт здійснення господарських операцій стає
основою комунікаційних зв’язків учасників ринкового середовища.
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Рожелюк В.М., Денчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК ОСНОВНОГО
ІНСТРУМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЇ НА
ПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Мета. Метою статті є визначення поняття документування як основи системи бухгалтерського
обліку, адже без наявності документа не відбувається жодних облікових записів.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є визначальні положення
сучасної економічної теорії, теоретично - практичною основою - наукові розробки вітчизняних і
зарубіжних вчених з обліку, вітчизняні нормативно-правові акти, інструктивні матеріали. Для
узагальнення теоретичних і методичних положень з організації документообігу суб’єктів
господарювання використано діалектичний і абстрактно – логічний методи дослідження, при вивченні
організації електронного документообігу – монографічний метод.
Результати дослідження. Обґрунтовано обов’язкові реквізити графіка документообігу
відповідно до діючого законодавства. Вивчено основні нормативно-правові документи, які регулюють
порядок створення, руху, обробки та передачі в архів первинних носіїв облікової інформації.
Досліджено основні фактори впливу на організацію документообігу підприємства, які враховують його
структуру, форми організації обліку, склад облікової служби, обсяг фактів господарської діяльності.
Наукова новизна полягає у розкритті методики формування графіків документообігу за їх
основними формами: лінійною, табличною, мережевою та доведенні необхідності автоматизації
облікових процесів із запровадженням електронного цифрового підпису.
Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на удосконалення
стадій документообігу на підприємстві, які включають створення або отримання документів від інших
підприємств, перевірку документів, обробку та передачу до архіву.
Ключові слова: документ, документообіг, первинний облік, автоматизація, електронний
підпис, графік документообігу, комунікації.
Rozheliuk V.M., Denchuk P.N. ORGANIZATION OF DOCUMENT AS THE MAIN INSTRUMENT TO
ENSURE AN EFFECTIVE SYSTEM OF COMMUNICATION AT THE PROCESSING ENTERPRISE
Purpose. The purpose of this article is to define the concept of documenting as the basis of
accounting after all there are not any accounts without the availability of the documents.
Methodology of research. The methodological basis of the research is the determining position of
modern economic theory. The theoretical and practical basis is the scientifical research of domestic and
foreign scholars in accounting, domestic regulations and guidance materials. To summarize the theoretical
and methodical provisions on workflow entities there were used dialectical and abstract - logical methods.
Monographic method is used in the study of electronic document organization.
Findings. The required information graphics of document in accordance with the current legislation
are grounded. The basic legal documents that govern the creation, movement, processing and transmission
to the archive of primary carriers of accounting information are examined. The main factors influencing the
enterprise workflow, taking into account its structure, forms of accounting, accounting services structure, the
amount of economic activity are investigated.
Originality consists in revealing the methods of schedules workflow forming according to their basic
forms: linear, grid and network. It lies in proving the necessity of automation of accounting processes with
the introduction of digital signature.
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Practical value. The research results aimed at improving the workflow stages in the company,
including the creation or obtaining documents from the other companies, verification of documents,
processing and transfer to the archives.
Key words: document, workflow, initial registration, automation, electronic signature, workflow
schedule, communications.
Рожелюк В.М., Денчук П.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ОСНОВНОГО
ИНСТРУМЕНТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
КОММУНИКАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Целью статьи является определение понятия документирования как основы системы
бухгалтерского учета, ведь без наличия документа не происходит никаких учетных записей.
Методика исследования. Методологической основой исследования являются определяющие
положения современной экономической теории, теоретически - практической основой - научные
разработки отечественных и зарубежных ученых по учету, отечественные нормативно-правовые акты,
инструктивные материалы. Для обобщения теоретических и методических положений по организации
документооборота субъектов использованы диалектический и абстрактно - логический методы
исследования, при изучении организации электронного документооборота - монографический метод.
Результаты
исследования.
Обоснованы
обязательные
реквизиты
графика
документооборота в соответствии с действующим законодательством. Изучены основные
нормативно-правовые документы, регулирующие порядок создания, движения, обработки и передачи
в архив первичных носителей учетной информации. Исследованы основные факторы влияния на
организацию документооборота предприятия, учитывающих его структуру, формы организации учета,
состав учетной службы, объем фактов хозяйственной деятельности.
Научная новизна заключается в раскрытии методики формирования графиков
документооборота по их основным формам: линейной, табличной, сетевой и обоснование
необходимости автоматизации учетных процессов с внедрением электронной цифровой подписи.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на
совершенствование стадий документооборота на предприятии, которые включают создание или
получение документов от других предприятий, проверку документов, обработку и передачу в архив.
Ключевые слова: документ, документооборот, первичный учет, автоматизация, электронная
подпись, график документооборота, коммуникации.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПОТОКАМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
КОНСЕРВНІЙ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Успішні результати економіко-екологічної діяльності підприємства
залежать від безперервності ухвалення розумних і послідовних рішень його керівників, кожне з яких
ґрунтується на наявній інформаційній базі і зрештою викликає покращуючу або погіршуючу дію на
природне довкілля.
Під економіко-екологічним управлінням прийнято розуміти поетапний процес розробки й
реалізації стратегічних і тактичних рішень, спрямованих на раціональне використання та охорону
навколишнього природного середовища на організаційних, економічних і правових засадах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання еколого-економічного управління
досліджуються достатньо широко науковцями О. Балацьким [1], С. Харічковим, Т. Галушкіною [2], І.
Карагодовим [3], Е. Мішеніним [4], Н. Пахомовою [5], А. Садековим [6], В. Шкарупою [7], О. Бойко [8].
Але питання управління потоками екологічної інформації, проблеми організації своєчасності обліку та
контролю такої інформації залишаються вивченими дуже мало.
Постановка завдання. Описати механізм функціонування системи екологічного управління.
Визначити роль економіко-екологічного обліку в досягненні стійкості підприємств. Здійснити
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систематизацію інформації для економіко - екологічного аналізу та діагностики підприємств
консервної промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Позитивним чинником формування
інформаційної бази в системі еколого-економічного управління є включення економіко-екологічної
діяльності в систему обліку та контролю. На наш погляд, основними елементами екологічного
управління є планування й облік економіко-екологічних витрат.
Підстави об’єднання екологічної діяльності в екологічний облік очевидні:
-рахунки обліку підприємства повинні відображати його відношення до довкілля і вплив витрат,
ризиків і зобов'язань /відповідальності/, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, на фінансовий
стан підприємства;
- інвесторам для ухвалення інвестиційних рішень необхідно мати в розпорядженні інформацію
по екологічних заходах і витратах, пов'язаних з екологічною діяльністю;
-питання екологічної діяльності є також предметом управлінської діяльності: менеджерам
необхідно виявляти та розподіляти природоохоронні витрати таким чином, щоб продукція була
правильно оцінена і інвестиційні рішення базувалися на реальних витратах і вигодах;
-підприємства можуть мати переваги в конкурентній боротьбі за рахунок виготовлення
екологічної продукції;
-екологічний облік є ключем до стійкого розвитку (табл. 1).
Таблиця 1
Роль економіко-екологічного обліку в досягненні стійкості підприємств
Етапи
організаційного
розвитку

Поліпшення у рамках
сучасної економічної
теорії

Визнання
правомірності вимог
про забезпечення
стійкості

Питання
екоефективності

Питання
екосправедливості

Облік
відносно
відходів,
ефективності
енергоносіїв, забруднення тощо (концепція
"міри
по
запобіганню
забрудненню
окупаються").
Перегляд методів оцінки інвестиції.
Потенційні зобов'язання, переоцінка вартості
активів та інші питання фінансової звітності.
Базова екологічна звітність
Розрахунок і піддання гласності витрат,
пов'язаних
із
забезпеченням
стійкості.
Калькуляція усіх витрат.
Поліпшена звітність з екології і стійкості

Звітність в сфері праці і зайнятості,
інформація для переговорів про
укладення колективного договору.
Розрахунок податку на додану
вартість.
Соціальний баланс.
Звітність суспільству.
Аналіз участі у власності.
Система повної соціальної звітності і
соціальної бухгалтерії.
Зовнішні громадські перевірки.
Питання
прозорості
в
сфері
внутріфірмового ціноутворення та
придбання ресурсів

Джерело: розроблено автором

На основі економіко-екологічного обліку на підприємствах консервної промисловості необхідно
провести ретельну інвентаризацію устаткування та споруд і розробити більш конкретизований перелік
основних засобів і робіт, що повністю або частково відносяться до екологічних. Повинні бути розроблені
коди екологічних витрат по вказаному розбиттю, а в первинні документи внесені відповідні реквізити.
Програму покращення інформаційного забезпечення управлінських процесів можна розглядати
у вигляді проекту, у якому виділяється декілька етапів: визначення потреб в інформації, проведення
системного аналізу, здійснення системного проектування (дизайну), створення та підготовка програм,
впровадження, ефективне використання комп'ютерів.
Необхідний для управління обсяг інформації визначають з урахуванням розміру, спеціалізації
підприємства, його організаційної структури, характеру розвитку внутрішньовиробничих зв'язків і
зв'язків з іншими підприємствами.
При цьому необхідно враховувати також й суб'єктивні фактори: освіту та досвід керівника, його
організаторські здібності, методи та стиль керівництва тощо. Ефективна інформаційна система
передбачає одноразовість реєстрації первинної інформації, чіткість форм і стислість записів, взаємну
погодженість системи показників, уніфікацію документів тощо.
При організації інформаційних процесів доводиться вирішувати сукупність взаємопов'язаних
питань, зокрема яка інформація має надходити в управлінській орган, які структурні підрозділи і в якій
періодичності повинні давати інформацію, які матеріальні носії інформації, для якої групи
управлінських працівників дається інформація та в якому вигляді.
Потрібно правильно розв'язати проблему організаційного регламентування діяльності апарату
управління, вдосконалення економічних показників, класифікації інформації, її кодування та
документування. Слід досягти високої визначеності у розподілі посадових функцій службових осіб і
при зміні прав та обов'язків працівників змінювати інформаційне забезпечення їх, перенацілювати
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потоки інформації, а також зменшити потоки непотрібної інформації.
Важливо методично правильно вибирати показники, які б найбільш точно відображали суть
явища або процесу, і створювати систему взаємопов'язаних показників, за допомогою яких можна
давати повну кількісну і якісну характеристику властивостей певного об'єкта. Систему показників слід
розробляти так, щоб точно відображати нові вимоги до виробництва і організації системи управління,
зокрема, платоспроможність, ліквідність, конкурентоспроможність підприємства та продукції, що
виробляється.
При цьому інформаційна система не повинна передбачати надмірності даних. Потреба у
широкому впровадженні в менеджменті сучасних інформаційних систем висуває завдання підвищення
впорядкованості логічних відношень між показниками, забезпечення однозначного їх вираження,
упорядкованості термінів мови економічної інформації тощо.
На рис.1 відображено механізм функціонування системи екологічного управління, який
передбачає планування і координацію; регулювання; реалізацію; моніторинг і контроль з боку
спеціалістів.
Планування і координація:
розвиток організаційної структури;
стратегічні заходи; оперативні заходи
Підготовка інформації для
використання при прийнятті
управлінських рішень
Оцінка за критеріями, об’єднання
даних в окремі проблемні групи

Моніторинг і
контроль

Регулювання:
Регулярні збори ради з екологічних
питань,
вказівки з боку вищого
менеджменту
Реалізація:
складання екологічного звіту на
основі порівняння фактичних та
планових показників, актуалізація
даних балансу

Баланс, контрольні листки
Аналіз з боку спеціалістів
Постійне
вдосконалення

Рис. 1. Механізм функціонування системи екологічного управління
Джерело: розроблено автором

Необхідно також провести роботи із створення єдиної системи класифікаторів технікоекономічної інформації (класифікатори продукції підприємствах консервної промисловості,
класифікатори робіт і послуг тощо), а також класифікаторів стандартів і технічних умов. Повинна бути
розроблена єдина система економічних класифікацій і номенклатури так званої інформаційної мови,
що дає змогу однозначно описувати систему показників та зв'язок між ними за обсягом поняття і
орієнтувати об'єкт на використання сучасної техніки для обробки, зберігання та пошуку даних.
В процесі аналізу потоків інформації визначають особливості діючої системи менеджменту,
методи і стиль роботи управлінського апарату, виявляють недоліки в організації управління,
визначають загальний обсяг інформації, з'ясовують забезпеченість керівних працівників потрібною
інформацією, обчислюють потребу у технічних засобах збирання та передачі інформації тощо.
Аналіз потоків інформації дає змогу перейти до створення інформаційних моделей, які
відображають технологію підготовки та маршруту документів, алгоритм формування показників, а також
взаємозв'язок між структурними підрозділами і особами, що беруть участь в обробці та використанні
інформації. Інформаційні моделі об'єкта можуть мати вигляд описів, схем, графіків, таблиць.
В рамках обліку витрат на виробництво можуть бути виділені своєрідні екологічні позиції,
наприклад: витрати на підготовку та перепідготовку кадрів в сфері екологічного менеджменту,
амортизаційні відрахування на повне відновлення основних природоохоронних виробничих фондів,
банківські відсотки по екологічних кредитах, певні екологічні платежі, відрахування та збори,
спеціальні послуги на сторону тощо.
У такий спосіб можна забезпечити необхідну деталізацію в представленні окремих видів витрат
в цілях збільшення прозорості та полегшення управління операцій, пов'язаних з екологічними
аспектами.
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Відокремлення в обліку природоохоронних витрат необхідне також для вирішення проблеми
впорядкування розподілу їх між окремими видами виробів або операцій. Вказані вище заходи
створюють умови для введення змін в звітність підприємств з урахуванням екологічного чинника.
Запропоновано зупинитися більш детально на основних звітах, що надаються щорічно
підприємствами: балансі і звіті про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати). Перш за все, з
маси представлених в цих документах загальних даних виділимо екологічно релевантну інформацію.
В даних річного звіту разом із статтями основних засобів (наприклад, споруди по очищенню стічних
вод і уловлюванню шкідливих речовин, що поступають в атмосферне повітря) можуть міститися
відомості про придбані права природокористування або про амортизаційні відрахування по
природоохоронному устаткуванню.
На пасивній стороні балансу до позицій, що мають відношення до екологічних аспектів
діяльності підприємства, можуть бути, наприклад, віднесені: відрахування до резервного фонду на
відшкодування завданої екологічної шкоди; екологічні збори; відрахування до резервного фонду на
виконання зобов'язань по рекультивації; аналогічні відрахування по усуненню відходів; відрахування
на поточний ремонт природоохоронного устаткування.
Виходячи з можливості більш детальної класифікації статей балансу, запропоновано виділити
наступні статті, здатні дати більш ґрунтовну інформацію про екологічні аспекти діяльності
підприємства (табл. 2).
Таблиця 2
Статті балансу, що мають відношення до охорони навколишнього природного
середовища (ОНПС)
Актив

Пасив

Основні засоби.
Земельні ділянки
Технічні споруди й устаткування, що служать ОНПС,
інші устаткування, виробниче та фірмове устаткування,
незавершене будівництво, устаткування для ОНПС
Нематеріальні активи.
Право сумісного користування спорудами для ОНПС.
Природні ресурси

Оборотні засоби
Запаси екологічно-чистої сировини й екологічно-чистої
продукції
Джерело: розроблено автором

Власний капітал.
Резерви за рахунок
інвестицій в ОНПС

прибутку

на

проведення

Резервні фонди.
Відрахування до резервного фонду на зобов'язання
по ОНПС, відрахування до резервного фонду на
виплату за порушення ґрунтів і водних ресурсів,
відрахування
до
резервного
фонду
на
рекультивацію, відрахування до резервного фонду
на усунення відходів
Зобов'язання по кредитах, виданих фінансовокредитними установами на природоохоронні цілі

В звіті про фінансові результати також можлива більш детальна класифікація, що включає дохід
і його частку від продажу відходів; витрати, у тому числі витрати на придбання екологічно чистої
сировини; зарплату та премії, серед них - зарплату та премію за діяльність по охороні навколишнього
природного середовища; амортизаційні відрахування, серед них - амортизаційні відрахування
природоохоронного устаткування; інші витрати, серед них - інші витрати на охорону навколишнього
природного середовища.
Окрім вищезгаданих заходів, можна запропонувати на підприємствах консервної промисловості
удосконалену форму звітності: «Звіт про економіко-екологічну діяльність підприємства».
Головне завдання формування звіту - створити гнучкий інструмент управління економікоекологічною діяльністю усередині підприємства. Такий звіт зумовлює наступні можливості:
контролювати екологічні аспекти діяльності підприємства й аналізувати можливі критичні ситуації;
визначати цілі екологічної політики та розробляти програми для конкретних видів діяльності;
контролювати ефективність інвестицій в екологізацію та дбайливо планувати нові.
Вказаний звіт повинен містити основний звіт, який, на нашу думку, повинен відображати як витратну
частину, пов'язану з економіко-екологічними витратами, так і прибуткову, пов'язану з отриманням економії
від ведення діяльності щодо ОНПС. Запропонований звіт повинен мати наступну інформацію: витрати,
пов'язані з природоохоронною діяльністю (екологічні збори і платежі (по видах платежів), капітальні,
поточні витрати та економію або дохід на охорону навколишнього природного середовища.
На наш погляд, доцільно впровадити певні додатки до основного звіту, які б містили наступне:
розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища; інші види діяльності в сфері охорони
навколишнього природного середовища (навчання, загальна адміністративна діяльність) і т.д.
Вдосконалення системи господарського обліку природоохоронної діяльності підприємств
консервної промисловості дасть наступні результати:
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- дозволить планувати, нормувати, контролювати й аналізувати витрати по природоохоронній
діяльності;
- сформує умови для «рівняння в правах» основної, господарської й екологічної діяльності
підприємств консервної промисловості при їх оцінці;
- стане передумовою вичерпного вивчення «фінансових наслідків» від природоохоронної
діяльності та визначення впливу цих витрат на рентабельність;
- полегшить проблему визначення економічної ефективності природоохоронних заходів і оцінки
економічного збитку, заподіюваного суспільству забрудненням навколишнього середовища;
- дозволить оцінити значення природоохоронної діяльності на підприємства, її вплив на
формування кінцевих показників його роботи;
- дозволить налагодити систему внутрішньовиробничих відносин між окремими підрозділами
підприємства.
Інформаційне забезпечення економіко – екологічного аналізу та діагностики підприємств
консервної промисловості передбачає пошук, отримання, зберігання, накопичення, передачу, обробку
необхідної інформації для здійснення даного виду діяльності. Необхідність інформаційного
забезпечення викликано наступними причинами:
- великий об'єм інформації, необхідної для проведення економіко - екологічного аналізу та
діагностики підприємств консервної промисловості та досягнення об'єктивних результатів аналізу;
- необхідність оперативної діагностики й аналізу стану об'єкту оцінки бізнесу - підприємства, що
діє, і проведення широкого порівняльного аналізу;
- потреба в накопиченні й обробці великого об'єму статистичних даних;
- складність розрахунків, здійснюваних в процесі економіко - екологічного аналізу та діагностики
підприємств консервної промисловості.
Аналізуючи дані підприємства, здійснимо систематизацію документів і інформації, необхідних
для економіко - екологічного аналізу та діагностики підприємств консервної промисловості (табл. 3).
Таблиця 3
Структура інформаційного поля для економіко-екологічної аналізу та діагностики
підприємств консервної промисловості
Інформаційні групи
1

Склад інформації
2
Внутрішньоорганізаційна та облікова інформація
1.Реєстраційні
документи Статут, Свідоцтво про державну реєстрацію, Дозволи та ліцензії на
підприємства
здійснення діяльності
2. Організаційна документація
Положення про організаційну структуру підприємства, Посадові
інструкції
З цих документів розпочинається діагностика підприємства та аналіз його економіко-екологічної діяльності
3. Первинний облік, статистична та форма № 1-ВТ; форма № 1 - екологічні витрати; форма № 14 – МТП;
податкова
звітність
щодо форма № 1 - небезпечні відходи; форми № 2 - ТП повітря; форма № 2 екологічної діяльності підприємства ТП (водогосп); форма №1 – відходи (з 2010 р.)
Дані форми 1-ВТ - для ведення державного обліку та паспортизації відходів, складання адміністративних
даних, проведення контролю, експертизи проектів та об'єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних
карток для реєстрів місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації,
затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення та розміщення відходів, отримання ліцензій та
дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та
небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів і укладання
декларацій безпеки та інше.
За даними статистичних форм № 1 – екологічні витрати і № 1 – відходи можна отримати відповідно інформацію про
витрати на охорону навколишнього природного середовища та утворення і рух всіх відходи І–IV класів небезпеки.
Податкова звітність з екологічного податку відображає об’єм викидів в атмосферу забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами, пересувними джерелами, скидів забруднюючих речовин безпосередньо в водні
об’єкти, об’єм відходів розміщених у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, а також
радіоактивних відходів.
4. Звітність підприємства щодо форма № 1 – баланс; форма № 2 – звіт про фінансові результати; форма №
економіко-екологічних
1 - П звіт про виробництво промислової продукції (термінова); форма № 1П показників
діяльності НПП звіт про виробництво промислової продукції (річна); Декларація з
підприємства
податку на прибуток підприємства
Зовнішньорегламентована та необлікова інформація
1. Правові акти і інструктивні Ратифіковані міжнародні конвенції; Конституція України; Кодекси:
документи підприємства
(Земельний; Лісовий; Водний; Про надра); Закони України: (Про охорону
навколишнього середовища; Про відходи; Про питну воду; Про охорону
атмосферного повітря; Про охорону земель; Про екологічну мережу України;
Про екологічний аудит); розпорядження і накази Президента України;
нормативні акти Міністерства екології та природних ресурсів України
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продовження табл. 3
1
2. Нормативно-планова
документація

2
Дозволи; ліміти; Державний акт або договір оренди земельної ділянки;
інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
договори і акти; прогнози і плани
3. Екологічний паспорт підприємства
4. Матеріали планових і позапланових перевірок
5. Результати екологічних досліджень в різних сферах господарської діяльності підприємства
6. Інша документація
Джерело: розроблено автором

Оскільки економіко-екологічний аналіз виробництва ґрунтується на системі показників та
інформації, необхідних для прийняття оптимальних управлінських рішень в сфері раціоналізації
природокористування й охорони навколишнього середовища, то для аналізу та діагностики економікоекологічної діяльності підприємств запропоновано інформаційне поле, яке складається з 2 основних
груп: внутрішньо-організаційна та облікова інформація; зовнішньо-регламентована та необлікова
інформація.
Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скоригований після
детального ознайомлення із завданнями на проведення економіко - екологічного аналізу та
діагностики підприємств консервної промисловості.
Висновки та подальші дослідження. В Україні потрібно сформулювати економічні й правові
основи, передумови розвитку екологічного менеджменту, ключові напрями і стратегію в системі
заходів підтримки природозберігаючого підприємництва і формування в перспективі відповідної
інфраструктури для економіко-екологічного менеджменту. Крім цього, необхідно застосувати методи
систематизації та інформаційного забезпечення контролінгу, екоаудиту, еколого-економічного аналізу
в природогосподарській діяльності на рівні підприємства.
Запропоновані джерела інформації дозволяють найбільш повно відобразити рівень економікоекологічної діяльності підприємств. Як напрямок подальших досліджень слід вказати доцільність
встановлення структури інформації на кожному етапі реалізації економіко-екологічних рішень.
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Скляр Л.Б. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНСЕРВНІЙ ГАЛУЗІ
Мета. Метою статті є висвітлення результатів наукових досліджень напрямків удосконалення
управління потоками еколого-економічної інформації в консервній галузі.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та
законодавчі акти України з питань управління потоками еколого-економічної інформації. В процесі
дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності екологоекономічного управління), системного аналізу (при дослідженні можливостей удосконалення
управління потоками еколого-економічної інформації), моделювання і прогнозування – з метою
визначення основних напрямів вдосконалення управління потоками еколого-економічної інформації в
консервній галузі.
Результати. Обґрунтовано механізм функціонування системи екологічного управління.
Визначено роль економіко-екологічного обліку в досягненні стійкості підприємств. Здійснено
систематизацію інформації для економіко - екологічного аналізу та діагностики підприємств
консервної промисловості.
Наукова новизна полягає у розробці інформаційного поля економіко-екологічного аналізу та
діагностики підприємств консервної промисловості, яку запропоновано систематизувати у 2 групи, а
саме: як внутрішньо-організаційну – облікову та зовнішньо-регламентовану – не облікову інформацію,
а також доповнити останню групу низкою обов’язкових складових, таких як: екологічний паспорт
підприємства, результати екологічних досліджень в різних сферах господарської діяльності, матеріали
планових та позапланових перевірок.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення
практичних проблем щодо вдосконалення управління потоками еколого-економічної інформації в
консервній галузі.
Ключові слова: екологічне управління, економіко-екологічний облік, економіко-екологічний
аналіз, екологічна діагностика
Skliar L.B. THE MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT FLOW MANAGEMENT OF
ECOLOGICAL AND ECONOMIC INFORMATION IN CANNING INDUSTRIES
Purpose. The aim of the article is the detection of results of scientific researches, directions for
improvement of flow management of ecological and economic information in the canning industry.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is fundamental
provisions of the modern economic theory, research works of scientists, normative and legislative acts of
Ukraine on issues of flow management of environmental and economic information.
The following methods were used during the study: abstract and logical (to identify the nature of
ecological and economic management), systems analysis (in the study the opportunities for improvement the
management of flows of environmental and economic information), modeling and forecasting – to determine
the main directions of improving the flow management of environmental and economic information in the
canning industry.
Findings. The mechanism of functioning environmental management system has been substantiated.
The role of economic and environmental accounting in achieving the sustainability of enterprises has been
determined. The systematization of information for economic and environmental analysis and diagnostics for
enterprises of the canning industry has been done.
Originality. Scientific novelty consists in developing the information field of economic and
environmental analysis and diagnostics for enterprises of canning industry, which prompted to organize into
2 groups, namely as intra-organizational –accounting and foreign regulated – not accounting information,
and also complement the latter group with a number of components required such as ecological passport of
the enterprise, the results of environmental research in various fields of economic activity, materials
scheduled and unscheduled inspections.
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Practical value. The obtained results of research are the basis for solving practical problems for
improving management of the flows of environmental and economic information in the canning industry.
Key words: environmental management, economic and environmental accounting, economic and
environmental analysis, environmental diagnostics.
Скляр Л.Б. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКАМИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОНСЕРВНОЙ ОТРАСЛИ
Цель.
Целью
статьи
является
освещение
результатов
научных
исследований
совершенствования управления потоками эколого-экономической информации в консервной отрасли.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых,
нормативные и законодательные акты Украины по вопросам управления потоками экологоэкономической информации. В процессе исследования использовались следующие методы:
абстрактно-логический (для выявления сущности эколого-экономического управления), системного
анализа (при исследовании возможностей совершенствования управления потоками экологоэкономической информации), моделирования и прогнозирования - с целью определения основных
направлений совершенствования управления потоками эколого-экономической информации в
консервной отрасли.
Результаты. Обоснован механизм функционирования системы экологического управления.
Определена роль экономико-экологического учета в достижении устойчивости предприятий.
Осуществлена систематизация информации для экономико - экологического анализа и диагностики
предприятий консервной промышленности.
Научная новизна заключается в разработке информационного поля экономико-экологического
анализа и диагностики предприятий консервной промышленности, предложенной систематизировать
в 2 группы, а именно: как внутренне-организационную - учетную и внешне регламентированную неучетную информацию, а также дополнить последнюю группу рядом обязательно 'обязательным
составляющих, таких как: экологический паспорт предприятия, результаты экологических
исследований в различных сферах хозяйственной деятельности, материалы плановых и
внеплановых проверок.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для
решения практических проблем по совершенствованию управления потоками эколого-экономической
информации в консервной отрасли.
Ключевые слова: экологическое управление, экономико-экологический учет, экономикоэкологический анализ, экологическая диагностика
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Важливою умовою ефективного функціонування господарюючого
суб’єкта в будь-якій сфері діяльності, у тому числі і аграрній, є якісно сформована система обліку.
Формування системи обліку аграрних підприємств та її організація в значній мірі залежать від вибору
облікової політики, яка повинна бути документально оформлена у відповідному розпорядчому
документі і затверджена на підприємстві. Проте законодавством України не затверджено типової
форми розпорядчого документу про облікову політику, відсутні вимоги до його назви, оформлення,
змісту та структури, а форма розпорядчого документу про облікову політику обирається
підприємством самостійно. У сучасних умовах власники та працівники бухгалтерії багатьох аграрних
підприємств не приділяють даному процесу належної уваги і не поспішають складати свій
розпорядчий документ про облікову політику, деякі з них складають його формально, елементи його
не обґрунтовані й дублюють окремі пункти нормативних документів чи використовують типові форми
розпорядчих документів, що поширені у засобах масової інформації без врахування індивідуальних
особливостей діяльності підприємства. Тому на сьогоднішній день в Україні залишається актуальним
питання належного документального оформлення облікової політики аграрних підприємств.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні і методичні питання
документального оформлення облікової політики розглядаються у працях відомих зарубіжних та
українських вчених: Ф. Ф. Бутинця, Т. Дроздової, В. М. Жука, Г. П. Журавля, В. А. Кулик,
Р. Е. Островерхи, М. С. Пушкаря, П. Л. Сука, П. Я. Хомина, М. Т. Щирби, Л. З. Шнейдман та інших.
Проте у працях цих вчених немає єдиної думки щодо документального оформлення облікової політики
підприємства, а також мало уваги звертається на особливості відображення облікової політики в
аграрних підприємствах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних та методичних положень,
а також практичних рекомендацій щодо документального оформлення облікової політики аграрних
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі формування облікової політики
аграрного підприємства важливе значення має її документальне оформлення. Відомий вчений
М. С. Пушкар, вважає, що “облікова політика представляє собою регламент (збірник правил) за якими
бухгалтерія здійснює фінансовий і управлінський облік...” [14, с. 5]. У зв’язку з тим сформована на
підприємстві облікова політика повинна бути оформлена організаційно-розпорядчим документом
(наказом, розпорядженням, положенням тощо). Зміст цих організаційно-розпорядчих документів у
своїх працях детально розглядає М. Т. Щирба [14, с. 198].
Наказ - це правовий акт (розпорядчий документ), що видається керівником підприємства,
організації, установи на правах єдононачальності і в межах своєї компетенції для вирішення основних
та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством.
Розпорядження - це правовий акт управління посадової особи (керівника) державного органу,
організації, установи, підприємства (незалежно від форми власності), котрий виданий у межах їхньої
компетенції і має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих організацій,
яким адресовано розпорядження з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії
та стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян-виконавців розпорядження.
Положення - це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності
підприємств, організацій, установ, фірм та їх структурних підрозділів, а також нижчестоячих установ,
організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються; його складають під час створення нових
підприємств, організацій чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.
Аналіз змісту наведених організаційно-розпорядчих документів стосовно документального
оформлення облікової політики свідчить про те, що найбільше підходить для цього наказ, який
видається керівником підприємства для вирішення основних та оперативних завдань. Що стосується
розпорядження, то воно, по-перше, на відміну від наказу має обмежений строк дії; по-друге, воно
стосується дуже вузького кола посадових осіб; по-третє, згідно ділової практики, його підписують
заступники керівника підприємства (інші уповноважені на це посадові особи); по-четверте, воно
практично не застосовується для затвердження інших документів підприємства [6, с. 73].
Наказ про облікову політику є основним внутрішнім організаційно-розпорядчим документом
стосовно методики та організації обліку та є обов'язковим для виконання всіма структурними
підрозділами і працівниками підприємства. Необхідність формування наказу про облікову політику
обумовлюється двома факторами:
− нормальна діяльність підприємства неможлива без упорядкованості його внутрішнього життя,
одним із аспектів якого є облік;
− вплив облікової політики на результати роботи підприємства настільки істотний, що вимагає
рішення першого керівника щодо методики та організації облікового процесу [12, c. 133].
Процес документального оформлення облікової політики на підприємстві включає низку
етапів (рис. 1).
На першому етапі потрібно створити та затвердити наказом керівника спеціальну комісію, яка
буде займатись розробкою наказу про облікову політику. До її складу включають працівників
бухгалтерії, а також фахівців інших підрозділів. На основі аналізу фінансово-господарської ситуації
комісія обирає способи і прийоми, що забезпечують найбільш адекватне її відображення у
бухгалтерському обліку, контролює дотримання положень облікової політики, розробляє пропозиції по
встановленню або зміні облікової політики, готує проекти розпорядчих документів. Основним
завданням такої комісії є підготовка проекту Наказу про облікову політику.
Типової форми наказу про облікову політику не існує, оскільки обсяг та порядок його
формування не регламентований жодним нормативним документом, тому при його складанні комісія
повинна керуватись професійним судженням та вимогами законодавчих актів і нормативних
документів. При цьому положення облікової політики можуть міститися як в тексті наказу, так і в
додатках до наказу. Однак, не слід включати до наказу про облікову політику норми, які визначені
законодавчими актами та нормативними документами і не потребують вибору підприємством, а також
способи відображення тих об'єктів, які відсутні на підприємстві, що дає можливість скоротити обсяг
наказу і час на формування облікової політики. При появі нових об'єктів обліку не характерних для
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фінансово-господарської діяльності підприємства, необхідно внести зміни в наказ про облікову
політику.
Етапи документального оформлення
облікової політики на підприємстві

Створення робочої комісії з розробки положень облікової
політики
Підготовка комісією проекту наказу про облікову
політику, а в разі наявності такого наказу, перегляд його
та, за потреби, підготовка змін і доповнень до нього

Підготовка додатків до наказу про облікову політику чи
змін і доповнень до них

Затвердження наказу про облікову політику чи змін до
нього (з додатками)
Ознайомлення із наказом про облікову політику та
додатками до нього усіх працівників, хто має відношення
до його виконання (під розписку)

Рис. 1. Процес документального оформлення облікової політики на підприємстві
Джерело: розроблено автором на основі [11, с. 138]

Дослідження свідчать, що багато аграрних підприємств не поспішають складати свій
розпорядчий документ про облікову політику, деякі з них складають його формально, ігноруються
зміни в нормативно-правому забезпеченні бухгалтерського обліку, які безпосередньо впливають на
формування облікової політики підприємства. Відсутня структуризація наказу про облікову політику, у
наказі відсутні додатки, які деталізують зміст окремих елементів організації обліку.
Вчені-обліковці по-різному підходять до виокремлення складових частин наказу про облікову
політику (табл. 1).
Огляд обліково-економічної літератури дає можливість зробити висновок про те, що більшість
авторів виділяють три основних розділи розпорядчого документу про облікову політику підприємства,
що відповідають основним етапам формування облікової політики підприємства: організаційні,
методичні та технічні. Кожен автор пропонує власний перелік складових кожного із зазначених
розділів. Всі вище вказані варіанти мають право на існування. Однак, вважаємо, що оформлення
облікової політики на підприємстві не доцільно розширювати до восьми розділів, як зазначають
Л. К. Сук та П. Л. Сук [15, с. 28], а виділити основні розділи і решту інформації навести у додатках до
Наказу про облікову політику.
Практичні дослідження В. Кулик щодо розпорядчих документів про облікову політику показали,
що серед бухгалтерів-практиків також відсутній єдиний підхід до складових частин розпорядчих
документів про облікову політику, більшість респондентів складає розпорядчий документ про облікову
політику без виділення будь-яких розділів. Структурованість розпорядчого документу про облікову
політику, що має місце на 53,4 % із опитаних підприємств, свідчить про системність знань щодо
облікової політики та бажання бухгалтерів розподілити облікову політику на методичну та
організаційну складові або залежно від видів обліку – облікову політику щодо управлінського обліку,
облікову політику щодо податкового обліку, облікову політики щодо фінансового обліку; розділити
організаційні та методичні аспекти [7, c. 104].
За результатами аналізу стану організації обліку аграрних підприємств, проведеними
Н. М. Коробовою, виявлено, що облікова політика документально оформлена у 70 % підприємств. З
проаналізованих наказів про облікову політику у 42 % визначені організаційно-технічні складові облікової
політики, лише у 26 % – передбачений в наказі порядок організації документообігу, у 58 % досліджених
підприємств розроблений робочий план рахунків, 37 % – передбачили форму обліку [5, c. 17].
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Таблиця 1
Структура Наказу про облікову політику: погляди вчених
Вчені

Структура Наказу про облікову політику

Дроздова Т.
[2, с. 52]
Кулик В. А.
[7, с. 107]

Розділ 1. Встановлення на підприємстві облікової політики
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку
Розділ 1. Елементи облікової політики фінансового обліку та звітності
Розділ 2. Елементи облікової політики управлінського обліку та звітності
Преамбула
Бутинець Ф. Ф.
Розділ 1. Організація роботи облікового апарату
[1, с. 56]
Розділ 2. Методика обліку
Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти
Загальні положення
Пушкар М. С.,
Розділ 1. Методика облікового процесу
Щирба М. Т.
Розділ 2. Техніка облікового процесу
[14, с. 201]
Розділ 3. Організація облікового процесу
Преамбула
Островерха Р. Е.
Розділ 1. Організація роботи апарату бухгалтерії
[11, с. 139]
Розділ 2. Методика бухгалтерського обліку
Розділ 3. Техніка бухгалтерського обліку
Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку
Міняйло В.
Розділ 2. Основні положення щодо застосування принципів, оцінки статей та методів
[10]
обліку відносно окремих статей звітності
Розділ 3. Прикінцеві положення
Полякова Л.,
Розділ 1. Принципи обліку
Билень З.
Розділ 2. Організація облікових робіт
[13, с. 469]
Розділ 3. Методика облікових робіт
Журавель Г. П.,
Розділ 1. Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку
Клевець В. Б.,
Розділ 2. Організація роботи облікового апарату
Хомин П. Я.
Розділ 3. Технічна організація обліку
[3, с. 283]
Розділ 4. Організація бухгалтерського обліку
Розділ 1. Загальні положення
Розділ 2. Форма обліку
Розділ 3. Робочий план рахунків
Сук Л. К.,
Розділ 4. Графік документообігу
Сук П. Л.
Розділ 5. План проведення інвентаризацій
[15, с. 28]
Розділ 6. Склад фінансової, податкової, статистичної та оперативної звітності
Розділ 7. Положення про архів підприємства
Розділ 8. Методика ведення обліку
Джерело: узагальнено автором

Немає чіткої структури і вимог до наказу про облікову політику для аграрних підприємств і у
Методичних рекомендаціях щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства,
затверджених Міністерством аграрної політики 17.12.2007 р. [9] та у Методичних рекомендаціях щодо
облікової політики підприємства, затверджених Міністерством фінансів України 27.06.2013 р. [8]. У цих
нормативних документах даються рекомендації щодо складання наказу про облікову політику в частині
вибору методики бухгалтерського обліку, а організації і техніці обліку не приділяється належна увага. Тому
пропонуємо для аграрних підприємств використовувати структуру наказу, яка буде включати преамбулу та
три основних розділи з відповідними додатками до кожного з них (рис. 2).
Усі складові наказу про облікову політику аграрних підприємств повинні бути розроблені з
врахуванням особливостей сільськогосподарської діяльності, вимог чинного законодавства та
індивідуальних якостей кожного підприємства.
Для надання документу юридичної сили наказ про облікову політику повинен містити наступні
реквізити:
− назву підприємства;
− назву виду документа;
− дату документа та його реєстраційний номер;
− текст документа;
– підписи керівника;
– підписи осіб, відповідальних за виконання положень даного документа.
Конкретизація змісту наказу про облікову політику підприємства повинна забезпечити:
− незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих
господарських операцій та оцінки майна. Зміна методології обліку на наступний рік повинна
передбачатись у примітках до річної фінансової звітності;
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− повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) всіх господарських
операцій, що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і зобов’язань;
− правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних періодів, незалежно від часу
надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено чинним законодавством;
− тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетичного обліку на перше
число кожного місяця [4].
Наказ про облікову політику

Преамбула
назва,
організаційно-правова
форма
і
місцезнаходження підприємства;
короткий опис основної діяльності підприємства;
назва органу управління; середня чисельність
персоналу протягом звітного періоду

Додатки до Наказу про облікову
політику

Розділ 1. Організація роботи облікового апарату
Організаційна структура (форма та тип), права,
обов’язки, відповідальність та функції бухгалтерів та в
цілому
бухгалтерії,
порядок
призначення
та
звільнення головного бухгалтера, працівників апарату
бухгалтерії, взаємовідносини центральної бухгалтерії
з обліковим апаратом структурних підрозділів та інші
аспекти діяльності бухгалтерської служби.

1. Перелік посадових осіб, яким надано
право підписувати документи, регістри та
форми звітності, складати звітність;
2. Положення «Про бухгалтерію»;
3. Посадові інструкції працівників бухгалтерії;
4. Договір
про
повну
індивідуальну
матеріальну відповідальність касира;
5. Перелік матеріально-відповідальних осіб;

Розділ 2. Методика бухгалтерського обліку
Методичні прийоми та процедури бухгалтерського
обліку (вказується перелік основних документів, якими
необхідно керуватись при складанні наказу про
облікову політику та вибір конкретних способів і
методів) у розрізі об’єктів обліку, зокрема, запасів,
необоротних активів, витрат і доходів тощо.

6. Номенклатура статей в основних галузях
діяльності підприємства;
7. Перелік, склад розподіл змінних і постійних
загальновиробничих витрат;
8. Перелік створюваних на підприємстві фондів
та порядок їх використання;
9. Порядок оцінки біологічних активів та
сільськогосподарської продукції;

Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти обліку
Форма бухгалтерського обліку, порядок розробки і
структура
робочого
плану
рахунків,
правила
документообігу і технологія обробки облікової
інформації,
форми
бухгалтерських
документів,
порядок організації та проведення інвентаризації,
система і форми внутрігосподарського
обліку,
звітності і контролю, контроль за виконанням наказу
та порядок ознайомлення з ним посадових осіб,
причетних до виконання, тощо.

10 Графіки документообороту;
11. Робочий план рахунків;
12. Перелік та форми первинних документів, що
використовуються на підприємстві;
13. Перелік
та
форми
регістрів,
що
використовуються на підприємстві;
14. Перелік та форми звітності, порядок їх
складання, затвердження та подання;
15. План проведення інвентаризацій та склад
інвентаризаційних комісій;
16. Порядок
ведення
архіву
документів
підприємства.

Рис. 2. Структура Наказу про облікову політику аграрного підприємства та додатків до нього
Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 56; 11, с. 139; 14, с. 201]

Проект наказу з додатками та розрахунками передається на затвердження власнику (керівнику)
аграрного підприємства. Зі змістом розпорядчого документу про облікову політику, під підпис, повинні
бути ознайомлені усі працівники підприємства, які зобов’язані виконувати його положення. За
невиконання зазначених норм розпорядчого документа можливе застосування відповідальності, яка
встановлюється внутрішніми правилами підприємства.
Обов’язково з обліковою політикою підприємства повинні бути ознайомлені:
– керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування;
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– бухгалтер підприємства, за участю якого можна грамотно та всебічно обґрунтувати зміст
облікової політики;
– аудитор, оскільки облікова політика є одним з об'єктів дослідження, з вивчення яких
розпочинається процес аудиторської перевірки;
– податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики залежить порядок
формування того чи іншого об'єкта оподаткування [1, с. 53].
Наказ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства,
до якого за необхідності вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до облікової політики
змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на її зміст, наказ про
облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції.
Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, або якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне
відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
Облікова політика підприємства та її зміни розкриваються у примітках до річної фінансової
звітності в описовій формі або прикладанням копії розпорядчого документу про встановлення і
змінення облікової політики.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на основі проведеного дослідження
виявлено, що для документального оформлення облікової політики з усіх організаційно-розпорядчих
документів найбільше підходить наказ, який видається керівником підприємства. Підготовка такого
наказу в процес документального оформлення облікової політики підприємства включає ряд етапів:
від створення комісії з розробки облікової політики до затвердження наказу з додатками та
ознайомлення з ним усіх працівників, які повинні виконувати його положення. Запропонована
структура наказу про облікову політику для аграрних підприємств містить три основних розділи
(організація роботи облікового апарату, методика бухгалтерського обліку, організаційно-технічні
аспекти), а також ряд додатків до нього у відповідності з кожним розділом. Усі складові наказу про
облікову політику аграрних підприємств повинні бути розроблені з врахуванням особливостей
сільськогосподарської діяльності та задекларовані у новій редакції Методичних рекомендацій щодо
складання розпорядчого документа про облікову політику аграрних підприємств, що є перспективою
наших подальших досліджень у цьому напрямку.
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Качмар О.В. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Мета - розробка теоретичних, методичних положень і практичних рекомендацій щодо
документального оформлення облікової політики аграрних підприємств.
Методика дослідження. У процесі дослідження були використані загальні та спеціальні наукові
методи: теоретичне узагальнення та наукова абстракція – при вивченні та аналізі останніх публікацій з
обраної проблеми; економіко-статистичний (статистичне спостереження, порівняння, табличний,
структурування) – для дослідження документального оформлення облікової політики аграрних
підприємств; абстрактно-логічний – для здійснення узагальнень та формулювання висновків.
Результати. Виявлено, що при документальному оформленні облікової політики підприємств з
усіх організаційно-розпорядчих документів найбільше підходить наказ, який видається керівником
підприємства. Визначено основні етапи документального оформлення облікової політики
підприємства. Обґрунтовано наукові підходи до визначення структури Наказу про облікову політику та
подано структуру такого наказу для аграрних підприємств, який повинен включати три основних
розділи (організація роботи облікового апарату, методика бухгалтерського обліку, організаційнотехнічні аспекти), а також містити ряд додатків до нього.
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Наукова новизна. Розроблено з врахуванням особливостей сільськогосподарської діяльності
структуру наказу про облікову політику аграрних підприємства та додатків до нього, що забезпечить
кращу організацію обліку на підприємствах аграрної сфери.
Практична значущість. Отримані результати дослідження надають можливість сформувати
основні правила документального оформлення облікової політики аграрних підприємств та
визначають структуру Наказу про облікову політику, а також перелік додатків до нього, які доцільно
використовувати на аграрних підприємствах України.
Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, організація обліку, аграрні
підприємства, документальне оформлення, наказ про облікову політику.
Kachmar O.V. DOCUMENTING OF ACCOUNTING POLICIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose - development of theoretical and methodological positions and practical recommendations of
documenting of agricultural enterprises accounting policies.
Methodology of research. The general and specific research methods: theoretical generalization and
scientific abstraction – in studying and analysis of recent publications on the selected issue; economic and
statistical (statistical observation, comparison, tabular, structuring) – of documenting of agricultural
enterprises accounting policies; abstract and logical – for the implementation generalizations and formulation
of conclusions.
Findings. Аn analysis of accounting and economic literature on enterprises accounting policies
documenting and it is found that the order issued by the head of a company is the most appropriate
document for it among all of the organizational and administrative documents. There are determined the
main stages of enterprises accounting policies documenting. The article deals with scientific approaches to
determine the structure of the Order of accounting policies and there is given a structure of such an order for
agricultural enterprises. It should include three main sections (organization of an apparatus, method of
accounting, organizational and technical aspects). Furthermore, it should contain a number of annexes.
Originality. Developed taking into account the characteristics of agricultural structure Order of the
accounting policies of agricultural enterprises and its annexes, which provide better organization of
accounting in enterprises of agrarian sphere.
Practical value. The obtained results of the study provide an opportunity to form the basic rules of
documenting accounting policies farms and determine the structure of the Order of accounting policies and
the list of annexes, which should be used for agricultural enterprises in Ukraine.
Key words: accounting policies, accounting, organization of accounting, enterprises agrarian,
documenting, the accounting policies order.
Качмар О.В. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Разработка теоретических, методических положений и практических рекомендаций по
документальному оформлению учетной политики аграрных предприятий.
Методика исследования. В процессе исследования были использованы общие и специальные
научные методы: теоретическое обобщение и научная абстракция – при изучении и анализе
последних публикаций по выбранной проблеме; экономико-статистический (статистическое
наблюдение, сравнение, табличный, структурирование) – для исследования документального
оформления учетной политики аграрных предприятий; абстрактно-логический – для осуществления
обобщений и формулирование выводов.
Результаты. Выявлено, что при документальном оформлении учетной политики предприятий
из всех организационно-распорядительных документов больше подходит приказ, который выдается
руководителем предприятия. Определены основные этапы документального оформления учетной
политики предприятия. Обоснованно научные подходы к определению структуры приказа об учетной
политике и подано структуру такого приказа для аграрных предприятий, который должен включать три
основных раздела (организация работы учетного аппарата, методика бухгалтерского учета,
организационно-технические аспекты), а также содержать ряд приложений к нему.
Научная новизна. Разработаны с учетом особенностей сельскохозяйственной деятельности
структурные элементы приказа об учетной политике аграрных предприятия и приложения к нему, что
обеспечит лучшую организацию учета на предприятиях аграрной сферы.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования дают возможность
сформировать основные правила документального оформления учетной политики аграрных
предприятий и определить структуру приказа об учетной политике, а также перечень приложений к
нему, которые целесообразно использовать на аграрных предприятиях Украины.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, организация учета, аграрные
предприятия, документальное оформление, приказ об учетной политике.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Постановка проблеми. Загальновідомим фактом є те, що здійснення підприємницької
діяльності суб’єктами господарювання супроводжуються виникненням різних зобов’язань, зокрема, і
умовних, які до тепер не знайшли свого відображення в фінансовій звітності, хоча й мають досить
вагоме значення в системі управління підприємством.
Недосконалість методології бухгалтерського обліку та контролю зобов’язань суб’єктів
господарювання ускладнює управління підприємством, перешкоджає динамічному розвитку
облікового інструментарію для формування та надання інформації про склад і розмір зобов’язань.
Недосконалість нормативного забезпечення регулювання питань з обліку, оцінки та
відображення у фінансовій звітності умовних зобов’язань призвело до ряду дискусій як на
теоретичному, так і на практичному рівнях [10, с. 241] і, відповідно, до виникнення потреби в
узагальненні результатів досліджень вчених з метою вирішення основних проблемних питань обліку
та аудиту умовних зобов’язань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні питання аудиту зобов’язань
досліджували такі науковці, як Нашкерська Г., Кладієв В., Палій В., Гущіна І., Брюханов М.,
Маценко Л., Орлов І. та ін. Визнаючи значний внесок цих вчених, слід зазначити, що прийняті останнім
часом ряд законодавчих актів щодо трансформації фінансової звітності до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) ставлять нові завдання перед внутрішнім аудитом,
зокрема щодо аудиту умовних зобов’язань.
Постановка завдання. Мета статті полягає в уточненні сутності поняття «умовні
зобов’язання», розгляді специфіки їх визнання і оцінки, а також розробці методичного інструментарію
внутрішнього аудиту правильності та достовірності їх відображення у фінансовій звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до складання фінансової звітності за
Міжнародними стандартами фінансової звітності вимагає відображення в фінансовій звітності нових
об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема, умовних зобов’язань. Проте окремі науковці зазначають, що
умовні зобов’язання недоцільно висвітлювати у фінансовій звітності. Водночас інші, такі як
Нашкерська Г., Кладієв В., Палій В., Гущіна І., Брюханов М. наголошують на потребі відображення
даного виду зобов’язань у фінансовій звітності. Цілком погоджуємось з думкою М. Брюханова, який
зазначає, що упущення інформації про умовні зобов’язання у фінансовій звітності є першим кроком до
шахрайства [2]. Як стверджують С. Голов, В. Костюченко, І. Кравченко, Г. Ямборко, умовні
зобов’язання виникають у господарській діяльності суб’єкта господарювання через події та операції,
що вже відбулись. Тож, автори цілком обґрунтовано відносять умовні зобов’язання до теперішньої
заборгованості, яка перетвориться на реальні зобов’язання при настанні у наступних облікових
періодах певних дій, і таким чином доводять необхідність відображення умовних зобов’язань у
фінансовій звітності суб’єктів господарювання.
Оскільки для вітчизняної науки бухгалтерського обліку умовні зобов’язання є відносно новим
об’єктом, то методика внутрішнього аудиту умовних зобов’язань абсолютно не відпрацьована.
Внутрішній аудит, як зазначає Сафонов Т. І, це організована на підприємстві, діюча в інтересах
його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами система, яка
відповідає за удосконалення діяльності підприємства шляхом перевірки достатності, точності та
релевантності інформації, що створюється і передається для прийняття управлінських рішень,
управління ризиками, аналізу ефективності господарської діяльності та надання консультацій і
рекомендацій керівництву підприємства [12, с. 64].
В основу внутрішнього аудиту умовних зобов’язань має бути покладено Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» (далі – П(С)БО 11) та Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 37 «Резерви, непередбачені зобов’язання і непередбачені активи» (Reserves,
contingent liabilities and assets) (далі – МСБО 37).
Щодо змісту МСФО 37, то слід зазначити, що недосконалий переклад зумовив плутанину в
частині перекладу слова “contingent” [3]. На англійській мові вищезазначене поняття – contingent
liability – складається з двох понять: contingent, що в перекладі випадковий, можливий, умовний,
непередбачений та liability – зобов’язання, заборгованість [5, с. 133]. В ряді англо-російських та англоукраїнських словниках словосполучення contingent liability – перекладається як умовне зобов’язання
[11, с. 191; 1, с. 21].
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Як бачимо, переклад може бути різний, оскільки кожна складова має декілька можливих
варіантів трактування. Доречніше використовувати вираз «умовний», який дослівно означає
«викликаний, спричинений конкретними обставинами», оскільки в суть поняття «умовні зобов’язання»
вкладається зміст умови та можливості настання чогось. Так, згідно МСБО 37 умовними
зобов’язаннями визнаються: а) можливі зобов'язання, які виникають внаслідок минулих подій і
існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька
невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або б) існуючі
зобов'язання, які виникають внаслідок минулих подій, але не визнаються, оскільки немає ймовірності,
що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення
зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно [3].
П(С)БО 11 визначає умовні зобов’язання як непередбачені і формулює такі їх характеристики:
1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде
підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх
подій, над якими підприємство не має повного контролю;
2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки
малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у
собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити [4].
Отже, термін «умовне зобов’язання» дослівно означає «зобов’язання, виникнення якого
залежить від умови настання або ненастання в майбутньому однієї або декількох невизначених
подій», що є більш правильним з лексичної точки зору на відміну від використання терміну
«непередбачені зобов’язання» [8, с. 244].
Тож, першим етапом внутрішнього аудиту умовних зобов’язань є перевірка достовірність їх
визнання, тобто під час перевірки умовних зобов’язань аудитор в першу чергу має перевірити чи
відповідають умовні зобов’язання відображені у Балансі чи Примітках до фінансової звітності тим
критеріям визнання умовних зобов’язань, які визначенні нормативними актами загальнодержавного
(П(С)БО) та локального характеру (обліковою політикою підприємства).
Водночас не менш важливим етапом внутрішнього аудиту є перевірка правильності оцінки
умовних зобов’язань. На думку проф. Н. М. Малюги, “бухгалтерська оцінка – це науково обґрунтована
думка суб’єкта обліку про вартість об’єкта, що ним оцінюється, а також процес визначення вартості
об’єкта” [6, с. 26]. При цьому на думку вченої, “процес оцінки представляє собою процедуру
присвоєння об’єктам бухгалтерського обліку певних грошових величин...”. Враховуючи специфіку
організаційно-економічних умовних фактів господарського життя в бухгалтерському обліку та
витікаючу з цього специфіку їх облікових наслідків, слід зауважити, що точною не може бути їх сума
оцінки в грошовому еквіваленті, оскільки, неможливість достовірної оцінки наслідків умовних фактів на
дату складання звітності є одним з основних критеріїв їх ідентифікації. Проте, такі наслідки,
результати можливо оцінити наближено з метою відображення в бухгалтерському обліку [7, с. 293].
Зокрема, Маценко Л. Ф. пропонує оцінку умовних зобов’язань здійснювати, виходячи з
бухгалтерського судження про ймовірність виникнення наслідку одним з трьох показників: ймовірність
виникнення певного наслідку менше 50 % (при існуванні сумніву бути здійсненим); ймовірність
виникнення певного наслідку дорівнює 50 % (коли є невизначеність в здійсненні та відсутні чіткі
аргументи на користь не здійснення); ймовірність виникнення певного наслідку більше 50 % (при
відносній впевненості в здійсненні). Бухгалтер на підставі такої оцінки повинен, лише виходячи з
критерію суттєвості, ймовірності виникнення факту та його віддаленості, вирішити питання
балансового чи позабалансового відображення [7, с. 297].
Водночас Орлов І. В. з метою забезпечення достовірного визначення величини умовних
зобов’язань пропонує застосовувати такі способи оцінки, як: 1) спосіб найкращих оцінок (оцінка
витрат, необхідних для погашення теперішньої вартості зобов’язань на кінець звітного періоду);
2) спосіб визначеного набору інтервалів значень на основі розрахунку середньої арифметичної
величини з найбільшого та найменшого значення інтервалів, які оцінюються з урахуванням ступеня
імовірності прояву відповідного інтервалу значень. Використання запропонованих способів оцінки
умовних зобов’язань, на думку автора, забезпечить отримання релевантної інформації про величину
умовних зобов’язань, їх стан та оцінку впливу на результати господарської діяльності [9, с. 109].
Нашкерська Г. В. наголошує, що оцінка умовних зобов’язань залежить від настання (ненастання)
у майбутньому неконтрольованих або частково контрольованих підприємством подій. Залежно від
можливості прогнозування цих подій та характеру їх впливу нею запропоновано умовні зобов’язання
поділяти на дві групи: забезпечення та непередбачувані зобов’язання. При цьому оцінка поточних
забезпечень має здійснюватись виходячи із суми витрат для проведення виплат у наступних
(майбутніх) звітних періодах за призначенням, а довгострокові забезпечення повинні оцінюватись за
теперішньою вартістю.
Щодо непередбачуваних зобов’язань, то вони мають оцінюватись за вартістю теперішнього
зобов’язання з визначеним діапазоном погашення (довгостроковий або поточний період), яке підлягає
достатньо точному оцінюванню [8, с. 141].
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Отже, при перевірці правильності оцінки умовних зобов’язань аудитору варто впевнитись у
правильності визначення їх вартості з урахуванням критеріїв суттєвості, ймовірності виникнення факту
та його віддаленості, а також встановити доцільність балансового чи позабалансового відображення.
Таким чином, послідовність проведення внутрішнього аудиту умовних зобов’язань підприємства
повинна мати наступну послідовність (рис. 1).
Ознайомлення з результатами попередніх перевірок

Розробка плану та програми внутрішнього аудиту
Аудит визнання умовних зобов’язань

Аудит достовірності оцінки умовних зобов’язань з урахуванням критеріїв суттєвості,
ймовірності виникнення факту та його віддаленості

Аудит доцільності відображення умовних зобов’язань в Балансі чи Примітках до фінансової
звітності
Аудит невідображених умовних зобов’язань шляхом тесту відсікання
Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та розробка пропозицій щодо підвищення
якості обліку умовних зобов’язань та їх відображення в фінансовій звітності

Рис. 1. Послідовність внутрішнього аудиту умовних зобов’язань підприємства
Джерело: розробка автора
Здійснення внутрішнього аудиту умовних зобов’язань за запропонованою послідовністю
дозволить забезпечити підвищення якості їх обліку та відображення в фінансовій звітності суб’єктів
господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, внутрішній аудит умовних зобов’язань – це
організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників система
контролю, який здійснюється шляхом перевірки достатності, точності та релевантності інформації
щодо умовних зобов’язань, правильності їх визнання, оцінки, відображення в обліку і фінансовій
звітності та створення необхідного обліково-інформаційного забезпечення для прийняття
управлінських рішень, надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства.
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Візіренко С.В. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Мета статті полягає в уточненні сутності поняття «умовні зобов’язання», розгляді специфіки їх
визнання і оцінки, а також розробці методичного інструментарію внутрішнього аудиту правильності та
достовірності їх відображення у фінансовій звітності.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підгрунтям
встановлення сутності «умовних зобов’язань». Логічний метод, методи індукції та дедукції, групування
та узагальнення виступили основою побудови послідовності аудиту умовних зобов’язань. Метод
порівняння використано при вивченні методів та способів оцінки умовних зобов’язань.
Результати. В ході дослідження доведено необхідність уточнення сутності поняття «умовні
зобов’язання», розгляду специфіки їх визнання і оцінки, а також розробки методичного інструментарію
внутрішнього аудиту правильності та достовірності їх відображення у фінансовій звітності.
Встановлено послідовність аудиту умовних зобов’язань, що дозволить забезпечити підвищення якості
їх обліку та відображення в фінансовій звітності суб’єктів господарювання.
Наукова новизна. Дістало подальший розвиток визначення сутності поняття внутрішній аудит
умовних зобов’язань – це організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або)
власників система контролю, який здійснюється шляхом перевірки достатності, точності та
релевантності інформації щодо умовних зобов’язань, правильності їх визнання, оцінки, відображення
в обліку і фінансовій звітності та створення необхідного обліково-інформаційного забезпечення для
прийняття управлінських рішень, надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при
організації внутрішнього аудиту умовних зобов’язань з метою забезпечення підвищення якості їх
обліку та відображення в фінансовій звітності чи примітках до неї.
Ключові слова: умовні зобов’язання, забезпечення, непередбачувані зобов’язання. поточні
забезпечення, довгострокові забезпечення.
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Vizirenko S.V. INTERNAL AUDIT CONTINGENT LIABILITIES
Purpose the is to clarify the essence of the concept of "contingent liabilities", considering their specific
recognition and evaluation, and development of methodological tools of internal audit accuracy and reliability
of disclosures in the financial statements.
Methodology of research. The method of theoretical generalization and comparison basis was
setting the essence of "contingent liabilities." Logical methods, methods of induction and deduction, grouping
and summarizing were the basis for constructing a sequence of audit contingencies. The method of
comparison used in the study of methods and ways to assess contingent liabilities.
Findings. The study proved the need for clarification of the essence of the concept of "contingent
liabilities" consideration of their specific recognition and evaluation, and development of methodological tools
of internal audit accuracy and reliability of disclosures in the financial statements.
Specified sequence auditing contingent liabilities, which will enable them to improve the quality of
accounting and reflected in the financial statements of entities.
Originality. Was developed further defining the essence of the notion of internal audit of contingent
liabilities – is organized by the company, acting in the interests of its administration and (or) owners control
system, which is implemented by checking the adequacy, accuracy and relevance of information on
contingent liabilities correctness of the recognition, measurement, the accounting and financial reporting and
to create the necessary accounting and information support for management decisions, provide advice and
recommendations to company management.
Practical value is that the main provisions of this study in the form of suggestions and guidelines can
be used by business entities in the organization of the internal audit contingencies in order to improve the
quality of accounting and reflected in the financial statements or notes thereto.
Key words: contingencies, software, unpredictable liabilities current software support long term.
Визиренко С.В. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Цель статьи состоит в раскрытии сущности понятия «условные обязательства», рассмотрении
специфики их признания и оценки, а также разработке методического инструментария внутреннего
аудита правильности и достоверности их отражения в финансовой отчетности.
Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой
раскрытия сущности «условных обязательств». Логический метод, методы индукции и дедукции,
группировки и обобщения выступили основой построения последовательности аудита условных
обязательств. Метод сравнения использован при изучении методов и способов оценки условных
обязательств.
Результаты. В ходе исследования доказана необходимость дальнейшего исследования
сущности понятия «условные обязательства», рассмотрения специфики их признания и оценки, а
также разработки методического инструментария внутреннего аудита правильности и достоверности
их отражения в финансовой отчетности. Определена последовательность проведения внутреннего
аудита условных обязательств, что позволит обеспечить повышение качества их учета и отражения в
финансовой отчетности субъектов хозяйствования.
Научная новизна. Получило дальнейшее развитие определение сущности понятия внутренний
аудит условных обязательств – это организованная на предприятии, действующая в интересах его
руководства и (или) собственников система контроля, осуществляемая путем проверки
достаточности, точности и релевантности информации относительно условных обязательств,
правильности их признания, оценки, отражения в учете и финансовой отчетности, а также создания
необходимого учетно-информационного обеспечения для принятия управленческих решений,
предоставление консультаций и рекомендаций руководству предприятия.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы субъектами
хозяйствования при организации внутреннего аудита условных обязательств с целью обеспечения
повышения качества их учета и отражения в финансовой отчетности или примечаниях к ней.
Ключевые слова: условные обязательства, обеспечения, непредсказуемые обязательства,
текущие обеспечения, долгосрочные обеспечения.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, під впливом чинників попиту і пропозиції,
ціни на запаси постійно змінюються. На підприємство надходять запаси протягом звітного періоду
декілька разів за різними договірними цінами, у зв’язку з цим постає питання оцінки витрачених
запасів та їх залишку на кінець звітного періоду.
Потреба обліку виробничих запасів з’являється незалежно від форм власності та виду
здійснюваної виробничо-господарської діяльності. Раціональне застосування і управління запасами на
підприємстві машинобудування є одним з факторів його ефективного функціонування. Вибір
оптимального методу оцінки запасів при їх списанні має велике значення для визначення реальної
вартості запасів, що впливає на вартість продукції, розміру прибутку підприємства та підвищення
рівня конкурентоспроможності товарів, що виготовляються. Саме тому, найбільшу увагу треба
приділити визначенню найефективнішого методу оцінки запасів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки виробничих запасів та їх обліку
відображено у багатьох працях таких вітчизняних вчених як: Бутинець Ф. Ф. [2; 3], Горецька Л. Л. [2],
Лишиленко О. В. [6], Голов С. Ф. [4], Костюченко В. М. [4], Бойцова М. [1]. Кожен з авторів намагається
показати переваги та недоліки методів оцінки вибуття виробничих запасів, проте вони здійснюють це
за класичним підходом, не враховуючи зарубіжний досвід. Наближення бухгалтерського обліку до
міжнародних стандартів потребує нового підходу до оцінки запасів, а тому проблема вибору
оптимального методу вибуття запасів дотепер залишається актуальною.
Постановка завдання. Мета статті – розглянути існуючі методи оцінки вибуття запасів та
обґрунтувати вибір оптимального методу з урахуванням специфіки діяльності підприємств
машинобудівної промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підгрунттям облікового відображення операцій з
відпуску запасів у виробництво, продажу та іншого вибуття згідно Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку запасів [7] та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» [8] є оцінка виробничих запасів.
Оцінка запасів здійснюється за одним з методів, передбачених П(С)БО 9 «Запаси»:
− ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
− середньозваженої собівартості;
− собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
− нормативних затрат;
− ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові
умови використання, застосовується тільки один із наведених методів [5].
Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці продукції застосовується при списанні
запасів, які не підлягають заміні іншими запасами, що є на підприємстві, або запасів, які відпускаються
для виконання спеціальних замовлень і проектів. При застосуванні цього методу рух вартості запасів
співпадає з їх фактичним рухом, тому вартість відпущених запасів та їх залишків обліковується за їх
фактичною вартістю. Цей метод є особливо ефективним при використанні комп'ютерних технологій
обліку запасів, пристроїв зчитування штрихових кодів (при маркуванні товарів), коли кожна одиниця
має специфічні, властиві тільки їй характеристики, тобто запаси не є однорідними за своїми
споживчими якостями. Проте, можливість застосування такого методу на практиці обмежена
причинами різноманітності номенклатури та великої кількості однакових запасів. У результаті
використання цього методу однакові запаси обліковуються за різною вартістю, що не завжди зручно.
Залежно від того, який саме з однакових запасів використовуватиме підприємство, прибуток буде
змінюватися відповідно до первісної вартості кожного запасу [3].
Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням
сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному
місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці
запасів [5].
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Алгоритм розрахунку середньої вартості одиниці запасу протягом періоду визначається залежно від
методу, що застосовується для обліку запасів. Середня вартість одиниці запасів може розглядатися як за
звітний період (при періодичному обліку списання запасів), так і після кожного наступного надходження
(при безперервному веденні обліку списання запасів) [3].
Перевагою методу середньозваженої собівартості є те, що він дає об’єктивну інформацію про
рух запасів, що перешкоджає махінаціям з даними і не потребує детального обліку за кожною
одиницею запасів, але коли запаси надходять на підприємство та витрачаються щоденно – це
ускладнює визначення середньої ціни.
Недоліком цього методу є те, що відбувається усереднення вартості залишків і не приділяється
увага останнім за часом надходженням запасам, внаслідок чого, за умов інфляції, підприємство
оголошує більший прибуток за справедливий, та збільшує кількість сплачених податків, а собівартість
готової продукції є не зовсім об’єктивною.
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що одиниці запасів, які надійшли
(придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) також першими. Відповідно, одиниці, що
залишаються на кінець звітного періоду, вважаються тими, що надійшли (були придбані або
вироблені) останніми [4, с. 154]. Цей метод найчастіше застосовується у тих випадках, коли існує
імовірність швидкого псування запасів, тобто фруктів, овочів та інших продуктів харчування, час
реалізації яких обмежений, тому запаси, що надійшли першими повинні реалізовуватися у першу
чергу.
Перевага методу ФІФО полягає в його простоті, систематичності та об’єктивності, завдяки
використанню цього методу не допускається маніпулювання даними в сторону штучного завищення
або заниження вартості запасів, тобто сприяє запобіганню можливості маніпулюванням прибутком,
забезпечує відображення у балансі суми запасів, яка приблизно співпадає з поточною ринковою
вартістю [3]. Цей метод себе виправдовує лише за умов незначної інфляції, але коли ціни постійно
зростають, то застосування методу ФІФО призводить до заниження собівартості готової продукції та
завищення результатів від реалізації, наслідком чого стає завищення вартості залишків запасів,
надлишкові виплати податків та нестача коштів для придбання нових партій запасів.
Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції
(робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів,
праці, виробничих потужностей і діючих цін [5]. Застосування нормативних витрат для оцінки запасів
допускається лише тоді, коли результати такої оцінки запасів приблизно дорівнюють їх собівартості.
Для забезпечення цього стандарту (норми) витрат його слід регулярно аналізувати та, у разі
необхідності, своєчасно переглядати. Облік запасів за стандартною собівартістю зазвичай здійснюють
у разі стабільності цін на ці запаси. У цьому випадку відхилення між стандартними та фактичними
витратами на запаси є несуттєвими та списуються в момент їх придбання [4, с. 157-158].
Метод нормативних затрат використовується на підприємствах промисловості зі складною
технологією, а також у сезонних галузях матеріального виробництва. Запасами, для яких
застосовується метод нормативних затрат, є незавершене виробництво та готова продукція.
На практиці такий метод застосовується рідко через складний механізм включення матеріальних
витрат (запасів) до собівартості продукції: встановлення норм витрат запасів на кожен вид продукції;
встановлення згідно з визначеними нормами витрат і цін запасів кошторисних ставок на одиницю
продукції, які періодично переглядаються відповідно до змін норм витрат запасів або цін [3].
Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі
середнього проценту торговельної націнки товарів. Собівартість реалізованих товарів визначається як
різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці
товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної
(роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній
відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок
звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на
суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної
(роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів [5]. Цей метод рекомендується
застосовувати підприємствам роздрібної торгівлі зі значною та змінною номенклатурою, тому що за
цих умов вести кількісний облік стає досить складно.
В зарубіжній практиці використовують як вище зазначені методи вибуття запасів, так і інші, які не
застосовуються в Україні і перелік яких подано у таблиці 1.
Дані табл. 1 свідчать про те, що найпоширенішими методами обліку запасів є методи ФІФО,
середньої вартості, ЛІФО та інші.
Особливостями методів оцінки запасів у деяких країнах є:
− у Португалії в деяких галузях (сільському господарстві, лісовій промисловості, рибальстві)
запаси можуть оцінюватись наступним чином: облікова ціна визначається як продажна за винятком
деякої норми прибутку. Також цей метод може використовуватись при обліку запасів у гуртовій
торгівлі;
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− в Іспанії запаси оцінюються за загальною фіксованою ставкою, якщо вони постійно
оновлюються, а їх загальна вартість і структура змінюються несуттєво. Як виняток їх можуть оцінити
за загальною фіксованою ставкою, якщо вони постійно оновлюються, а їх загальна вартість і структура
змінюється несуттєво;
− у Швейцарії в консолідованій звітності запаси можна оцінювати на основі фактичних поточних
витрат, відновлювальної вартості або на основі аналогічних витрат;
− в Італії для довгострокових контрактів незавершені вироби обліковуються або після
завершення контракту, або за відсотковим виконанням робіт;
− у Великобританії заборонено використовувати методи ФІФО та базового запасу.
Довгострокові контракти за незавершеними проектами обліковуються за методами «частки
виконання», «завершення контракту»;
− у США при використанні методу ЛІФО в обліковій політиці обов’язково потрібно визначити
суму поточної відтворювальної вартості (вартості руху) запасів, а також вплив на результати
діяльності зменшення партії запасів.
Таблиця 1
Методи оцінки вибуття запасів, прийняті в зарубіжній практиці
№
з/п

Країна

1

Методи оцінки запасів
ФІФО

ЛІФО

Україна

+

2

Росія

+

3

Великобританія

4

Греція

5

Іспанія

+

+

+

-

Метод базового
запасу готових
виробів
-

6

Італія

+

+

+

-

-

7

Люксембург

+

+

+

Фактичні витрати

8

Нідерланди

+

+

+

-

9

Німеччина

+

+

+

+

Метод базового
запасу готових і
незавершених
робіт
-

10

Португалія

+

+

+

-

11

США

+

+

+

-

Стандартна і
спеціальна
(ринкова) ціна
базового запасу
Роздрібний метод

12

Франція

+

+

+

-

13

Швейцарія

+

Застосовується при
складанні
консолідованої
звітності
+

+

-

-

14

Швеція

+

-

-

+

Метод відсотку від
виконання, метод
завершення
контракту

+

Відмінено

Середньозваженої
(середньої)
вартості
+

Чистої
вартості
реалізації
-

Відмінено

+

-

+

+

+

+

+

-

Інші методи
списання запасів
Метод
ідентифікованої
собівартості, ціни
продажу
Метод собівартості
кожної одиниці
-

Джерело: [2, с. 342]

В США використовується метод ЛІФО-долар, за яким вартість запасів обліковується, виходячи з
індивідуальних цін одиниці запасів. При використанні методу оцінки запасів базового року вони
перераховуються в долари, а ті запаси, які надходять у наступні періоди, для них використовуються
цінові індекси. При цьому базовий рік приймається за 100 [2, с. 343].
Бутинець Ф. Ф. і Горецька Л. Л. вважають, що, на відміну від методу ФІФО, постійний облік та
періодичний облік за методом ЛІФО не дають однакового значення вартості запасів (наприклад, в
умовах інфляційної економіки): періодичний облік з використанням методу ЛІФО призведе до меншого
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рівня доходу до оподаткування, ніж постійний, оскільки до собівартості реалізованої продукції, яка
вираховується з валового доходу, увійдуть останні з придбаних, найдорожчі одиниці. Тому при
інфляції застосування ЛІФО дає меншу суму оподатковуваного доходу, ніж використання ФІФО [2,
с. 346]. Цю думку також підтримують Голов С. Ф. та Костюченко В. М., зазначаючи, що при
застосуванні формули ЛІФО маємо найвищу собівартість продажу, але найменший прибуток. В
умовах інфляції ця формула найкращим чином сприяє відповідності витрат і доходів у Звіті про
прибутки та збитки. З іншого боку, використання формули ЛІФО призводить до завищення
собівартості запасів у балансі та дає можливість маніпулювати показником звітного прибутку залежно
від часу придбання запасів [4, с. 157]. Можна сказати, що застосування методу ЛІФО не зовсім вигідне
для підприємств в умовах інфляції, коли ціни постійно зростають, тому що це призводить до
зменшення фінансового результату. Наслідком заниження прибутку підприємства є те, що воно стає
менш привабливим для потенційних інвесторів.
Не зважаючи на те, що на даний момент існує достатньо методів вибуття запасів,
Лишиленко О. В. [6] запропонував ще 2 методи : ЧІФО - (cheapest – in – first - out) тобто «найнижча
ціна в – перший із» та ЕІФО - (expensive – in – first - out), тобто «найвища ціна в – перший із»,
висловлюючи думку, що використання на практиці лише зазначених методів оцінки вибуття
виробничих запасів в системі управлінського обліку не в повній мірі забезпечує керівництво
підприємств необхідною інформацією в системі оптимізації ціноутворення на власну продукцію,
роботи і послуги, та визначення точки беззбитковості.
Зміст методу ЧІФО розкриває його переклад із англійської – (cheapest – in – first - out) тобто
«найнижча ціна в – перший із». Оцінка вибуття запасів за методом ЧІФО базується на припущені, що
першими відпускаються запаси з найнижчою ціною (продажу та іншому вибутті).
Перевагою цього методу над попередніми методами списання виробничих запасів, на нашу
думку, є те, що використання того чи іншого методу передбачає автоматичний розподіл вартості
спожитих виробничих запасів на різні види створюваної окремими підрозділами підприємства
продукції без урахування конкурентоздатності тієї чи іншої продукції на ринку. Цей метод надає
можливість вкрай мінімізувати вартість використаних виробничих запасів у собівартості окремої
продукції за рахунок віднесення виробничих запасів із більшою закупівельною ціною до собівартості
продукції, яка має більш вигідне становище із реалізацією на ринку [6].
Лишиленко О. В. [6] вважає, що досить ефективним метод ЧІФО може бути, коли на виробництві
відбувається виготовлення декількох видів продукції, які реалізуються за різними цінами. За таких
умов, запаси, що мають найбільшу ціну можна включити до собівартості тієї продукції, яка має
найбільший попит на ринку, а до іншої продукції включити запаси лише з найнижчою ціною, що дасть
можливість мінімізувати ціну її реалізації і зберегти позицію продукції підприємства на ринку.
Суть методу ЕІФО у його перекладі з англійської – (expensive – in – first - out), тобто «найвища
ціна в – перший із». В основу методу ЕІФО закладено принцип протилежний методу ЧІФО. Оцінка
вибуття запасів за методом ЕІФО базується на припущені, що з початку вибувають запаси з
найвищою ціною, які першими відпускаються у виробництво (продажу та іншому вибутті).
Використання цих методів сприятиме формуванню ефективної цінової політики з метою
визначення точки беззбитковості виробництва окремих видів продукції, та загальної оцінки фінансових
результатів підприємства [6].
Як свідчить практика, найпоширенішим методом вибуття запасів, на підприємствах
машинобудування є метод середньозваженої собівартості, рідше – метод ФІФО. Вважаємо, що більш
економічно обґрунтованим є метод ЧІФО, що підтверджують розрахунки, надані в табл. 2.
Таблиця 2
Умови розрахунку надходження та вибуття запасів
Дата

Надійшло (вибуло)

Сальдо початкове
1.07
10.07
15.07
20.07
21.07
25.07
28.07
Сальдо кінцеве

Надійшло
Надійшло
Вибуло
Надійшло
Надійшло
Вибуло
Вибуло

Кількість запасів,
шт
120
70
90
150
80
100
120
80
110

Розрахунок за методом середньозваженої собівартості:
(1440+980+1170) / (120+70+90) = 12,82 грн.
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12
14
13

1440
980
1170

16
15

1280
1500
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15.07 = 150×12,82=1923 грн.
(1280+1500+1666,6) / (80+100+130) = 14,34 грн.
25.07 = 120×14,34 = 1720,8 грн.
28.07 = 80×14,34 = 1147,2 грн.
Вартість запасів, що вибули, склала 4791 грн.
Розрахунок за методом ФІФО:
15.07 = (120×12)+(30×14) = 1860 грн.
25.07 = (40×14)+(80×13) = 1600 грн.
28.07 = (10×13)+(70×16) = 1250 грн.
Вартість запасів, що вибули, 4710 грн.
Розрахунок за методом ЧІФО:
15.07 = (120×12)+(30×13) = 1830 грн.
25.07 = (60×13)+(60×14) = 1620 грн.
28.07 = (10×14)+(70×15) = 1190 грн.
Вартість запасів, що вибули, за методом ЧІФО становить 4640 грн.
Проведені розрахунки свідчать, що за методом ЧІФО загальна вартість списаних на
виробництво запасів склала 4640 грн., що на 70 грн. менше від вартості використаних запасів,
розрахованих за методом ФІФО, та на 151 грн. менше відносно методу середньозваженої
собівартості. Таким чином, метод ЧІФО надасть можливість зменшити матеріальні витрати у
собівартості реалізованої продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Усі наведені методи вибуття запасів мають свої
переваги та недоліки. Кожне підприємство обирає метод списання залежно від своїх інтересів та
цілей. Результати досліджень підтверджують той факт, що найбільш ефективним методом списання
виробничих запасів для підприємства машинобудування є метод ЧІФО. Саме він дозволить
мінімізувати ціну реалізованої продукції, тим самим зберегти позицію продукції підприємства на ринку,
що за умов нинішньої економічної ситуації є чи не найбільш важливою метою.
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Очеретько Л.М., Пальцева М.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Мета - розглянути існуючі методи оцінки вибуття запасів та обґрунтувати вибір оптимального
методу з урахуванням специфіки діяльності підприємств машинобудівної промисловості.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи
дослідження: спостереження та збору інформації - при дослідженні законодавчих актів та
літературних джерел; аналітичний - при докладному розгляданні методів вибуття запасів, які
використовуються в Україні, за кордоном та додаткові, які не використовуються в Україні;
порівняльний - при порівнянні різних методів вибуття запасів між собою з метою виявлення їх переваг
та недоліків; метод узагальнення – був використаний для підсумовування наведених теоретичних
положень, а також формування пропозицій та висновків.
Результати. Розглянуто існуючі методи вибуття виробничих запасів на території України,
виявлені переваги і недоліки кожного з наведених методів, зазначені сфери їх доцільного
використання. Наведено додаткові методи, що не використовуються в Україні, але мають підстави для
існування та використання на підприємствах машинобудівної галузі. Розглянуто їх переваги та
недоліки. Обґрунтовано доцільність використання методу ЧІФО, шляхом проведення розрахунків та
порівняння одержаних результатів з іншими методами, які на сьогодні використовуються при вибутті
виробничих запасів на підприємствах машинобудівної промисловості.
Наукова новизна. Доповнено сукупність методів оцінки при вибутті запасів методом ЧІФО, суть
якого полягає у тому, що першими відпускаються запаси з найнижчою ціною, що дозволить вкрай
мінімізувати вартість використаних виробничих запасів у собівартості продукції.
Практична значущість. Отримані результати дослідження та розрахунків щодо застосування
методу ЧІФО, у формі пропозицій та рекомендацій, можуть використовуватись у господарській
діяльності підприємств машинобудівної промисловості, з метою зниження собівартості реалізованої
продукції, та збереження позиції підприємства на конкурентному ринку.
Ключові слова: запаси, методи вибуття запасів, метод ЧІФО, вартість запасів.
Ocheretko L.M., Paltseva M.V. WAYS TO IMPROVE ASSESSMENT METHODS DISPOSAL OF
INDUSTRIAL STOCKS
Purpose - to review existing evaluation methods of disposal of stocks and justify the choice of the
optimal method, taking into account the specifics of the machine building industry.
Methodology of research. To achieve this goal we used the following methods: observation and
collection of information - the study of legislation and literature; analytical - with a detailed examination of the
methods of disposal of stocks, which are used in Ukraine and abroad, and more that are not used in Ukraine;
comparative - when comparing different methods of disposal of inventories among themselves in order to
identify their advantages and disadvantages; experimental method - in research and determine the best
method for disposal of inventory machine-building enterprises; generalization method - was used to
summarize the theoretical propositions presented , as well as formulate proposals and conclusions.
Findings. The existing methods of disposal of industrial stocks on the territory of Ukraine, revealed the
advantages and disadvantages of each of the presented methods are areas of their appropriate use.
Provides additional methods that are not used in Ukraine, but have the right to existence and use by
enterprises of machine building industry. Consider their advantages and disadvantages. The expediency of
using the method CHIFO, through calculations and comparing the results obtained with other methods,
which are currently used for disposal of industrial stocks at the enterprises of machine-building industry.
Originality. The fact that the set of evaluation methods supplemented disposal of inventory method
CHIFO, the essence of which is that the first released reserves at the lowest price that will minimize the cost
of inventories used in production costs.
Practical value. The results obtained of research and calculations on the application of CHIFO, in the
form of suggestions and recommendations can be used in business enterprises of machine-building industry,
to reduce the cost of sales, and the preservation of the company's position in the competitive market.
Key words: stocks, methods of disposal of inventory, production, CHIFO, the cost of inventories.
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Очеретько Л.М., Пальцева М.В. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ВЫБЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Цель - рассмотреть существующие методы оценки выбытия запасов и обосновать выбор
оптимального метода с учетом специфики деятельности предприятий машиностроительной
промышленности.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие
методы исследования: наблюдение и сбора информации - при исследовании законодательных актов
и литературных источников; аналитический - при подробном рассмотрении методов выбытия запасов,
которые используются в Украине, за рубежом и дополнительные, которые не используются в
Украине; сравнительный - при сравнении различных методов выбытия запасов между собой с целью
выявления их преимуществ и недостатков; метод обобщения - был использован для подведения
итогов по представленным теоретическим положениям, а также формирования предложений и
выводов.
Результаты. Рассмотрены существующие методы выбытия производственных запасов на
территории Украины, выявлены преимущества и недостатки каждого из представленных методов,
указаны сферы их целесообразного использования. Представлены дополнительные методы, которые
не используются в Украине, но имеют право на существование и использование на предприятиях
машиностроительной отрасли. Рассмотрены их преимущества и недостатки. Обоснована
целесообразность использования метода ЧИФО, путем проведения расчетов и сравнения
полученных результатов с другими методами, которые на сегодня используются при выбытии
производственных запасов на предприятиях машиностроительной промышленности.
Научная новизна. Дополнена совокупность методов оценки выбытия запасов методом ЧИФО,
суть которого заключается в том, что первыми отпускаются запасы по наиболее низкой цене, что
позволит минимизировать стоимость использованных производственных запасов в себестоимости
продукции.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования и расчетов по применению
метода ЧИФО, в форме предложений и рекомендаций, могут использоваться в хозяйственной
деятельности предприятий машиностроительной промышленности, с целью снижения себестоимости
реализованной продукции, и сохранение позиции предприятия на конкурентном рынке.
Ключевые слова: запасы, методы выбытия запасов, производство, ЧИФО, стоимость запасов.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Успішний соціально – економічний розвиток аграрного сектора України на
шляху ринкових перетворень можливий за умови ефективного функціонування підприємств.
Підвищення результативності їх діяльності забезпечує зростання економічного потенціалу держави і,
навпаки, виникнення кризових явищ на окремих підприємствах негативно позначається на економічній
системі в цілому. За таких умов сільськогосподарські підприємства повинні стати в центрі подальших
економічних реформ з метою створення функціонально ефективної, стратегічно зорієнтованої та
глобальної, демократичної економіки. Прибуток – найважливіший узагальнюючий показник, який
характеризує кінцевий результат діяльності підприємства, від розміру якого залежить формування
оборотних коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність, доходи пайовиків
тощо. Сьогодні керівники аграрних підприємств повинні чітко орієнтуватись у складному лабіринті
ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого
розвитку [7, с. 247-248].
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Однією з причин кризової ситуації багатьох аграрних підприємств, особливо малих,
фермерських господарств є наявність недостатньо ефективної системи управління фінансовими
ресурсами – найважливішими чинниками економічного зростання та розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток практики управління
фінансовими результатами агроформувань в сучасних умовах зробили такі вчені: Білик М.Д.,
Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І., Загородній А. Г., Кіндрацька Г.І., Кірейцев Г.Г.,
Литвиненко В.С., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Прокопа І.В., Прокопенко К.О., Цал–Цалко Ю.С.,
Чумаченко М.Г., Шубравська О.В. та інші.
В умовах диверсифікації сільськогосподарських підприємств країни розвиток вітчизняного
бізнесу набуває особливої динамічності. Це пояснюється наявністю досить жорсткої конкуренції як з
боку українських, так і зарубіжних компаній, підвищення вимог споживачів до продукції, що
пропонується на ринку. З іншого боку, сільськогосподарські підприємства є теж споживачами техніки,
пального, міндобрив, засобів захисту рослин тощо [4, с. 46-49].
Аграрні підприємства у процесі своєї господарської діяльності стикаються з багатьма
контрагентами. Для того, щоб зайняти своє місце на ринку й успішно працювати, керівники аграрних
підприємств повинні враховувати багато чинників, що впливають на їх виробничу діяльність,
планувати й прогнозувати свою діяльність [6]. В цьому питанні особлива роль відводиться
маркетинговій службі підприємств. На даному етапі розвитку аграрного сектору дедалі вагомішого
значення відводиться питанню управління фінансовими ресурсами, які є базисними в розвитку
підприємства, адже господарська діяльність будь – якого підприємства передбачає постійне
співставлення доходів і витрат та визначення фінансового результату [10, с. 60-61].
Позитивний фінансовий результат (прибуток) характеризується перевищенням доходів над
витратами, які були понесені для їх одержання, а негативний (збиток) – навпаки [9, с. 436-437].
Прибуток – це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після
реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності. Обсяг
прибутку, рівень рентабельності, залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, збутової,
інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.
Ефективність управління і використання фінансових результатів підприємства потребує
наукового обґрунтування системи механізмів формування і їх використання, дати оцінку темпів
зростання прибутку в цілому й окремо по кожній його частині, вивчити й розрахувати чинники, що
впливають на зміну прибутку, виявити резерви його збільшення.
Постановка завдання. Метою статті є удосконалення управління та аналізу фінансових
ресурсів аграрних підприємств; оцінка фінансового стану аграрних підприємств Тернопільської області
на основі таких показників: доходи, витрати, прибутки, збитки; пошук раціонального шляху розвитку
сільського господарства області на перспективу
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові результати діяльності підприємства
характеризуються
сумою
одержаного
прибутку
і
рівнем
рентабельності.
Прибуток
сільськогосподарські підприємства одержують в основному від реалізації продукції, а також від інших
видів діяльності (участь в міжгосподарській кооперації, здача в оренду землі й основних засобів,
доходи від цінних паперів тощо). На відміну від промислових, сільськогосподарські підприємства
реалізують не всю одержану продукцію. Частину її (насіння, фураж, сировину для переробки)
використовують на виробничі цілі.
Доходи і витрати є основними чинниками формування прибутку (збитку) підприємства за всіма
видами його господарської діяльності.
Доходи, відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», класифікуються за такими групами:
• дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
• інші операційні доходи;
• фінансові доходи;
• інші доходи.
Основною складовою фінансових результатів діяльності підприємства є фінансові результати
від операційної діяльності – основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю. За нормальних умов здійснення основної діяльності
фінансовий результат від операційної діяльності становить, як правило, найбільшу частку в складі
чистого прибутку підприємства (90–95%). На більшості сільськогосподарських підприємств
операційний прибуток є єдиним джерелом формування чистого прибутку. Тому аналіз прибутку
(збитку) від операційної діяльності має першочергове значення в процесі аналізу прибутків (збитків)
діяльності підприємства [2, с. 400-403].
Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох чинників
першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції (VРП); її структури (ПВі); собівартості
(Сі) і рівня середньореалізаційних цін (Ці):
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П =

∑ VPП

заг

× П В І ( Ц І − С І )  ,

(1)

Обсяг реалізації продукції може справляти позитивний і негативний вплив на суму прибутку.
Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції призводить до пропорційного збільшення
прибутку. Якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення
суми прибутку.
Структура товарної продукції також може по різному впливати на суму прибутку. Якщо
збільшиться частка рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку
зросте, і навпаки, при збільшення частки низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума
прибутку зменшиться.
Собівартість продукції і прибуток перебувають в обернено пропорційній залежності: зниження
собівартості приводить до відповідного зростання суми прибутку і навпаки.
Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку перебувають у прямій залежності:
при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки.
Розрахунок впливу цих чинників на суму прибутку можна визначити за методом ланцюгових
підстановок, використовуючи дані таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації
продукції ПОП «Іванівське», тис. грн.
Показник
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг) (ЧД)
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг) (В)

Дані 2012 р., перераховані
на обсяг реалізації
звітного року

2012 рік

∑(VPП ×Ц ) =
іо

∑(VPП ×Ц ) =

іо

і1

64556

іо

41875

∑(VPП ×С ) =

∑(VРП ×С ) =

51415
13141

32076
9799

іо

іо

і1

Валовий прибуток (П)
Джерело: розраховано на основі [5]

іо

2013 рік

∑(VPП ×Ц ) =
і1
49939

і1

і1
43595
6344

і1

∑(VРП ×С ) =

Як бачимо, прибуток підприємства за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком зменшився на
6797 тис.грн (6344 - 13141), або на 51,7%. Відхилення фактичного прибутку від минулого року сталося
в результаті змін в обсязі реалізації, собівартості, структури та реалізаційних цін на продукцію.
Аналізуючи суму прибутку (дані 2012 року перераховані на обсяг реалізації 2013 року) і суму прибутку
розраховану за цінами і собівартістю попереднього періоду (2012 рік), але за обсягом і структурою
звітного періоду, обчислимо наскільки вона зменшилась внаслідок зміни обсягу й структури
реалізованої продукції:
9799 – 13141 = -3342 тис. грн.
Відсоток перевиконання (недовиконання) обсягу реалізації 2012 року становить - 64,86%

41875
x100 ).
(
64556
Вплив зміни обсягу реалізації обчислюється:

13141х64,86
= −8523тис.грн
100
За рахунок зменшення обсягу реалізації продукції підприємство отримало на 8523 тис. грн.
менше прибутку. Вплив структурного чинника визначаємо відніманням від першого результат другого:
- 3342 – ( - 8523) = 5181 тис. грн.
Вплив зміни собівартості на суму прибутку розраховується порівнянням звітної суми витрат
(2013 рік) із витратами, обчисленими на основі обсягу продукції звітного періоду:
43595 – 32076 = 11519 тис грн.
В нашому прикладі собівартість реалізованої продукції у 2013 р. зменшилась на 11519 тис. грн.,
отже прибуток збільшився на таку ж суму.
Вплив зміни реалізаційних цін на прибуток визначається порівнянням фактично отриманої
виручки (2013 рік) з виручкою, перерахованою на обсяг реалізації продукції звітного періоду.
49939 – 41875 = 8064 тис. грн.
Загальна сума результатів впливу різних чинників на прибуток від реалізації свідчать, що
розрахунки зроблено правильно:
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(- 8523 - 11519) + (5181 + 8064) = - 6797 тис. грн.
У процесі аналізу прибутку необхідно визначити і оцінити основний показник, що характеризує
валовий прибуток [8, с. 415-417]. Основним показником, що характеризує валовий прибуток, є
коефіцієнт валового прибутку, який визначається за такою формулою:
Кв.п.= Валовий прибуток х 100 / обсяг реалізації продукції
В нашому прикладі коефіцієнт валового прибутку за останні два роки (2012-2013 р.) становить
0,20 і 0,12 відповідно. Цей коефіцієнт характеризує рівень, за якого підприємство може збільшити
прибуток, знижуючи накладні витрати. Так якщо коефіцієнт валового прибутку у 2012 році становив
20%, то це означає, що реалізаційна ціна у п’ять разів більша, ніж виробництво.
Коефіцієнт валового прибутку може змінюватись з таких причин:
• збільшення або зменшення обсягу продажу;
• збільшення або зменшення собівартості реалізованої продукції(наприклад, у результаті
інфляції, економії матеріальних витрат тощо);
• підвищення або зменшення ціни реалізації;
• зміна класифікації витрат (непорівнянність) тощо.
Щоб поглибити аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції величина якого залежить
від трьох чинників першого порядку: обсягу продажу продукції( VPПі ), собівартість (Сі) і середньо
реалізаційних цін (Ці) [2, с. 171].
Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:

П і = VPП і × ( Ц і − С і )

(2)

З цією метою фактичні дані реалізації кожного виду продукції порівнюють з плановими і даними
минулих років та визначають абсолютні і відносні відхилення. Для загальної оцінки виконання плану
реалізації продукції в цілому по господарству його обсяг обчислюють в порівняльних цінах.
Виконання плану і динаміки рівня товарності вивчають теж по кожному виду продукції і в цілому
по господарству. Рівень товарності – це відношення обсягу реалізованої продукції до обсягу її
виробництва в натуральному виразі або в цінах реалізації.
Зміна обсягу реалізації продукції складається під впливом багатьох чинників. Важливішими з
них є зміна обсягу виробництва продукції і рівня товарності.
Велике значення на обсяг реалізації продукції справляє її якість. Чим вища якість реалізованої
продукції, тим вища залікова маса і ціна, та навпаки, господарства, які реалізують продукцію низької
якості, нестандартну багато втрачають в заліковій масі.
В процесі аналізу слід також вивчати виконання завдання реалізації продукції за сортами
(молоко), кондиціями (тварини), термінами реалізації (картопля, овочі, фрукти), так як від цього багато
в чому залежать фінансові результати господарства [4; 5].
В підсумку аналізу визначають резерви збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок
збільшення обсягу виробництва підвищення якості товарної продукції, економного використання
продукції на виробничі потреби тощо.
Такі дані показують керівникам агроформувань за якими видами продукції прибуток збільшився,
а за якими зменшився і які чинники вплинули позитивно, а які – негативно і до якої міри.
Резерви збільшення суми прибутку визначають за кожним видом товарної продукції. Основними
їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості
товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту тощо.
Оскільки, прибуток утворюється переважно в результаті операцій, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією продукції(товарів, робіт, послуг), то його розмір і характер за кожний період операційної
діяльності підприємства повинні детально аналізуватися.
Завдання аналізу прибутку (збитку) від операційної діяльності підприємства повинні бути
зосереджені на пошуку можливостей збільшення загальної суми операційного прибутку, забезпеченні
планового розрахунку прибутку необхідною інформацією, виявлення ступеня впливу основних
чинників на процес його формування.
У процесі здійснення цього аналізу основну увагу слід звернути на виявлення тенденцій (тренду)
зміни показника операційного прибутку за окремими інтервалами звітного періоду (кварталами,
місяцями) та оцінку розміру відхилень значень цього показника від його середньої величини [5].
На зміну показника операційного прибутку впливає багато внутрішніх чинників, що залежать від
підприємства і контролюється ним та зовнішніх, що не залежать від підприємства і непідконтрольні їм.
Із значної кількості чинників, які впливають на операційний прибуток, доцільно аналізувати перш за
все ті, які містяться у фінансовій звітності підприємства і є основою здійснення початкового етапу
факторного аналізу операційного прибутку, результати якого оформляють у вигляді відповідної
аналітичної таблиці (табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка фінансових результатів від операційної діяльності
ПОП «Іванівське», тис. грн.
Показник
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий: прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності
• прибуток
Джерело: розраховано на основі [5]

Відхилення (+, - )
абсолютне,
відносне,
тис. грн.
%

2012 рік

2013 рік

64556

49939

-14617

-22,6

51415

43595

-7820

-15,2

13141
8269
2729
1390

6344
7431
2973
2343

-6797
-838
+244
+953

51,7
-10,1
+8,9
68,6

17291

8459

-8832

- 51,0

Як видно з таблиці 2, зменшення операційного прибутку на 8832 тис. грн., або на 51,0% зумовлено
переважно зменшенням чистого доходу(виручки) від реалізації продукції на 14617 тис. грн., або на 22,6%.
При цьому меншою мірою зменшилися витрати господарства: собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) на 15,2%, адміністративні витрати – на 8,9%. Інші операційні витрати зросли на 68,6%,
частка яких досить значна і вимагає детального аналізу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для здійснення якісного і глибокого
аналізу фінансового стану підприємства необхідно спиратися на таку обліково – економічну
інформацію, яка буде відповідати вимогам змістовності, повноти, аналітичності й оперативності.
Створення нових господарських зв’язків і фінансових відносин багато в чому залежать від
оперативності та якості опрацювання облікової інформації.
При цьому важливе значення має розробка системи показників прибутку. На жаль сьогодні
немає таких методичних розробок, які визначали б як систему показників, що розраховуються по
алгоритмах, так і методику їх аналізу в сільському господарстві.
Тому необхідно розробити таку методику, яка б дозволяла виявляти вплив зовнішніх чинників на
результати діяльності аграрних підприємств, що дасть можливість об’єктивно оцінити результати їх
фінансової діяльності, посилити відповідальність за доручену справу.
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Костецький Я.І., Новак Н.Є. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Метою статті є удосконалення управління та аналізу фінансових ресурсів аграрних
підприємств; оцінка фінансового стану аграрних підприємств Тернопільської області на основі таких
показників: доходи, витрати, прибутки, збитки; пошук шляхів раціонального розвитку сільського
господарства області на перспективу
Методика дослідження. В статті використано логічний метод для аналізу і узагальнення
наукових теорій щодо формування фінансових результатів підприємств, статистичний – для
флотування практичних рекомендацій виробничої діяльності аграрних підприємств.
Результати. Визначено адитивну модель результативного показника – прибутку. Встановлено,
що за нормальних умов діяльності аграрних підприємств прибуток від операційної діяльності
становить найбільшу частку у складі чистого прибутку підприємства – більше 90%, і є єдиним
джерелом формування чистого прибутку.
Наукова новизна. Новизна результатів полягає в обґрунтуванні ефективності комплексного
аналізу фінансових результатів підприємств в ринкових умовах господарювання, запропонованій
методиці факторного аналізу прибутку.
Практична значущість. Практичне значення статті в тому, що результати дослідження можуть
бути використані аграрними підприємствами для аналізу фінансових результатів та резервів
збільшення прибутків.
Ключові слова: прибуток, збиток, фінансові результати, операційна діяльність, доходи, аграрні
підприємства, чистий дохід.
Kostetskyi Ya.I., Novak N.Ye. IMPROVING THE MANAGEMENT AND ANALYZING FINANCIAL
OF RESOURCES OF AGRARIAN ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is improving the management and analyzing financial of resources of
agrarian enterprises; assessment of the financial condition agrarian enterprises Ternopil region based on
such indicators: revenue, expenses, gains, losses; finding ways rational development of regional agriculture
for the future.
Methodology of research. In this article is used a logical method for the analysis and synthesis of
scientific theories about the formation of the financial performance of companies, statistical – for creation
practical recommendations for the production of agricultural companies.
Findings. Defined additive model of effective indicators - profit. Established that under normal
conditions of activity of agrarian enterprises profit from operating activities is the largest share of in
composition of net profit of the enterprise - more than 90%, and is the only source of formation net profit.
Originality. The novelty of research is the efficiency rationale comprehensive analysis of the financial
results of companies in the market conditions, was proposed method of factor analysis profits from the main
activity.
Practical value. The practical significance of the article is that research results can be used by
agricultural companies for analyze of financial results and for increasing profits.
Key words: profit, loss of income, operating activities, income, agricultural companies, net income.
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Костецький Я.И., Новак Н.Е. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Целью статьи является усовершенствование управления и анализа финансовых
ресурсов аграрных предприятий, оценка финансового состояния аграрных предприятий
Тернопольской области на основе таких показателей: доходы, расходы, прибыли, убытки; поиск путей
рационального развития сельского хозяйства области на перспективу.
Методика исследования. В статье использован логический метод для анализа и обобщения
научных теорий относительно формирования финансовых результатов предприятий, статистический –
для формирования практических рекомендаций производственной деятельности аграрных предприятий.
Результаты. Определена аддитивная модель результативного показателя – прибыль.
Установлено, что при нормальных условиях деятельности аграрных предприятий прибыль от
операционной деятельности становить наибольшую часть в составе чистой прибыли предприятия –
более 90%, и есть единственным источником формирования чистой прибыли.
Научная новизна. Новизна результатов заключается в обосновании эффективности комплексного
анализа финансовых результатов предприятий в рыночных условиях ведения хозяйства; предлагаемой
методике факторного анализа прибыли, полученного от основного вида деятельности.
Практическая деятельность. Практическое значение статьи в том, что результаты
исследования могут быть использованы аграрными предприятиями для анализа финансовых
результатов и резервов увеличения прибыли.
Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовые результаты, операционная деятельность,
доходы, аграрные предприятия, чистый доход.
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНО-ДОСТУПНОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. На сьогодні у зв’язку із інтенсифікацією аграрного виробництва
спостерігається тенденція до збільшення обсягів виробництва рослинницької продукції, зокрема
зерна. В той же час відбувається зменшення запасів природних викопних джерел енергетичних
ресурсів та зростання їх вартості. В цьому контексті актуальним постає питання визначення
енергетичного потенціалу біомаси, в тому числі і з відходів зернових культур – соломи, з метою
подальшого використання її для отримання теплової енергії [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку із загостренням питання енергетичної
безпеки держави зростає зацікавленість науковців до питання отримання енергії з соломи
сільськогосподарських культур. Значну роль у дослідженні вищезазначеної проблематики здійснили
такі вчені як М.Д. Мельничук, В.О. Дубровін, Г.Г. Гелетуха [1,8], М.М. Жовнір, В.Г. Здановський [4], В.М.
Павліський [7], Я.М. Якубеня, Т.Б. Шумський тощо.
Дослідники П.А. Крайсвітній, М.В. Палій і О.В. Рій вважають, що, оскільки біомаса є побічною
продукцією сільського господарства, то можна стверджувати, що з подальшим розвитком інтенсивних
технологій у рослинництві чи тваринництві буде назрівати й проблема створення таких технологій, які
б дозволили максимально їх використовувати для всебічного задоволення потреб економіки [6]. Проте
багато питань ще залишаються недослідженими.
Важливим аспектом цієї проблеми є аналіз та розробка методів прогнозування можливих
обсягів її отримання, з метою подальшого планування енергетичного балансу держави.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та прогноз рівня технічно-доступного
енергетичного потенціалу соломи зернових культур в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тверде біопаливо, яке включає в себе, зокрема,
солому зернових та зернобобових культур є відновлюваним джерелом енергії. Кількість соломи, яка
∗
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отримується в сільському господарстві залежить від валових зборів зернових культур, котрі в свою
чергу визначаються величиною посівних площ та урожайністю зерна. Зернова продуктивність гектара
посівів в значній мірі залежить від погодно-кліматичних умов регіону вирощування. У зв’язку з цим
нами було розраховано та проаналізовано технічно-доступний енергетичний потенціал соломи
зернових та зернобобових культур.
При здійсненні розрахунків використано «Методику узагальненої оцінки технічно-досяжного
енергетичного потенціалу біомаси», яка розроблена науковцями Національного університету
біоресурсів і природокористування України, Інституту технічної теплофізики НАН України, Інституту
відновлюваної енергетики НАН України [3]. Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал соломи
зернових, технічних і круп’яних культур розраховується за формулою:

М * К 1 * К 2 * К 3 * Qнр відх
, т. у.п.
Е=
Qнр у.п. * 1000кг / т

(1)

де М – валовий збір зерна;
К1- коефіцієнт виходу соломи, що характеризує кількість соломи, яку можна ортимати;
К2 – коефіцієнт енергетичного використання, що характеризує частину відходів (соломи), яку
можливо використати з метою отримання теплової енергії. Приймається рівним 0,25 для всіх видів
сільськогосподарських рослин;
К3 – коефіцієнт технічної досяжності, який характеризує кількість соломи, котра може бути
отримана при існуючій технології збирання сільськогосподарських культур, може бути прийнятий
рівним 0,8;
р

Q н відх – теплота згоряння соломи сільськогосподарських культур, МДж/кг;
р

Q н – теплота згоряння умовного палива – 29,3 МДж/кг.
На основі даних про валові збори зернових та зернобобових культур [9] нами встановлено, що
енергетичний потенціал соломи зернових та зернобобових культур в Україні в середньому за 20102012 роки становить 5161,84 тис. т. у. п., табл. 1.
Таблиця 1
Технічно-доступний енергетичний потенціал соломи в Україні, тис. т. у. п.
Області

2010
АРК
152,84
Вінницька
338,74
Волинська
63,08
Дніпропетровська
294,90
Донецька
195,60
Житомирська
118,33
Закарпатська
27,85
Запорізька
207,45
Івано-Франківська
37,72
Київська
218,07
Кіровоградська
258,48
Луганська
88,31
Львівська
67,80
Миколаївська
239,60
Одеська
318,86
Полтавська
310,69
Рівненська
69,22
Сумська
144,14
Тернопільська
137,29
Харківська
137,89
Херсонська
164,92
Хмельницька
189,75
Черкаська
275,57
Чернівецька
53,18
Чернігівська
165,29
По Україні
4275,57
Джерело: розрахунки на основі [9]

Роки
2011
210,21
462,02
81,42
376,28
248,84
164,09
35,04
238,78
58,42
303,26
377,24
138,11
104,69
286,14
347,78
550,36
86,06
274,60
204,99
378,15
270,13
237,36
409,57
64,55
270,16
6178,24
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2012
98,89
394,63
94,64
169,22
178,84
184,53
35,07
130,25
67,01
347,31
254,71
140,86
116,03
139,17
204,73
396,81
99,99
290,45
235,58
295,76
114,88
295,33
360,44
66,62
319,98
5031,73

середнє
153,98
398,46
79,713
280,13
207,76
155,65
32,65
192,16
54,38
289,55
296,81
122,43
96,173
221,64
290,46
419,29
85,09
236,4
192,62
270,6
183,31
240,81
348,53
61,45
251,81
5161,84

Вирівняність, %
63,85
84,51
80,12
62,76
82,41
78,22
87,26
70,93
72,31
77,31
76,52
75,84
73,78
66,11
73,96
71,04
81,89
66,04
73,89
54,88
56,77
78,04
80,55
88,22
68,64
-
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Найбільші потенційні можливості для отримання біопалива з соломи в середньому за 2010-2012
рр. зосереджено у Вінницькій області – 398,46 тис. т. у. п., а найменші – у Закарпатській – 32,65 тис. т.
у. п. Слід відмітити, що Вінницька область займає також одне з провідних місць у вирівняності
технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи сільськогосподарських культур, оскільки
варіація вищезазначеного показника за роки досліджень становила лише 15,49%.
Проведений дисперсійний аналіз технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи
сільськогосподарських культур (за роками та областями України) виявив частку впливу досліджуваних
факторів на його величину, рис.1.
7,22

13,39

79,39
Роки

Області

Інші невраховані фактори

Рис. 1. Частка впливу факторів на величину технічно-доступного енергетичного
потенціалу
Джерело: власні розрахунки

y = 19,289 + 0,314*x
r2 = 0,6109
r = 0,7816
p = 0,0001

500
потенціал, тис. т. у. п.

Технічно-доступний енергетичний

Відповідно до отриманих результатів, на величину енергетичного потенціалу найбільше
впливають територіальні особливості областей, частка впливу яких становить 79,39%. Частка впливу
років досліджень, що визначаються в основному погодними умовами становить тільки 7,22%.
Загальновідомо, що розрахунки величини енергетичного потенціалу сільськогосподарських
культур базуються на основі даних про їх валові збори, які в свою чергу є похідними від посівних площ
та урожайності. Використовуючи метод кореляційно-регресійного аналізу, нами побудовано
математичну та графічні моделі, які достовірно відображають та описують залежність величини
технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових та зернобобових культур від їх
посівних площ, рис. 2.
600

400
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100
0
0

200
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1200

Посівні площі, тис. га
Рис. 2. Кореляційні зв’язки та рівняння регресії між посівними площами зернових і
зернобобових культур та технічно-доступним енергетичним потенціалом соломи
Джерело: власні розрахунки

Математична обробка результатів досліджень засвідчила, що між посівними площами зернових
і зернобобових культур та технічно-доступним енергетичним потенціалом соломи існує пряма тісна
кореляційна залежність (r=0,7816). Рівняння регресії У = 19,289 + 0,314 * Х достовірно описує
вищезазначені взаємозв’язки, оскільки всі коефіцієнти рівняння достовірні на 5% рівні значимості (p =
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0,0001, що менше 0,05). Коефіцієнт детермінації r становить 0,6109 і таким чином пояснює 61,09%
варіації залежної змінної.
Аналогічні розрахунки проведені нами і по залежності величини технічно-доступного
енергетичного потенціалу соломи від урожайності зернових і зернобобових культур, рис. 3.

500
потенціал, тис. т. у. п.

Технічно-доступний енергетичний

600

400

y = 37,117 + 5,177*x
r2 = 0,1829
r = 0,4277
p = 0,0001

300
200
100
0
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Урожайність, ц/га
Рис. 3. Кореляційні зв’язки та рівняння регресії між урожайністю зернових і зернобобових
культур та технічно-доступним енергетичним потенціалом соломи
Джерело: власні розрахунки

Відповідно до отриманої математичної та графічної моделі нами виявлено, що між незалежною і
залежною змінними простежується середній прямий кореляційний зв’язок (r=0,4277). Рівняння регресії
У = 37,117+5,177*Х достовірно описує вищезазначені взаємозв’язки, оскільки всі коефіцієнти рівняння
2
достовірні (p = 0,0001, що менше 0,05). Коефіцієнт детермінації r становить 0,1829, і таким чином
пояснює 18,29% варіації залежної змінної.
Для більш повного моделювання та прогнозування величини технічно-доступного енергетичного
потенціалу соломи побудовано графічну та математичну моделі, які достовірно описують залежність
величини технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи від посівних площ та урожайності
зернових і зернобобових культур, рис. 4.

600
500
400
300
200
100
Рис. 4. Кореляційно-регресійна модель залежності величини технічно-доступного
енергетичного потенціалу соломи від площі посіву та урожайності
Джерело: власні розрахунки
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Математична модель залежності енергетичного потенціалу зернових культур від посівних площ
та урожайності має вигляд:
У=-245,25+0,360Х1+7,25Х2
де Х1 – площі посіву, Х2 – урожайність
Рівняння регресії достовірно описує вищезазначені взаємозв’язки, оскільки всі коефіцієнти
2
рівняння значимі на 5% рівні (p = 0,0001, що менше 0,05). Коефіцієнт детермінації r становить 0,9564 і
таким чином пояснює 95,64% варіації залежної змінної.
Користуючись даними Державної програми «Зерно України 2015» [2], якою передбачено певні
обсяги виробництва зерна, та розробленою математичною моделлю, нами проведено розрахунки
щодо визначення можливого технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових і
зернобобових культур у 2015 р. (табл. 2).
Таблиця 2
Наявний та прогнозований технічно-доступний енергетичний потенціал соломи зернових
i зернобобових культур, тис. т. у. п.

Області

Технічно-доступний енергетичний потенціал соломи зернових i
зернобобових культур
2012 р.

2015 р.

2015р. ± до 2012р.

АРК

98,89

312,65

213,76

Вінницька

394,63

447,88

53,25

Волинська

94,64

174,48

79,84

Дніпропетровська

169,22

481,85

312,63

Донецька

178,84

274,10

95,26

Житомирська

184,53

303,71

119,18

Закарпатська

35,07

196,89

161,82

Запорізька

130,25

392,31

262,06

Івано-Франківська

67,01

73,85

6,84

Київська

347,31

367,77

20,46

Кіровоградська

254,71

383,19

128,48

Луганська

140,86

205,56

64,70

Львівська

116,03

187,14

71,11

Миколаївська

139,17

409,41

270,24

Одеська

204,73

547,04

342,31

Полтавська

396,81

512,52

115,71

Рівненська

99,99

162,02

62,03

Сумська

290,45

265,99

-24,47

Тернопільська

235,58

268,59

33,01

Харківська

295,76

392,29

96,53

Херсонська

114,88

268,83

153,95

Хмельницька

295,33

378,15

82,82

Черкаська

360,44

296,79

-63,65

Чернівецька

66,62

34,94

-31,68

Чернігівська
По Україні
Джерело: розрахунки на основі [2]

319,98

326,55

6,56

5031,73

7664,49

2632,76

Згідно проведених розрахунків, у 2015 р. величина технічно-доступного енергетичного
потенціалу соломи зернових i зернобобових культур може досягти рівня 7664,49 тис. т. у. п., що
більше від 2012 р. на 2632,76 тис. т. у. п. або на 52,32%.
Слід відмітити, що в Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях спостерігаються нижчі
розрахункові значення технічно-доступного енергетичного потенціалу, порівняно із фактичними.
Причиною цього є те, що на даний час вони уже перевиконали заплановані Державною програмою
«Зерно України 2015» обсяги виробництва зерна. Так, у 2012 р. посівні площі зернових культур в
Сумській області становили 658 тис. га, у Черкаській – 645,2 тис. га i у Чернівецькій – 137,3 тис. га,
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урожайність відповідно 40,5 ц/га, 51,3 та 44,6 ц/га, валові збори – 2667,8 тис. т, 3310,6 та 611,9 тис. т.
На 2015 р. заплановано довести посівні площі зернових i зернобобових культур у вищезазначених
областях відповідно до 681,0, 726,3 та 170,1 тис. га, урожайність – 36,7, 38,7 та 30,2 ц/га, a валові
збори – відповідно до 2500,0, 2812,3 та 513,0 тис. т. У всіх інших областях планові показники із
виробництва зернових i зернобобових культур 2015 р. у 2012 р. були ще не виконаними.
Висновки з проведеного дослідження. Технічно-доступний енергетичний потенціал соломи
зернових i зернобобових культур в Україні є досить високим i знаходиться на рівні 4275,57-6178,24
тис. т. у. п. та залежить від обсягів виробництва зерна. На величину енергетичного потенціалу
найбільше впливають територіальні особливості областей, частка впливу яких становить 79,39%.
Частка впливу років досліджень, що визначаються в основному погодними умовами становить тільки
7,22%.
Найбільші потенційні можливості для отримання біопалива з соломи в середньому за 2010-2012
рр. зосереджено у Вінницькій області – 398,46 тис. т. у. п., а найменші – у Закарпатській – 32,65 тис. т.
у. п. Слід відмітити, що Вінницька область займає також одне з провідних місць у вирівняності
технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи сільськогосподарських культур, оскільки
варіація вищезазначеного показниками за роки досліджень становила лише 15,49%.
Величина технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових i зернобобових
культур у 2015 р. може досягти рівня 7664,49 тис. т. у. п., що більше від 2012 р. на 2632,76 тис. т. у. п.
або на 52,32%. Це в сою чергу дозволить суттєво покращити енергетичну безпеку держави,
зменшивши таким чином її залежність від імпортних енергоносіїв.
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Ждек Т.В. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОДОСТУПНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Мета. Метою статті є аналіз та прогноз рівня технічно-доступного енергетичного потенціалу
соломи зернових культур в Україні.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є практичні положення
природокористування, наукові праці вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались
методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; графічний – для наочного
відображення зв’язків між досліджуваними показниками; абстрактно-логічний (теоретичні
узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (прогноз рівня
технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових культур).
Результати. Проведено аналіз та прогноз рівня технічно-доступного енергетичного потенціалу
соломи зернових культур в Україні. Досліджена частка впливу факторів на величину технічнодоступного енергетичного потенціалу. Проаналізовано проблеми та окреслено основні напрямки
отримання енергії з соломи сільськогосподарських культур. Визначено потенціал відходів зернових
культур – соломи, з метою подальшого використання її для отримання теплової енергії.
Наукова новизна полягає у розвитку теоретичних положень та виробленні практичного підходу
щодо оцінювання енергетичного потенціалу соломи зернових i зернобобових культур.
Практична значущість. Проведено розрахунки величини технічно-доступного енергетичного
потенціалу соломи зернових i зернобобових культур. Доведено, що технічно-доступний енергетичний
потенціал соломи зернових i зернобобових культур в Україні є досить високим і на його величину
найбільше впливають територіальні особливості областей.
Ключові слова: біомаса, енергетична безпека, енергетичний потенціал, солома, зернові
культури, енергетичний потенціал соломи, теплота згоряння.
Zhdek T.V. MATHEMATICAL AND STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING THE LEVEL
OF TECHNICAL AND AVAILABLE ENERGY POTENTIAL OF STRAW OF GRAIN CROPS IN UKRAINE
Purpose. The purpose of this article is to analyze and forecast the level of technical and affordable
energy potential of straw of grain crops in Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the practical
provisions of nature management, scientific works of scientists.
The following methods were used during the research, in particular: analysis and synthesis – to study
the object and subject of study; graphic – for a visual display of links between the studied parameters;
abstract and logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions); constructive and
experimental (forecast the level of technical and affordable energy potential of straw of grain crops).
Findings. The analysis and forecast of the level of technical and affordable energy potential of straw
of grain crops in Ukraine has been conducted. The share of the influence factors on value of the technical
and available energy potential has been investigated. The problems have been analyzed and the main
directions of obtaining energy from straw of agricultural crops have been outlined. It has been determined
potential of waste of grain crops – straw, in order to further using it for obtaining the heat energy.
Originality. Scientific novelty of the article lies in the development of theoretical provisions and
elaboration of the practice approach concerning evaluation of energy potential of straw cereals and
leguminous crops.
Practical value. Calculations of the value of the technical and available energy potential of straw of
cereal and leguminous crops have been conducted. It has been proved that the technical and available
energy potential of straw of cereals and leguminous crops in Ukraine is quite high and territorial
characteristics of areas have the greatest impact on its value.
Key words: biomass, energy security, energy potential, straw, grain crops, energy potential of straw,
heat of combustion.
Ждек Т.В. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ
ТЕХНИКО-ДОСТУПНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЛОМЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В
УКРАИНЕ
Цель. Целью статьи является анализ и прогноз уровня технически доступного энергетического
потенциала соломы зерновых культур в Украине.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются
практические положения природопользования, научные труды ученых. В ходе исследования, в
частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета
исследования; графический – для наглядного отображения связей между исследуемыми
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показателями; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование выводов);
конструктивный и экспериментальный (прогноз уровня технически доступного энергетического
потенциала соломы зерновых культур).
Результаты. Проведен анализ и прогноз уровня технически доступного энергетического
потенциала соломы зерновых культур в Украине. Исследована доля влияния факторов на величину
технически доступного энергетического потенциала. Проанализированы проблемы и намечены
основные направления получения энергии из соломы сельскохозяйственных культур. Определены
потенциал отходов зерновых культур – соломы, с целью дальнейшего использования ее для
получения тепловой энергии.
Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и выработке
практического подхода к оценке энергетического потенциала соломы зерновых i зернобобовых
культур.
Практическая значимость. Проведены расчеты величины технически доступного
энергетического потенциала соломы зерновых и зернобобовых культур. Доказано, что технически
доступен энергетический потенциал соломы зерновых и зернобобовых культур в Украине достаточно
высок и на его величину имеют влияние территориальные особенности областей.
Ключевые слова: биомасса, энергетическая безопасность, энергетический потенциал, солома,
зерновые культуры, энергетический потенциал соломы, теплота сгорания.

УДК 657.1
Кондрич В.І.,
здобувач кафедри аудиту, ревізії і контролінгу,
Тернопільський національний економічний університет
1

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ЇЇ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ
ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
Постановка проблеми. Витрати як економічна категорія відіграють ключову роль в процесі
виробництва продукції. Обліковий аспект їх дослідження достатньо часто знаходиться в полі зору
науковців. Такий інтерес пов'язаний з суттєвістю впливу рівня витрат на загальні кінцеві результати
діяльності, а також посиленням зацікавленості виробників в економічно обґрунтованому зниженні
витрат. Різносторонність досліджень свідчить про наявність у цих питаннях низки проблемних
аспектів. В багатьох випадках вони стосуються галузевої специфіки, однак є і загально-теоретичні
проблеми, від вирішення яких залежить ефективність та якість виробництва, оскільки облік є основним
інформаційним джерелом прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблематики обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, а також виявленням сутності витрат займалися такі науковці як
Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, А.М. Должанський, Р.В. Задаровська, Є.В. Міщук, В.Я. Нусінов,
Я.О. Остапенко, Т.В. Приходько, В.М. Рожелюк, М.І. Скрипник, Л.Г. Столяр, О.А. Чухліб, Ю.О. Шумило
та низка інших.
Фундаментальність та детальний розгляд витрат з позиції їх обліку різними науковцями
дозволив вирішити ключові проблемні питання, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням напрямів
удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління, а також виробити концептуальні
підходи до класифікації витрат і калькулювання собівартості продукції. Однак, попри це, на
сьогоднішній день актуальним є розгляд цих питань в контексті вимог управлінського обліку, а також
вирішення дискусії, пов’язаної з питанням понятійних категорій, що стосуються природи та сутності
витрат, в тому числі з урахуванням галузевої специфіки. Існуючі проблемні теоретичні та практичні
питання, пов’язані з витратами, що є у фінансовому, управлінському й податковому обліках вимагають
оцінки та наукового обґрунтування єдиного концептуального підходу до їх трактування, а також
формулювання пропозицій з удосконалення облікового відображення.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в здійсненні оцінки підходів до категорійних
тлумачень, класифікації та розгляду інших проблемних питань, пов’язаних з організацією обліку
витрат.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи наукову літературу з питань обліку,
контролю та аналізу, виявлено досить широкий спектр напрямів розвитку наукових досліджень.
Зокрема, українські та російські вчені в основному проводять дослідження за двома напрями:
теоретичний та практичний. В частині теорії авторами з’ясовується сутність витрат та суміжних з
ними понять, а також історичний аспект формування даного об’єкта як облікової категорії. В частині
практичних розробок найбільше уваги приділяється методиці здійснення обліку витрат та
калькулювання собівартості готової продукції, вдосконаленню системи управління витратами
підприємства,
підвищення
ефективності
аналітичної
та
контрольної
діяльності
на
внутрішньогосподарському рівні.
Аналіз тематики наукових публікацій вітчизняних вчених і практиків, здійсненого на основі
використання інформаційних ресурсів бібліотеки ім. Вернадського, можна стверджувати, що
найбільше праць присвячено дослідженню сутності витрат і методиці управління ними. Третю позицію
займає проблематика класифікації, а найменше досліджувались питання документального
забезпечення обліку витрат і звітності (рис. 1).
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Рис. 1. Проблемні питання щодо витрат на виробництво та продаж, що розглядаються в
науковій періодичній літературі
Джерело: узагальнено автором на основі дослідження інформаційних ресурсів бібліотеки ім. Вернадського

Увага до вияснення сутності витрат пов’язана з їх позиціонуванням як об’єкта обліку. Без
розуміння економічного підґрунтя об’єкта неможливо визначити напрямки удосконалення його обліку.
В роботах вітчизняних дослідників можна знайти досить різні підходи до трактування сутності
поняття витрат. Головним чином це пов’язано з неоднорідністю цілей визначення сутності
витрат (рис. 2).
Витрати
Економічний підхід

Фінансовий облік

Обліковий підхід

Управлінський облік

Податковий облік

Рис. 2. Підходи до визначення поняття “витрати”
Джерело: узагальнено автором на основі [1-12]

З точки зору економіки: поняття “витрати” прямо пов’язане з використанням ресурсів, які наявні
на підприємстві. Витрати в даному випадку означають використання (споживання) ресурсів для
досягнення цілей діяльності підприємства. З облікової точки зору поняття “витрати” пов’язують в
більшості випадків з економічними вигодами, активами та зобов’язаннями підприємства. Тут також
часто вживається словосполучення “витрачання ресурсів”, проте акцент робиться не на самі ресурси,
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а на їх грошове вираження, тобто для підприємства має значення не стільки те, які ресурси витрачено
для досягнення того чи іншого результату, а яка вартість цих ресурсів [5, с.154-156].
Проте варто враховувати, що навіть з точки зору обліку не існує єдиного підходу до трактування
сутності витрат. Така ситуація зумовлена тим, що на сучасному підприємстві зазвичай ведеться три
види обліку: фінансовий, управлінський та податковий.
Відповідно до цілей ведення фінансового обліку його метою є відображення фактів
господарського життя підприємства на рахунках обліку та складання фінансової звітності з метою
забезпечення необхідною інформацією певного кола користувачів. Основними цілями ведення
управлінського обліку є оптимізація діяльності підприємства з метою отримання максимального
прибутку. Саме в управлінському обліку найбільшого значення набуває грошове вираження
використаних ресурсів. Разом з тим, крім поняття витрат тут з’являється подібне - поняття “затрати”.
Наприклад, на думку А.М. Должанського [6, с.204], затрати і витрати мають різний економічний
зміст, тобто їх застосування повинно бути обґрунтованим і відповідати визначеним потребам. Його
думку підтримують В.Я. Нусінов та Є.В. Міщук [11, с.186-189], проте вони ще виокремлюють такі
поняття як “виплати” та “видатки”. Дерій В.А. [5, с.158] також поділяє таку точку зору і пропонує власне
бачення ознак розмежування витрат і затрат.
Значну вагу приділяють дослідники питанням методики та методології обліку витрат. Зокрема в
роботі В.В. Борковської [2, с. 4-5] досліджено теоретичні та практичні питання обліку витрат
виробництва з урахуванням технологічних особливостей та податкових нюансів обраної галузі,
розглянуто облік витрат за видами фінансової, статистичної, податкової та внутрішньогосподарської
звітності, обґрунтовано необхідність цілісного підходу до забезпечення інтегрованого обліку витрат
виробничого підприємства.
Досить різнобічним є дослідження К.О. Маліновської [10], в якому досліджено теоретикометодологічні та практичні проблеми обліку витрат виробництва, що формуються в системі
бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів, описано
методику обліку витрат і калькулювання собівартості та рекомендовано здійснювати облік витрат за
ланками насінництва та калькулювати собівартість різних категорій насіння картоплі за попередільним
методом. Обґрунтовано класифікацію витрат, що здійснюються підприємствами селекційно-насіннєвої
системи у картоплярстві.
Спектр питань щодо витрат є також досить широким в роботі A.A. Костикової [9, с.5]. В її
дисертації уточнено економічну сутність витрат і втрат виробництва, обґрунтовано їх склад і
класифікацію в обліку щодо потреб галузевого управління рослинництвом. Вдосконалено облік і
методи розподілу накладних витрат, побудову обліку витрат центрів відповідальності на засадах
внутрішньогосподарського розрахунку з урахуванням організаційно-технологічних особливостей
вирощування продукції рослинництва. Визначено об'єкти обліку витрат з урахуванням інформаційних
потреб обліку й управління. Запропоновано метод обліку витрат для посилення дієвості
бюджетування, обліку та контролю.
Ключовими питаннями, що розглядаються В.Ю. Гордополовим [4, с.9-17], є облік та контроль
витрат операційної діяльності. Разом з тим, автор узагальнює економічну та облікову сутність витрат
на торгівельних підприємствах та вдосконалює їх класифікацію. Також ним удосконалено методичне
забезпечення внутрішнього аудиту витрат на підприємствах роздрібної торгівлі.
Об’єктом дослідження Т.Ю. Бондаренко [1, с.4] є загальновиробничі витрати, нею уточнено їх
економічну сутність та запропоновано методику аналітичного обліку, що забезпечує єдність
інформаційних потреб всіх користувачів інформації.
Облік та аналіз витрат досліджує в своїй дисертації Г.Г. Гладчук [3, с.4-7]. Тут розкрито суть і
зміст витрат виробництва як об’єктів обліку й економічного аналізу на підприємствах-виробниках
стінових матеріалів, розвинуто методику фінансового обліку витрат виробництва, розроблено форму
внутрішньої звітності, вдосконалено класифікацію витрат, наведено методи економічного аналізу та
запропоновано систему показників, яку доцільно використовувати для аналізу витрат виробництва
цегельних заводів.
В результаті своїх досліджень, що викладені в дисертації “Організаційно- економічний механізм
управління витратами на підприємствах промисловості”, Г.М. Кононенко [8, с.5] обґрунтовує нові
підходи та теоретичні положення щодо підвищення ефективності функціонування організаційнотехнологічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівного комплексу,
пропонує системний організаційно-технічний підхід до проектування та створення ефективних
соціально-економічних механізмів управління витратами виробничо-господарської діяльності на
промислових підприємствах.
Отже, узагальнюючи питання, які обрали автори для своїх дисертаційних робіт, можна сказати,
що найбільш актуальними питаннями є удосконалення методики здійснення обліку витрат на
підприємствах вітчизняної економіки та формування системи управління витратами, так як саме ця
система є підґрунтям для подальшого успішного функціонування суб’єкта господарювання. Саме
управління витратами включає в себе кілька спрямувань, основними з яких, як показує дослідження, є
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класифікація витрат в цілях управління та калькулювання собівартості продукції. З точки зору
економічної теорії основними питаннями, які потребують додаткового розгляду та подальшого
узагальнення, є формування понятійно-категорійного апарату щодо об’єкту дослідження, який не
містив би суперечностей, був би зрозумілим та запобігав викривленню інформації.
Виходячи з того, що об’єкт витрат широко розглядається не лише у вітчизняній, а й у зарубіжній
літературі, також проаналізовано англомовні наукові статті та підручники, які розкривають економічну
та облікову сторону витрат. Для зручності порівняння частки кожного з цих питань в загальній кількості
використаємо рис. 3.
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Система
Бюджетування
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калькулювання

Розподіл та
віднесення

Інше

Рис. 3. Питання щодо витрат, що найчастіше розглядаються в англомовних підручниках*
Джерело: узагальнено автором на основі дослідження інформаційних ресурсів бібліотеки ім. Вернадського

Отже, підсумовуючи результати аналізу англомовних підручників, можна сказати, що
найбільш поширеними питаннями, що стосуються витрат, є трактування сутності та їх класифікація
для цілей обліку. Важливими питаннями також є системи калькулювання собівартості продукції,
розподіл витрат та бюджетування. Порівнюючи ці результати дослідження з аналогічними по
україномовній літературі, бачимо, що ключові проблемні питання є ідентичними, відмінністю є лише
те, що цей спектр в англомовній літературі є дещо вужчим, ніж у вітчизняній.
При трактуванні сутності витрат всі автори дотримуються єдиної думки, що витрати - це
зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призведе в майбутньому до зменшення
економічної вигоди для підприємства. Таке трактування є аналогічним прийнятому в Україні. Як в
українській тематичній термінології зустрічаються два поняття “витрати” і “затрати”, так і в
англомовній - “expenses” та “costs”, що відповідають наведеним українським аналогам. Єдиною
різницею є те, що в англомовних підручниках більш поширено застосовується поняття затрат.
Що стосується класифікації витрат, то варто зазначити, що тут, так як і в Україні, витрати
групують за різними ознаками, проте їх перелік в даному випадку є значно коротшим. Найчастіше
витрати поділяють на: постійні та змінні; прямі та непрямі; витрати продукції та витрати періоду;
виробничі та невиробничі витрати; релевантні та не релевантні витрати. Різні підходи до вибору
ознаки класифікації часто пов’язані з належністю до того чи іншого виду обліку.
Калькулювання як процес розкривається досить часто, проте різні автори пропонують
переваги та недоліки різних видів систем калькулювання. В досліджуваній літературі зафіксовано
такі системи калькулювання: АВС-калькулювання; система job-costing; попроцесне калькулювання;
система “joint and by-product costing”; Target Costing; Kaizen Costing [7; 8].
Деякі з перерахованих способів калькулювання часто зустрічаються і в українських наукових
джерелах, проте, як показало дослідження, вони ще не набули достатнього поширення на теренах
української економіки.
Актуальним також є впровадження та вдосконалення системи бюджетування на підприємстві,
про що свідчать висвітлення цього питання в літературі. Здійснюючи аналіз англомовної наукової
літератури, яка висвітлює питання витрат, ми дійшли загального висновку, що більшість авторів не
має на меті продовження дослідження таких проблемних питань щодо витрат, що висвітлюються в
підручниках і стосуються в повній мірі з’ясування того чи іншого аспекту цього об’єкту. Натомість
витрати досить часто розглядаються в контексті інших об’єктів обліку, а саме в частині формування
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їх вартості.
Систематизація основних напрямів, що стосуються витрат в англомовних наукових статтях,
та їх питома вага в загальній кількості досліджених питань наведена на рис. 4.
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інших об'єктів обліку (15%)

Рис. 4. Ключові питання щодо витрат, які розглядаються в англомовних наукових
статтях
Джерело: узагальнено автором на основі дослідження інформаційних ресурсів бібліотеки ім. Вернадського

З рис. 4 випливає, що найбільше уваги науковці приділяють дослідженню окремих видів
витрат, зокрема в розрізі видів діяльності підприємства. Виявлено, що найчастіше досліджуються
операційні та фінансові витрати, а також їх структура з метою визначення найбільш ефективних
напрямів діяльності підприємства. На другому місці за частотою розгляду знаходиться проблема
співвідношення витрат та доходів підприємства з метою визначення їх впливу на результат
діяльності підприємства - чистий прибуток (NetInсоте). Необхідність таких досліджень полягає в
тому, що саме обсяг та структура витрат підприємства чинять найбільш помітний вплив на підсумки
діяльності підприємства, а, отже, на його конкурентоспроможність та загальну рентабельність.
З’ясування сутності та структури витрат на підприємстві та роль витрат в процесі формування
вартості інших об’єктів обліку розглядаються дещо рідше, ніж попередні питання, проте, на нашу
думку, це не вплинуло на якість та результативність проведених наукових досліджень.
Підбиваючи підсумки здійсненого аналізу україномовної та англомовної наукової, навчальної та
практичної літератури, можна сказати, що більшість досліджень та робіт, де ключовим об’єктом є
витрати, розвиваються в приблизно однакових напрямках. Основними питаннями є з’ясування
сутності витрат та суміжних з ними понять, класифікація витрат в цілях обліку, методи калькулювання
собівартості продукції. Останнім часом з’явилися тенденції до вивчення проблем управління
витратами, необхідності та можливості вдосконалення системи управління на підприємстві.
Висновки з проведеного дослідження. Аналізуючи вище зазначене, можна сказати, що
витрати досить широко розглядаються в науковій та практичній літературі, що пов’язано з існуванням
проблемних питань та неузгодженостей, які стосуються даного об’єкту.
Хоча витрати як об’єкт обліку мають досить довгу економічну історію, проте до цих пір не існує
єдиного загальноприйнятого визначення витрат. Більшість науковців схиляються до трактування, яке
затверджено П(С)БО 16 “Витрати”, а саме: зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). На нашу думку, таке визначення є
найбільш доцільним та обґрунтованим з точки зору обліку.
Крім того, існує невирішена проблема розмежування поняття “витрати” і
“затрати”.
Підтримуємо позицію про те, що ці дві категорії мають різну сутність, а тому вважаємо за доцільне в
сфері обліку застосовувати термін “витрати”.
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Що стосується класифікації витрат, то в ході проведеного дослідження виявлено значну
кількість класифікаційних ознак, які застосовують при поділі витрат відповідно до певних цілей.
Широкий спектр видів витрат пояснюється різними цілями фінансового та управлінського обліку,
контролю та аналізу. З цієї причини, на нашу думку, пошук єдиної класифікації (як пропонують деякі
науковці) є недоцільним, а підприємство має самостійно обирати, яку з класифікаційних ознак
застосовувати для цілей обліку.
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Кондрич В.І. ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВЛЕННЯ В НАУКОВИХ
ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
Мета. Метою статті є здійснення оцінки підходів до категорійних тлумачень, класифікації та
розгляду інших проблемних питань, пов’язаних з організацією обліку витрат.
Методика дослідження. Теоретико-методологічними засадами
написання статті є
основоположні концепції сучасної економічної теорії, дослідницькі праці вітчизняних і зарубіжних
вчених, інші публікації з питань обліку витрат. В процесі дослідження використано загальнонаукові та
спеціальні методи дослідження. Зокрема, узагальнення (з метою виявлення спільних напрямів
наукових досліджень та вироблення єдиного підходу до трактування категорій) аналіз (при проведенні
оцінки наукових концепцій щодо обліку витрат), системний підхід (задля виявлення тенденцій розвитку
наукових позицій, пов’язаних з класифікацією витрат), абстрактно-логічний (для виявлення сутності
витрат як економічної категорії), історичний підхід (при здійсненні аналізу напрямів наукових
досліджень.
Результати. Встановлено найбільш досліджувані напрями, пов’язані з обліком витрат у
вітчизняній та зарубіжній літературі, на основі оцінки публікацій. Обґрунтовано висновок про
посилений інтерес до дослідження питань калькулювання собівартості продукції. Визначено
проблемні аспекти, пов’язані з формулюванням категорійних означень та дослідженням сутності
економічних термінів (витрати, затрати). Сформовано позицію щодо класифікації витрат та її ролі в
обліку. Обґрунтовано актуальність та проблемні напрями дослідження питань обліку витрат.
Наукова новизна полягає у встановленні залежності трактування витрат і підходів до їх
відображення в обліку, оцінці проведених досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з точки зору
вироблення єдиної концепції класифікації та обліку витрат, обґрунтуванні доцільності ведення
управлінського обліку витрат, що сприяє вирішенню проблеми ефективного управління ними та
підвищенню результативності діяльності.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою вирішення організаційнометодичних і практичних проблем, пов’язаних з веденням обліку витрат і калькулюванням собівартості
продукції, які здатні забезпечити підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств.
Ключові слова: витрати, класифікація, дослідження, об’єкт обліку, удосконалення,
виробництво, калькулювання, наукові дослідження, ефективність.
Kondrych V.I. PROBLEMS OF COST ACCOUNTING AND ITS PRESENTATION IN SCIENTIFIC
WORKS OF DOMESTIC AND FOREIGN SCHOLARS
Purpose. The aim of the article is the evaluation of approaches to categorical interpretations,
classification and consideration of other problems related with the organization of cost accounting.
Methodology of research. Theoretical and methodological principles of this writing are fundamental
concepts of modern economic theory, research works of domestic and foreign scholars, other publications
on issues of cost accounting. General scientific and special methods of investigation were used during the
study.
In particular, generalization (to identify common areas of scientific researches and development of a
common approach to the interpretation of categories) analysis (during the evaluation of scientific concepts
for cost accounting) systematic approach (to identify tendencies of development scientific positions related to
the classification of expenses), abstract and logical (to identify the nature of expenditure as an economic
category), the historical approach (when assessing the areas of scientific research).
Findings. It has been established the most investigated directions related to the cost accounting in
domestic and foreign literature, based on the evaluation of publications. It has been substantiated the
conclusion about the increased interest to the research issues of calculation of production costs. It has been
identified the problem aspects related to the formulation of categorical definitions and research of the
economic terms (cost, expenses). The position regarding the classification of expenditure and its role in
accounting has been formed. Actuality and problem directions of research issues of cost accounting have
been substantiated.
Originality. Scientific novelty consists in establishing dependency treatment of costs and approaches
to their recognition in accounting, assessment of conducted researches of domestic and foreign scholars in
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terms of the development of the common concepts of classification and cost accounting, substantiation of
expediency the management of accounting costs, which contributes to the problem of effective management
and increasing the effectiveness of activity.
Practical value. The obtained results of research are the basis for solving organizational,
methodological and practical issues related to keeping records of costs and calculation of prime cost of
products that can provide improving the efficiency of industrial enterprises.
Key words: costs, classification, research, the object of accounting improvement, production,
calculation, scientific researches, effectiveness.
Кондрич В.И. ПРОБЛЕМАТИКА УЧЕТА ЗАТРАТ И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАУЧНЫХ
ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Цель. Целью статьи является осуществление оценки подходов к категорийных толкований,
классификации и рассмотрения других проблемных вопросов, связанных с организацией учета
затрат.
Методика исследования. Теоретико-методологическими принципами написания статьи
является основополагающие концепции современной экономической теории, исследовательские
труды отечественных и зарубежных ученых, другие публикации по вопросам учета расходов. В
процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования. В
частности, обобщение (с целью выявления общих направлений научных исследований и выработки
единого подхода к трактовке категорий), анализ (при проведении оценки научных концепций
относительно учета расходов), системный подход (для выявления тенденций развития научных
позиций, связанных с классификацией расходов), абстрактно-логический (для выявления сущности
издержек как экономической категории), исторический подход (при осуществлении анализа
направлений научных исследований.
Результаты. Установлено наиболее исследуемые направления, связанные с учетом расходов
в отечественной и зарубежной литературе, на основе оценки публикаций. Обоснован вывод об
усиленном интересе к исследованию вопросов калькулирования себестоимости продукции.
Определены проблемные аспекты, связанные с формулировкой категорийных определений и
исследованием сущности экономических терминов (расходы, затраты). Сформировано позицию по
классификации расходов и ее роли в учете. Обоснована актуальность и проблемные направления
исследования вопросов учета затрат.
Научная новизна заключается в установлении зависимости трактовки затрат и подходов к их
отражению в учете, оценке проведенных исследований отечественных и зарубежных ученых с точки
зрения выработки единой концепции классификации и учета затрат, обосновании целесообразности
ведения управленческого учета затрат, что способствует решению проблемы эффективного
управления ими и повышению результативности деятельности.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой решения
организационно-методических и практических проблем, связанных с ведением учета затрат и
калькулирования
себестоимости
продукции,
которые
способны обеспечить
повышение
эффективности деятельности производственных предприятий.
Ключевые слова: затраты, классификация, исследования, объект учета, совершенствование,
производство, калькулирование, научные исследования, эффективность.
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ФОРМАЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ
ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Діяльність господарств населення відіграє суттєву роль у забезпечені
продовольчої безпеки нашої країни. Так, частка цих господарств у валовому виробництві
сільськогосподарської продукції протягом останніх десяти років складала понад 50%. При цьому лише
за останні п’ять років господарствами населення вироблено сільськогосподарської продукції на суму
понад 542 млрд. грн. у постійних цінах 2010 року. Проте, протягом тривалого періоду серед науковців
й управлінців точаться дискусії щодо форм, напрямів діяльності, шляхів розвитку та механізмів
підтримки цієї організаційно-правової форми господарювання. Так, якщо питання розвитку особистих
селянських господарств, які є основним виробником сільськогосподарської продукції господарств
населення, є достатньо висвітленні, то комплексного дослідження особливостей та форм спільної
діяльності господарств населення практично відсутні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку різних форм господарств
населення протягом тривалого часу привертають увагу багатьох провідних вчених-економістів,
зокрема таких, як В.К. Збарського, Ю.П. Макаренко, М.Й Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, І.В. Прокопи,
П.Т. Саблука, І.В. Свиноуса, С.Г. Струміліна, О.В. Чаянова, В.В. Юрчишина та багатьох інших.
Водночас комплексні дослідження щодо сучасних напрямів спільної діяльності господарств населень
України практично відсутні.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження і наукове обґрунтування
особливостей діяльності формальних об’єднань господарств населення у виробничій сфері сільського
господарства України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка розвитку, мета створення, напрями і
шляхи ведення діяльності господарствами населення зумовлюють особливості їхньої спільної
діяльності шляхом створення формальних об’єднань у виробничій сфері сільського господарства
України. Формальними об’єднаннями доцільно вважати добровільні об’єднання господарств
населення, що провадять свою діяльність зі створенням юридичної особи.
Проведені дослідження свідчать, що значну частку господарств населень складають особисті
селянські господарства, 13% яких використовуються земельні ділянки для будівництва й
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, 42% – для ведення особистого
селянського господарства і займаються діяльністю по забезпеченню потреб родини у
власновиробленій сільськогосподарської продукції, а 45% господарств – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва з метою продажу виробленої продукції на місцевих ринках збуту,
або продажу її на переробні чи заготівельні підприємства [1, c. 1]. До господарств населення також
відносяться понад 20,8 тис. фізичних осіб-підприємців, що провадять підприємницьку діяльність у
сільському господарстві з метою отримання прибутку [2, c. 39] і 12,9 тис малих фермерських
господарств, або 31,8% усієї сукупності господарств цієї форми господарювання [3, c. 166].
Окрім того, до господарств населення відносяться й інші організаційно-правові форми,
основною метою функціонування яких є досягнення інших ефектів, а саме: усунення ризиків втрати
земельних чи інших ресурсів у майбутньому, часткового забезпечення потреб сім’ї у екологічно чистій
продукції, фізичного відпочинку, передачі знань, навичок і культури сільськогосподарського
виробництва молодому поколінню членів сім’ї, задоволенню хобі, підкресленню соціального статусу
тощо. До таких господарств відносять: більшість садівничих і городницьких (дачних) господарств,
родові садиби, а також індивідуальні господарства населення, що територіально розташовані у селах,
селищах, котеджних чи аграрних містечках.
Враховуючи значну диференціацію у обсягах і напрямах досягнення цілей, місії існування, а також
потребах членів господарств населення формальні об’єднання господарств населення у виробничій сфері
сільського господарства створюються у формі виробничої та обслуговуючої кооперації.
∗
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Сільськогосподарські виробничі об’єднання господарств населення.
Найбільш тривалий період у новітній історії України припадає на функціонування виробничих
об’єднань господарств населення. Так, починаючи з 30-х років минулого століття, основними
організаційно-правовими видами формальних виробничих об’єднань господарств населення були
сільськогосподарські виробничі кооперативи і колективні господарства, які у результаті проведення
аграрної реформи перетворилися у колективні сільськогосподарські підприємства, кооперативні
сільськогосподарські підприємства, а також господарські товариства з повною, обмеженою і
додатковою відповідальністю.
Сільськогосподарські виробничі кооперативи.
Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», сільськогосподарський
виробничий кооператив утворюється господарствами населення шляхом їх об’єднання для
провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах обов’язкової трудової
участі цих господарств з метою одержання таким об’єднанням прибутку [4].
Основними особливостями такої форми об’єднання господарств населення є: механізми
розподілу прибутку, що залежить від величини паю і частки участі господарств населення у
господарській діяльності. При цьому усе майно становить колективну власність членів кооперативу, у
т.ч. будівлі, споруди, майнові внески, виготовлена продукція, доходи тощо. Окрім того, члени
кооперативу здійснюють усі види господарських операцій спільно, а управлінські рішення
приймаються у розрахунку «один член кооперативу – один голос» [5].
Незважаючи на значні переваги при об’єднанні господарств населення у виробничі кооперативи,
їх чисельність постійно зменшується. Так, лише за останні три роки кількість сільськогосподарських
виробничих кооперативів зменшилася на 30% і склала 818 одиниць, а порівняно із 2000 р. − майже
втричі. При цьому кількість сільськогосподарських виробничих кооператив, що практично займаються
виробничою діяльністю, нині складає лише 512 одиниць.
Розміри сільськогосподарських виробничих кооперативів, залежно від регіону України, суттєво
різняться (рис. 1).
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Рис. 1. Площа сільськогосподарських угідь середнього по регіону
сільськогосподарського виробничого кооперативу у 2013 р., га.
Джерело: розраховано за даними Держстату України [6]
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Так, найбільші розміри сільськогосподарських виробничих кооперативів припадають на п’ять
областей Степової природно-кліматичної зони, а саме: Херсонську, Запорізьку, Одеську,
Кіровоградську та Харківську.
Розміри усіх інших сільськогосподарських виробничих кооперативів є меншими і складають від
16% у Рівненській області до 99% у Дніпропетровській області, порівняно з розміром середнього
сільськогосподарського виробничого кооперативу України.
Подібний стан спостерігається й у чисельності господарств населення, що провадять спільну
діяльність через сільськогосподарські виробничі кооперативи. Згідно проведених досліджень,
середньооблікова кількість працівників сільськогосподарського виробничого кооперативу у 2013 р.
становила 35 осіб, або 12 господарств населення. При цьому залежно від області, кількість
господарств населення, що провадять спільну діяльність у формі сільськогосподарського виробничого
кооперативу, також різниться. Так, у перерахунку на 1 господарство населення в Луганській області
безпосередню участь у діяльності сільськогосподарського виробничого кооперативу приймають 3
господарства населення, а у Житомирській області − до 18 господарств. При цьому, в 2013 р.
рентабельність сільськогосподарської діяльності цих кооперативів у Луганській області склала 8,8%, а
у Житомирській області − -10,6%.
У цілому рентабельність сільськогосподарських виробничих кооперативів України в 2013 р.
склала 2,6%, що у 4,3 рази менше за відповідний показник 2010 р.
Колективні сільськогосподарські підприємства.
Наступна група організаційно-правових форм формальних об’єднань господарств населення у
вигляді виробничої кооперації, пов’язана з різними видами ведення колективної діяльності.
Специфічною особливістю участі господарств населення у діяльності таких об’єднаннях є ведення
господарської діяльності на засадах спільної часткової власності. При цьому члени господарств
населення можуть як приймати участь у виробничій діяльності, так і надавати власні земельні ділянки
цим підприємствам у постійне або тимчасове користування, в тому числі й на умовах оренди.
Так, відповідно до Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»,
колективним сільськогосподарським підприємством є добровільним об'єднанням господарств
населення у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та
товарів, що діє на засадах підприємництва й самоврядування [7].
Особливістю колективного сільськогосподарського підприємства є те, що суб’єктом права
власності виступає підприємство (як юридична особа), а члени господарств населення, які створили
це підприємство, можуть отримати належну їм частку майна лише у разі виходу з колективного
сільськогосподарського підприємства. У той же час, найвищим органом управління господарською
діяльністю є загальні збори членів господарств населення, що утворили таке підприємство, а
виконавчим орган – правління колективного сільськогосподарського підприємства.
Розмір отриманого доходу членів колективного сільськогосподарського підприємства залежить
від їх частки у пайовому фонді майна підприємства, а тому може різнитися.
Згідно статті 9 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», до
пайового фонду майна членів колективного сільськогосподарського підприємства включається
вартість основних виробничих засобів і оборотних активів, створених за рахунок діяльності
підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і
організацій. Члену підприємства щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки у
пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або зараховано у збільшення частки в
пайовому фонді [7].
Масове створення колективних сільськогосподарських підприємств в Україні пов’язано
насамперед з наслідками впровадження першого етапу аграрної реформи в України. При цьому,
подальше реформування аграрної сфери економіки призвело до перетворення більшої частини
колективних сільськогосподарських підприємств у приватні аграрні підприємства та господарські
товариства. Практично, основною формою спільної виробничої діяльності господарств населення
після реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств є господарські товариства.
Господарські товариства.
Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», таким товариством є юридична
особа, складений (статутний) капітал якої поділений на частки між учасниками. До цих товариств
належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з
додатковою відповідальністю, повні товариства і командитні товариства [8]. При цьому, виходячи зі
статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства», у сільському господарстві функціонують два
види господарських товариств, а саме: публічні та приватні [9]. У цих товариствах умови діяльності та
економічне відносини між членами тотожні акціонерним товариствам відкритого і закритого типу, а
також товариствам з обмеженою відповідальністю. Особливістю діяльності господарських товариств у
сільському господарстві є насамперед розмір їх складеного (статутного) капіталу, кількість акціонерів
та умови відповідальності їх за зобов’язаннями.
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Так, мінімальний розмір складеного (статутного) капіталу акціонерного товариства будь-якого
типу має становити 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної
плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства [9].
Відносно зобов’язань, то члени господарств населення, що провадять спільну діяльність у
формі участі в публічному акціонерному товаристві, можуть понести збитки лише у межах вартості
належних їм акцій. Окрім того, перевагою таких об’єднань є можливість залучення зовнішніх
інвестицій шляхом додаткової емісії акцій. При цьому, право власності тут належить як господарствам
населення, так і зовнішнім інвесторам, а участь господарств населення у прийнятті управлінських
рішень залежить від розміру вкладеного капіталу відповідно до принципу «одна акція – один голос».
Практика створення сільськогосподарських акціонерних товариств свідчить, що найбільш
привабливим типом акціонерних товариств для спільної діяльності господарств населення є приватні
акціонерні товариства. Адже, відповідно до організаційно-правових засад діяльності такої форми
підприємницької діяльності, увесь отриманий прибуток розподіляється між акціонерами, а отже
діяльність такого товариства направлена на збільшення рівня життя саме членів господарств
населення, що провадять спільну діяльність у товаристві. У разі ж виходу господарства населення з
приватного акціонерного товариства усі його земельні ресурси і матеріально-технічні засоби, які були
внесені до складеного (статутного) капіталу та надбані у результаті діяльності цього товариства,
перерозподіляються між акціонерами, що унеможливлює зменшення вартості підприємства та розміру
його складеного капіталу.
При цьому, згідно законодавства України, кількісний склад акціонерів приватного акціонерного
товариства повинен не перевищувати 100 акціонерів [9]. Тобто, спільною діяльністю у такій
організаційно-правовій формі може займатися не більше 34 господарств населення.
Аналіз розвитку господарських товариств України дозволяє стверджувати, що, незважаючи на
майже 30% зниження кількості, порівняно з 2001 р., їх розміри стабілізувалися на рівні 2,2 – 2,3 тис. га.
сільськогосподарських угідь (рис. 2). Однак середньооблікова чисельність працівників цих товариств
має динаміку до зменшення. Так, протягом останніх п’яти років середньооблікова чисельність
працівників середнього господарського товариства зменшилася на 14%, а порівняно з 2001 р. – більш
ніж у двічі. Таке зменшення обумовлене не лише застосуванням у господарській діяльності товариств
інтенсивних технологій виробництва, а й збільшенням кількості акцій у розрахунку на одне
господарство населення, шляхом їх викупу.
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Рис. 2. Динаміка розмірів та чисельності
працівників господарських товариств України
Джерело: розраховано за даними Держстату України [11]
При цьому динаміка орендованих земель господарських товариствами дозволяє зробити
висновок, що за рахунок цього механізму подальше укрупнення цих об’єднань є несуттєвим і у
2
найбільшій перспективі стабілізується та становитиме близько 2290-2300 га/тов. (R = 0,7840), або
майже 99% загальної площі середнього по Україні господарського товариства.
Сільськогосподарські обслуговуючі об’єднання господарств населення.
Згідно проведених досліджень, господарства населення можуть створювати формальні
об’єднання не лише у формі виробничої, а й у формі обслуговуючої кооперації. Формальні об’єднання
господарств населення, які засновані на засадах обслуговуючої кооперації, діють у сферах
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переробної, заготівельно-збутової, постачальницької, садівничо-городничої та багатофункціональної
кооперації.
Переробний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», спільна
діяльність господарств населення у переробному сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативі пов’язана з переробкою сільськогосподарської сировини, що виробляється цими
господарствами (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних,
м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і
пиломатеріалів тощо) [4].
Заготівельно-збутовий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Спільна діяльність господарств населення у формі заготівельно-збутової сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації пов’язана із заготівлею, зберіганням, передпродажної обробкою та
продажем продукції, виробленої цими господарствами [4].
Постачальницький сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Постачальницька сільськогосподарська обслуговуюча кооперація утворюється господарствами
населення з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів,
необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення
сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу [4].
Садівничо-городничий обслуговуючий кооператив.
Відповідно проведених досліджень, спільна діяльність господарств населення у формі
садівничо-городничої кооперації пов’язана із забезпеченням економічних, соціальних та інших потреб
членів господарств населення на основі поєднання їх особистих і колективних інтересів, а також
раціональному та високопродуктивному використанні земельних ділянок для вирощування фруктів,
овочів, ягід, квітів, лікарських рослин та іншої сільськогосподарської продукції.
Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Окрім наведених організаційно-правових форм, господарства населення об’єднуються у
структури, які поєднують кілька видів спільної діяльності, утворюючи багатофункціональні
обслуговуючі кооперативи.
При цьому, особливістю сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є те, що господарства
населення, які входять до таких об’єднань можуть бути членами кількох сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, різних за видами діяльності. Окрім того, відповідно до статті 9 Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію», будучи юридичною особою, діяльність
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є неприбутковою, а уся вироблена
сільськогосподарська продукція належить господарствам населення, що входять до кооперативу. Ці
господарства несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі
у господарській діяльності, а послуги, які надаються кооперативом господарствам населення −
надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу [4].
Незважаючи на відносно невеликий період, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація в
Україні вже пройшла кілька етапів розвитку. Так, як стверджує І.Ф. Томич, нині в Україні відбувається
третій етап розвитку цієї форми об’єднань господарств населення. «…Перший етап розвитку СОК
припадає на 1993-1995 роки, перший сільськогосподарський обслуговуючий кооператив був створений
у грудні 1993 року. Перший спад у розвитку СОК відбувся у 1996-97 роках. У 1998-2001 рр.
розпочинається другий етап або друга хвиля розвитку сільськогосподарчої обслуговуючої кооперації…
У 2010 році трапився черговий спад, до 430 об’єднань, у зв’язку із відсутністю реалізації програми та
державної підтримки. І вже 2011 рік характеризується черговим зростанням кількості СОК» [12].
Такі висновки підтверджуються і дослідженнями В.Ю. Бабабєва. Так науковець стверджує, що
«… з 2001 р. по 2004 р. мала місце тенденція збільшення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (середній щорічний темп становив 128%), з 2004 р. по 2008 р. спостерігалася тенденція
до зменшення їх кількості (у середньому на 18,6% щорічно), у 2009 р. кількість СОК почала
збільшуватись (на 30% порівняно з 2008 р.) і склала 645 одиниць на кінець року. Найбільшою кількість
таких кооперативів було у 2004 р. – 1127 од., найменшою в 2008 р. – 469 од.» [13, с. 76].
Нині в Україні провадять господарську діяльність 668 сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів. Проведені дослідження свідчать, що залежно від області, кількість членів господарств
населення, які провадять спільну діяльність за цією організаційно-правовою формою господарювання,
різниться (рис. 3).
У середньому по Україні кількість господарств населення, що приймає участь у діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів складає 15 господарств населення. При цьому
найменшою є кількість членів середнього сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у
Херсонській області, що складає 8 осіб, або 3 господарства населення.
У Вінницькій, Сумській і Черкаській областях кількість господарств населення перевищує
середній показник участі у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу більш ніж у двічі, а у Тернопільські області – у тричі.
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Рис. 3. Кількість членів середнього по регіону сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу у 2013 р.
Джерело: розраховано за даними Держстату України [6]

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що причинами такої нерівності у розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є не лише нерозуміння й несприйняття більшою
частиною членів господарств населення важливості об’єднання зусиль, а й відсутність фінансових і
організаційних можливостей для реалізації цієї ідеї.
Такі висновки підтверджуються й дослідженнями інших науковців. Так, Малік М.Й. у своїх
дослідженнях зазначає, що розвиток сільськогосподарських кооперативів «…стримується
недосконалістю законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів –
організаторів кооперативного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання зусиль на
умовах кооперації для подальшого розвитку й відсутністю належної державної підтримки» [15, с. 76].
Практика діяльності Міжнародної благодійної організації «Добробут Громад» (Heifer-Ukraine)
доводить, що при належному обсязі забезпечення початкових витрат, об’єднання господарств
населення можуть провадити успішну господарську діяльність, конкуруючи з іншими організаційноправовими формами господарювання у сільському господарстві. Так, лише у 2013 р. за сприяння цієї
організації було реалізовано 24 проекти, у яких спільну діяльність провадять понад 2,8 тис.
господарств населення. При цьому, обсяг залучених коштів на ці цілі склав понад 13,7 млрд. грн., з
яких майже 42 % було залучено за рахунок державного бюджету, грантів, інших організацій, внесків
господарств населення тощо [14, с. 10-12].
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Висновки та подальші дослідження. Отже, практика розвитку формальних об’єднань
господарств населення у виробничій сфері сільського України свідчить, що подальше створення цими
господарствами виробничих кооперативів є малоймовірним, адже динаміка скорочення чисельності
членів цієї організаційно-правовою форми зумовлена, перш за все, недовірою селян до такої форми
об’єднань. Динаміка розмірів господарських товариств дозволяє зробити висновок щодо сумнівності їх
подальшого значного укрупнення і стабілізації розміру середнього господарського товариства на рівні
2290-2300 га сільськогосподарських угідь. Тому, найбільш привабливою формою формальних
об’єднань господарств населення є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, за яких члени
господарств населення не втрачають права вільного вибору напрямів розвитку власних господарств і
мають можливість отримати відповідні ефекти від участі у діяльності такої організаційно-правовою
форми.
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Кропивко М.М. ФОРМАЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ
СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мета. Дослідження і наукове обґрунтування особливостей діяльності формальних об’єднань
господарств населення у виробничій сфері сільського господарства України.
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є сучасне
законодавство, праці вітчизняних вчених, а також результати власних досліджень. У статті
використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також прийоми абстрактно-логічного
методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співставлення.
Результати. Встановлено, що формальні об’єднання господарств населення у виробничій
сфері сільського господарства мають форми виробничої і обслуговуючої кооперації. При цьому
виробничі об’єднання господарств населення поділяються на три види: сільськогосподарські
виробничі кооперативи, колективні сільськогосподарські підприємства та господарські товариства. У
свою чергу, обслуговуючі формальні об’єднання господарств населення поділяються на п’ять видів:
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, садівничо-городничі та багатофункціональні.
Наукова новизна. Проведений комплексний аналіз діяльності формальних об’єднань
господарств населення виробничої сфери сільського господарства України дозволяє стверджувати,
що подальший розвиток виробничих кооперативів і господарських товариств є малоймовірним. Тому
найбільш
привабливою
формою
формальних
об’єднань
господарств
населення
є
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, за яких члени господарств населення не втрачають
право вільного вибору напрямів розвитку власних господарств і мають можливість отримати відповідні
ефекти від участі у діяльності такої організаційно-правовою форми.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою для розробки довго,
середньо та короткострокових програм розвитку сільських територій, планування перспективних
напрямів інвестицій у сільське господарство, підвищення ефективності та визначення шляхів
державної підтримки розвитку малих форм господарювання на селі тощо.
Ключові слова. Господарства населення, виробнича сфера сільського господарства,
формальні об’єднання, виробничі та обслуговуючі кооперативи.
Kropyvko M.M. FORMAL UNIFICATIONS OF PERSONAL FARMS OF PRODUCTION SPHERE IN
AGRICULTURE
Purpose. The aim of the article is the research and scientific substantiation of formal unification
features of personal farms in the production sphere of agriculture in Ukraine.
Methodology of research. Methodological and theoretical basis of this article is a modern legislation,
works of domestic scientists and the results of their own researches.
The dialectical method of cognition and systematic approach and also techniques of abstract and
logical method, namely, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and comparison were
used in the article.
Findings. It has been established that formal unification of personal farms in the production sphere of
agriculture has forms of production and service cooperatives.
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At the same time production associations of private households are divided into three types:
agricultural production cooperatives, collective agricultural enterprises and economic societies. In his turn,
serving formal unification of private households is divided into five types: processing, procurement and sales,
supply, provisioning, horticultural and garden and multifunctional.
Originality. A conducted comprehensive analysis of formal union activity of private households of
agricultural production sphere in Ukraine allows us to assert that further development of production
cooperatives and agricultural companies are improbable.
Therefore, the most attractive form of formal unions of private households are agricultural service
cooperatives in which members of the private households do not lose their right to freely choose of their own
areas of own farms and are able to obtain relevant effects from participation in the activity of the
organizational and legal form.
Practical value. The obtained results of research are the basis for the development of long, medium
and short-term programs of rural development, planning promising areas of investment in agriculture,
improve efficiency and identify ways for state support of small forms of agricultural business, etc.
Key words: personal farms, industrial sphere of agriculture, formal unification, production and service
cooperatives.
Кропивко
М.М.
ФОРМАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВ
НАСЕЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель. Исследование и научное обоснование особенностей деятельности формальных
объединений хозяйств населения в производственной сфере сельского хозяйства Украины.
Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи является
современное законодательство, труды отечественных ученых, а также результаты собственных
исследований. В статье использованы диалектический метод познания и системный подход, а также
приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и
сопоставление.
Результаты. Установлено, что формальные объединения хозяйств населения в
производственной сфере сельского хозяйства имеют формы производственной и обслуживающей
кооперации. При этом производственные объединения хозяйств населения делятся на три вида:
сельскохозяйственные производственные кооперативы, коллективные сельскохозяйственные
предприятия и хозяйственные общества. В свою очередь, обслуживающие формальные объединения
хозяйств населения подразделяются на пять видов: перерабатывающие, заготовительно-сбытовые,
снабженческие, садово-городничие и многофункциональные.
Научная новизна. Проведенный комплексный анализ деятельности формальных объединений
хозяйств населения производственной сферы сельского хозяйства Украины позволяет утверждать,
что дальнейшее развитие производственных кооперативов и хозяйственных обществ маловероятно.
Поэтому наиболее привлекательной формой формальных объединений хозяйств населения
являются сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, при которых члены хозяйств
населения не теряют право свободного выбора направлений развития собственных хозяйств и имеют
возможность получить соответствующие эффекты от участия в деятельности такой организационноправовой формы.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для
разработки долго, средне и краткосрочных программ развития сельских территорий, планирования
перспективных направлений инвестиций в сельское хозяйство, повышение эффективности и
определения путей государственной поддержки развития малых форм хозяйствования на селе и т.п.
Ключевые слова. Хозяйства населения, производственная сфера сельского хозяйства,
формальные объединения, производственные и обслуживающие кооперативы.

176

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2014[24]
Міжнародний науково-виробничий журнал

УДК 330.837.1:338.49
Антонюк Д.А.,
к.т.н., доцент кафедри менеджменту організацій і логістики,
Запорізький національний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Постановка проблеми. Розвиток підприємницького середовища в Україні має здійснюватися не
лише через удосконалення процесів і процедур, але й шляхом реформування його інститутів і інституцій.
Останні ключові перетворення в Україні (адміністративна та податкова реформи, зміни в судовій системі,
земельних, архітектурно-будівельних операціях тощо) не показують позитивних змін у підприємницькому
середовищі. Функціонування бізнесу в умовах політичної нестабільності, корупції, відсутності захисту прав
власності, кримінального тиску, уникнення податкових платежів свідчить про їх неефективність. За таких
умов необхідним є формування та підвищення ролі інфраструктури підприємництва як чинника прозорості
та культури ведення бізнесу, зокрема в її інституціональному аспекті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжними (Н. Агурбаш, Е. Бухвальд,
А. Віленський, А. Гофман, Б. Райзберг, В. Рубе, Б. Санта, Д. Хассі, А. Шпинова) та вітчизняними
(І. Ансофф, Н. Безклубна, А. Блінов, О. Дикий, І. Каракулева, Л. Костін, А. Кузнєцова, А. Криклій,
О. Кужель, С. Льовочкін, В. Ляшенко, В. Опаріна, О. Русакова, С. Соколенко, М. Юденко) науковцями
досліджені різні аспекти функціонування підприємництва та інфраструктури. Ґрунтовно вивчені
історико-філософські моменти розвитку інфраструктури в цілому і підприємництва зокрема,
проаналізовано окремі інструментарії підтримки бізнесу, запропоновано організаційно-економічні
механізми функціонування інфраструктури підприємництва в регіонах тощо. Автори [1] розглядають її
як сукупність державних, приватних та громадських інститутів, які обслуговують інтереси
підприємницької діяльності і забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її
ефективності. На думку [2], інфраструктура малого та середнього підприємництва покликана створити
сприятливі умови для його розвитку шляхом забезпечення консультацій і реалізації діяльності
підприємців за різними напрямами: правовим, фінансовим, майновим, кадровим, а також з надання
підприємцям широкого спектру ділових послуг. Слід резюмувати, що ключова функція
підприємницької інфраструктури полягає в забезпеченні функціонування та підвищенні ефективності
взаємозв’язків між елементами бізнес-середовища країни, регіону та представниками інших держав.
Результати досліджень науковців різних країн не можуть бути повним чином перенесені на українські
реалії, адже не враховують специфіки політичного, соціального, культурного становища країни, а тому
інфраструктура підприємництва має аналізуватися з точки зору інституціонального підходу.
Питання теорії і практики створення інститутів є достатньо актуальними для української науки, хоча
й публікації містять значний масив теоретичних моделей, окремих аспектів інституціональної теорії, однак
практично не стосуються методологічних підходів до формування саме інституціональної інфраструктури
підприємництва. Воно має здійснюватися з урахуванням особливостей історичного розвитку, традицій,
правового забезпечення, економічної і політичної ситуації в країні та регіоні. Згідно інституціональної
концепції (М. Аокі, Р. Брєєр, Ф. Булдерстон, К. Джонс, Е. Дудді, Д. Ревзан, Р. Уестерфілд, О. Уільямсон,
А. Хоггат) ринкова інфраструктура є системою правил і організацій, які виступають в різних правових
формах та забезпечують торгово-економічні зв'язки між виробництвом і споживанням.
Термін «інституціоналізм» походить від понять «інституція» (звичай, заведений порядок) і «інститут»
(порядок, закріплений у формі закону чи установи). Існує декілька основних підходів до трактування
поняття «інститут». Так, Д. Норт вважає, що інститути – це «сукупність створених людьми правил і норм,
які виступають як обмеження для економічних агентів, а також відповідні механізми захисту та контролю за
їх виконанням» [3, c. 8-9]. Більш широке визначення інститутів запропоновано А. Шастіко: «Інститути – це
сукупність формальних та/або неформальних правил, які створюються людьми, а також механізмів, що
забезпечують дотримання цих правил. Правила – це набір приписань стосовно заборонених і дозволених
дій, які стосуються більше ніж однієї людини. Останній елемент пов’язаний із механізмом накладення
санкцій, тобто створення витрат для порушників, а також для всіх інших суб’єктів, які приймають рішення з
урахуванням існування обмежень у вигляді відповідного інституту [4, c. 27].
Доцільно виділити деякі загальні характеристики інститутів [5]: складаються з норм, правил,
механізмів їх виконання та контролю; мають декілька рівнів: формальних правил, неформальних
правил, спонтанно визначених меж; є складними системами; володіють характеристиками суспільних
благ (невибірковості, невиключності та невичерпності в споживанні); визначають структуру та
величину транзакційних витрат.
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Сутність методологічної інновації інституціоналізму полягає в аналізі економічних суб’єктів не
ізольовано, а в певній ситуації та середовищі їх перебування. Інституціональна складова досить
вдало відображена у визначенні ринкової інфраструктури як «сукупності організаційно-правових
форм, опосередковуючих рух товарів і послуг, акти купівлі-продажу, або сукупності інститутів, систем,
служб, підприємств, які обслуговують ринок і виконують окремі функції із забезпечення нормального
режиму його функціонування» [6]. В найбільш розробленому вигляді інституціональна концепція
ринкової інфраструктури з’явилася в роботі Е. Дудді і Д. Ревзана, які запропонували комплексну
інституціональну структуру ринку, виділивши в ній в якості самостійної підсистеми ринкову
інфраструктуру, яка містить різні типи економічних агентів, що пропонують послуги зберігання товарів,
спеціалізованого транспорту, фінансування, товарного посередництва, реклами, страхування тощо [7].
Літературний аналіз поняття «інституціональна інфраструктура підприємництва» свідчить про
відсутність чіткого науково обґрунтованого його визначення, недосконалість підходів у його
дослідженні, при тому що підприємницька інфраструктура має надзвичайно важливе значення для
розвитку економіки країни та її регіонів. Імплементація існуючих ідей в Україні через її соціальні та
політичні особливості не дозволяє розвивати бізнес-середовище. Отже застосування
інституціонального підходу, в основі якого питання розглядається з урахуванням особливостей
історичного розвитку, традицій, правового забезпечення, економічної і політичної ситуації в країні, є
необхідним для аналізу досліджуваного поняття та зумовлює логіку викладення цієї публікації.
Постановка завдання. Мета статті – за допомогою таких категорій теорії інституціоналізму, як:
інститути, інституції, транзакційні витрати, організації, інституційні зміни, інституційне середовище, –
дослідити та обґрунтувати категорію «інфраструктура підприємництва».
Виклад основного матеріалу дослідження. Господарські зв’язки між суб’єктами
підприємницької діяльності здійснюються на основі укладання угод – письмових або усних. Тому
важливим аспектом в еволюції інституціональної інфраструктури підприємництва стала теорія угод
Дж. Коммонса, в якій дослідник поділяв їх на ринкові (акти купівлі-продажу та контроль за ними з боку
суду); адміністративні (відносини між керівниками та їх підлеглими); розподільчі (рішення корпорації
про ціни, регулювання цін з боку уряду, бюджету, податкової системи). При цьому кожна угода містить:
конфлікт, тобто зіткнення інтересів учасників угоди; взаємозалежність і взаємозв’язок інтересів
учасників конфлікту; процедуру, тобто порядок вирішення конфлікту [8].
Значне місце в інституціональній теорії взагалі та в розкритті інфраструктури підприємництва
зокрема посідає поняття транзакційних витрат. Р. Коуз трактував їх як витрати на збирання та
узагальнення інформації про ціни, попит, пошук партнерів, витрати на підготовку і виконання
контрактів, зокрема на організаційне управління цими процесами (проведення переговорів, здійснення
нагляду, налагодження взаємозв’язків, ліквідації розбіжностей тощо). Дослідник акцентував увагу на
питаннях державного втручання в підприємницьке середовище, вивчав проблему права власності як
важливої передумови ефективного функціонування всієї ринкової економіки [9, с. 35].
Олівер І. Уільямсон розглядає транзакційні витрати як економічний еквівалент тертя в механічних
системах, які включають до себе витрати типу ex ante і ex post. Ex ante представляють собою витрати
на складання проекту контракту, проведення переговорів і забезпечення гарантій реалізації угоди; ex
post – витрати на здійснення контрактів [10].
Зрозумілим стає те, що транзакційні витрати на пошук інформації, ведення переговорів,
вимірювання, специфікації і захист прав власників, опортуністичну поведінку залежать від
ефективності інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності та потребують
обов’язкового врахування під час розгляду цієї категорії. О. Лядовою встановлено, що при
використанні інфраструктури, що створюється державою, знижуються такі види транзакційних витрат,
як: витрати на пошук інформації, вимірювання, опортуністичну поведінку, специфікації і захист прав
власності. Для інфраструктури, що перебуває у приватній власності, знижуються витрати укладання
контракту, інформаційної асиметрії [11].
Інші категорії інституціональної інфраструктури, окрім транзакційних витрат, О. Уільямсон
характеризує як: інституціональне середовище, яке є сукупністю фундаментальних соціальних, політичних,
юридичних правил, що створюють базис для виробництва, обміну та розподілу; інституціональні угоди,
тобто угоди між суб'єктами підприємницької діяльності, якими визначаються способи кооперації і
конкуренції; суб'єкти ринку [12, c. 38]. Інституціональне середовище представляє собою глобальні правила,
а інституціональні угоди – локальні правила. Між цими окремими блоками існують визначені зв’язки.
О. Уільямсон виділяє три основні залежності. Перша залежність спостерігається між суб’єктами
ринку та інституціональними угодами. Господарюючий суб’єкт поводить себе по-різному щодо
встановлених угод. Поведінка може відповідати або ні встановленим «правилам гри». В другому
випадку говорять про опортуністичну поведінку однієї зі сторін контракту. Друга залежність – кругова,
що означає вплив ринку та суб’єктів ринку один на одного. Залежно від конкретних ринкових
характеристик суб’єкти ринку будуть поводити себе по-різному, і в той же час у результаті діяльності
суб’єктів ринку може змінюватися характер відносин на ринку. Третя залежність виникає між
інституціональним середовищем та інституціональними домовленостями. Перше впливає на друге і
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дана залежність називається параметричним зсувом, тобто відбувається перебудова правил. В
результаті зміни правових норм і правил, систем ціноутворення, різних видів регулювання
(антимонопольного, митного тощо) змінюється структура транзакцій, що призводить до зміни
структури і величини транзакційнх витрат [13, c. 7].
Автори [14] в рамках інституціональної інфраструктури підприємництва виділяють:
законодавство та підзаконні правові акти; організації, які забезпечують правозастосування, розвиток
підприємницьких мереж, ланцюгів постачань і створення вартості; місцеву культуру як систему
базових цінностей і знань, традицій і звичаїв, які неформально визначають правила поведінки.
Аналіз основних категорій і понять інституціональної інфраструктури підприємництва дозволив
запропонувати її структурно-функціональну схему (рис. 1), в основі якої закладено взаємодію між
суб’єктами підприємницької діяльності, які укладають угоди та несуть транзакційні витрати з
налагодження стосунків. Інфраструктура підприємництва (інформаційна, освітня, кредитно-фінансова,
інноваційна, з передачі прав власності, просування продукції тощо) завдяки своїм функціям
(забезпечувальна та регулювальна) підвищує ефективність діяльності підприємницького середовища
за допомогою системи інститутів (правил, організацій, механізмів і способів їх забезпечення).
Внутрішній зміст інфраструктури підприємництва є єдністю інституційного (державні й приватні) та
інформаційного (інформаційні мережі, потоки, інститути, що їх забезпечують) елементів, а зовнішній –
нормотворчого (регулює підприємництво та інфраструктуру) і ментального (рівень підприємницької
культури та етики). Головна умова реалізації активної функції інфраструктури підприємництва –
єдність і органічність розвитку всіх її елементів [15].
Підприємницьке середовище

з просування продукції
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Інфраструктурне забезпечення
кредитно-фінансове
інформаційне
освітнє
з передачі прав власності

Інститути інфраструктури

Інститути інфраструктури

Науковотехнологічне

Соціально-демографічне,
культурне

Міжнародне

Політико-правове

Екологічне

Інформаційне

Економічне

Інститути інфраструктури

Інститути інфраструктури

Елементи інституціональної інфраструктури підприємництва
інституційний

інформаційний

нормотворчий

ментальний

Інститути інфраструктури підприємництва
Правила та норми
Неформальні:
- норми;
- звичаї;
- традиції

Формальні:
- конституція;
- закони;
- регіональні
нормативні акти

Організації
(державні та недержавні)
- здійснюють функції законотворення;
- забезпечують виконання;
- забезпечують нагляд;
- примушують та контролюють
виконання

Механізми та способи
- які забезпечують
виконання;
- які здійснюють нагляд;
- які примушують до
виконання

Що виникли
стихійно

Рис. 1. Структурно-функціональна схема інституціональної інфраструктури
підприємництва
Джерело: розробка автора
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Тому під інституціональною інфраструктурою підприємництва будемо розуміти сукупність
інститутів (установ, організацій, правил, різних правових норм), механізмів і способів реалізації, які
забезпечують взаємодію суб’єктів господарської діяльності з урахуванням особливостей
підприємницького середовища та сприяють підвищенню її ефективності шляхом оптимізації
транзакційних витрат.
Завданнями інституціональної інфраструктури, на думку Ю. В. Матвєєва та О. В. Трубецької
[16], є: формування культури поведінки суб'єктів економіки; визначення рівня розвитку інфраструктури
організацій і фірм; захист економічних суб'єктів від ризиків, пов'язаних з провалами ринку;
регулювання макроекономічних пропорцій народного господарства і механізмів їх впливу на економіку;
забезпечення циклічності розвитку економіки.
Отже, підтримуємо теоретичні погляди представників інституціональної концепції та вважаємо
за необхідне проведення дослідження інфраструктури підприємництва саме на основі цієї теорії. Це
пов’язано з можливістю врахування в інституціональному підході міжнародних, політичних, соціальних
особливостей розвитку підприємницького середовища України.
Висновки з проведеного дослідження. В ході проведеного дослідження інфраструктуру
підприємництва запропоновано розглядати з точки зору інституціонального підходу, який враховує
особливості історичного розвитку, традиції, правове забезпечення, економічну та політичну ситуацію в
країні та регіоні. На основі теоретичного узагальнення ключових категорій теорії інституціоналізму
розроблене авторське бачення та структурно-функціональну схему досліджуваної категорії, як
сукупність інститутів (установ, організацій, правил, різних правових норм), що забезпечують взаємодію
суб’єктів господарської діяльності й фізичних осіб з урахуванням особливостей підприємницького
середовища та сприяють підвищенню її ефективності шляхом оптимізації транзакційних витрат.
Подальшого дослідження потребують інструментарій і типологізація інститутів інфраструктури
підприємництва з урахуванням особливостей підприємницького середовища та євроінтеграційних
чинників.
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Антонюк Д.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мета – дослідити та обґрунтувати категорію «інфраструктура підприємництва» за допомогою
ключових категорій (інститути, інституції, транзакційні витрати, організації, інституційні зміни,
інституційне середовище) теорії інституціоналізму.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі методи: кабінетні дослідження
– шляхом аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, порівняння і системного аналізу,
теоретичного узагальнення, які забезпечили врахування особливостей історичного розвитку, традиції,
правове забезпечення, економічну та політичну ситуацію в країні та регіоні, а також такі категорії теорії
інституціоналізму, як: інститути, інституції, транзакційні витрати, організації, інституційні зміни,
інституційне середовище.
Результати. Обґрунтовано категорію «інфраструктура підприємництва», яку запропоновано
розуміти як сукупність інститутів (установ, організацій, правил, різних правових норм), що
забезпечують взаємодію суб’єктів господарської діяльності з урахуванням
особливостей
підприємницького середовища та сприяють підвищенню її ефективності шляхом оптимізації
транзакційних витрат.
Наукова новизна. Запропонована структурно-функціональна схема інституціональної
інфраструктури підприємництва, в основі якої закладено взаємодію між суб’єктами підприємницької
діяльності та фізичними особами, які укладають угоди й несуть транзакційні витрати з налагодження
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стосунків. Встановлено, що інфраструктура підприємництва завдяки своїм функціям підвищує
ефективність діяльності підприємницького середовища.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути закладені в основу практичних
рекомендації щодо удосконалення певних інститутів інфраструктури підприємництва, а також окремих
її елементів.
Ключові слова: інституціональна інфраструктура підприємництва, інститути, підприємництво,
підприємницьке середовище, транзакційні витрати.
Antoniuk D.A. CONCEPTUAL ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL ENTREPRENEURSHIP’S
INFRASTRUCTURE
Purpose – to examine and justify the category of "business infrastructure" with the key categories
(institutes, institutions, transaction costs, institutional changes, institutional environment) theory of
institutionalism.
Methodology of research. The study used the following methods: desk research – through the
analysis of external and internal information, system analysis and comparison, theoretical generalization,
which provided consideration of historical development, traditions, legal security, economic and political
situation in the country and region as well as the following categories of institutionalism theory, as
institutions, institutions, transaction costs, organization, institutional change, institutional environment.
Findings. Grounded category "business infrastructure", which prompted understood as a set of
institutions (institutions, organizations, regulations, various law) that provide interaction of economic activity
taking into account the features of the business environment and enhance its effectiveness by optimizing
transaction costs.
Originality. The structural-functional scheme of institutional business infrastructure, which is based on
inherent interaction between business entities and individuals who transact and carry transaction costs of
establishing relationships, was proposed. It was established that the infrastructure business through its
functions increases the effectiveness of the business environment.
Practical value. The results can be incorporated in the basis of practical recommendations for
improving business infrastructure of certain institutions and certain of its elements.
Key words: institutional businesses infrastructure, institutions, business, business environment,
transaction costs.
Антонюк Д.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель – исследовать и обосновать категорию «инфраструктура предпринимательства» с
помощью ключевых категорий (институты, институции, транзакционные издержки, организации,
институциональные изменения, институциональная среда) теории институционализма.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы:
кабинетные исследования – путем анализа внешней и внутренней информации, сравнения и
системного анализа, теоретического обобщения, которые обеспечили учет особенностей
исторического развития, традиции, правовое обеспечение, экономическую и политическую ситуацию
в стране и регионе, а также такие категории теории институционализма, как: институты, институты,
трансакционные издержки, организации, институциональные изменения, институциональная среда.
Результаты. Обоснована категория «инфраструктура предпринимательства», которую
предложено понимать как совокупность институтов (учреждений, организаций, правил, различных
правовых норм), обеспечивающих взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности с учетом
особенностей предпринимательской среды и способствующих повышению ее эффективности путем
оптимизации транзакционных издержек.
Научная новизна. Предложена структурно-функциональная схема институциональной
инфраструктуры предпринимательства, в основе которой заложено взаимодействие между
субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами, которые заключают сделки и
несут транзакционные издержки по налаживанию отношений. Установлено, что инфраструктура
предпринимательства благодаря своим функциям повышает эффективность деятельности
предпринимательской среды.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть заложены в основу
практических рекомендации по совершенствованию определенных институтов инфраструктуры
предпринимательства, а также отдельных ее элементов.
Ключевые слова: институциональная инфраструктура предпринимательства, институты,
предпринимательство, предпринимательская среда, транзакционные издержки.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ КЛАСТЕР»
Постановка проблеми. У час глобальної економіки, коли стираються кордони та формується
єдиний світовий простір, коли поняття «місце» та «розташування» перестають відігравати значення
для бізнесу та економіки в цілому, починає відвойовувати своє місце економічне поняття «кластер» –
що визначає дискусійною встановлену парадигму довільного розташування підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомим є те, що «кластерна» ідея зайняла своє
місце у 80-х роках минулого століття, починаючи з праць французьких дослідників, які досліджували
розвиток та розміщення торгівлі та сфери послуг (Е. Лимер, 1984 [4]). Але ще раніше, наприкінці 70-х початку 80-х років у працях з регіональної економіки використовувалось поняття «фільєри». За
допомогою «фільєрів» описувались групи технологічно пов'язаних територіально-функціональних
секторів (Я. Толенадо, 1978 [10], Д. Сольє, 1980 [9]). Саме функціональна залежність одного сектора
від іншого за технологічною ознакою призводить до утворення «фільєрів». Власне з «фільєрів» і була
започаткована ідея «кластерів», але з наукового обігу термін «фільєри» не зникає, він широко
використовується в науковій літературі (особливо у Франції та Італії), коли треба аналізувати
технологічні зв'язки між галузями та територіальними секторами з метою реалізації їх потенційних
переваг [8, с. 97].
Дослідження в галузі «кластеризації» спираються не тільки на розробки останніх десятиліть, але
й на фундаментальні праці більш раннього періоду, в т.ч. на теорію промислової дислокації А. Вебера
(1929) [1], а також теорію «індустріальних округів» А. Маршалла (1920) [5]. Франсуа Перру [7] ще в
1950 р. стверджував, що потрібно акцентувати увагу на тих галузях, які домінують над іншими
секторами завдяки своїм великим розмірам, значному ринковому потенціалу або провідній ролі в
сфері інновацій. Згідно з іншим економістом Д. Дарвентом (1969) [2], галузі або окремі підприємства,
що швидко розвиваються, представляють собою так звані полюси росту, які мають можливість
залучати до сфери свого впливу інші підприємства, визначати коло їх інтересів або управляти іншими
економічними структурами та ресурсами. Таки «полюси», що складаються з виробників,
постачальників та інших економічних партнерів, нагадують сучасні «кластерні» утворення.
Таким чином, проведені дослідження визначають глибокі результати вчених у галузі
«кластеризації». Однак «кластери», що зустрічаються у всіх аспектах людського життя, не мають
свого окремого визначення у межах торгівельної сфери, що змушує автора до проведення наступного
аналізу та дослідження.
Постановка завдання. Мета статті – провести аналіз визначень, аспектів і властивостей
кластера та сформулювати авторське трактування поняття «кластер» та дати визначення дефініції
«торговельний кластер».
Виклад основного матеріалу дослідження. Саме поняття «кластер» існує досить давно, і
використовується у різних сферах життєдіяльності людини. З англійської мови слово «cluster»
переводиться як гроно, букет, щітка, або як група, скупчення, зосередження (наприклад, людей,
предметів), або буквально – «зростати разом». Слово «кластер» має багато тлумачень і в українській
та російській мовах, але характерною ознакою його сутності є об'єднання окремих елементів
(складових часток) у єдине ціле для виконання певної функції, або реалізації певної мети. Серед
різноманітних прикладів можна виділити наступні:
− в Америці визначають «U.S. DOE Career Clusters», що допомагає студентам обирати
навчальні дисципліни відповідно до обраної професії. Безпосередньо «Career Cluster» був
сформований у 1996 році як об’єднуюча ланка вищої освіти та служби зайнятості;
− у математиці кластер використовується як метод визначення суми, коли всі складові
приблизно однакові;
− у медицині введено поняття «кластерна головна біль», що характеризується одною або
декількома проявами болю кожного дня протягом року, які об’єднують у кластери по 1-2 місяці;
− в астрономії визначають кульові кластери, що об’єднують сотні тисяч дуже старих зірок, які
гравітаційно пов’язані, та вільні кластери, що об’єднують, як правило, кілька сотень молодих зірок;
− в економіці сформовані «бізнес кластери», що об’єднують географічно сконцентровані
підприємства різних галузей, що займаються різнонаправленою діяльністю, та державні і недержавні
установи.
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Американський вчений економіст Майкл Портер, перший фахівець в області кластерів, дає
наступне визначення: «Кластери – це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних
компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у споріднених галузях, а також
пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації,
торговельних об’єднань) у певних областях, що конкурують, але при цьому ведуть спільну роботу» [8,
c. 258]. Думки інших дослідників та практиків щодо поняття «кластер» наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «кластер» вітчизняними та зарубіжними вченими
Автор

Визначення поняття «кластер»

1

2
Сумісне розташування фірм і інших дійових осіб усередині концентрованої
географічної області, кооперації навколо певної функціональної ніші і
встановлення тісних взаємозв'язків і робочих альянсів для посилення їх
колективної конкурентоспроможності
Локалізовані мережі спеціалізованих організацій, чиї процеси виробництва – тісно
зв'язані через обмін товарами, послугами і/або знанням

Андерсон Ш. та інші
(Andersson et al.)
Ван ден Берг, Браун і ван
Вінден (Van den Berg,
Braun and van Winden)
Віссер І. і Бошма Р. (Visser
and Boshma)
Войнаренко М.

Дудкіна К.

Ельснер М. (Elsner)
Крауч К. і Фаррелл Г.
(Crouch and Farrell)
Мигранян А.
Портер М. (Porter)
Портер М. (Porter)
Розенфельд С. (Rosenfeld)
Роландт Т. і ден Хертаг П.
(Roelandt and den Hertag)
Свон П. і Превезер М.
(Swann and Prevezer)
Свон П. і Превезер М.
(Swann and Prevezer)

Соколенко С.

Федулова Л.
Хасаєв Г. Р, Міхєєв Ю. В.

Географічні концентрації фірм, залучених в схожу і зв'язану діяльність
Територіально-галузеве добровільне об’єднання підприємств, що тісно
співпрацюють з науковими установами й органами місцевої влади з метою
підвищення конкурентоздатності власної продукції й економічного зростання
регіону
Географічна група взаємозалежних компаній і асоційованих інститутів, які
пов’язанні спільними цілями і доповнюють один одного. Кластери складаються з
комбінації галузей, що випускають готовий продукт, механізми, матеріали,
виконують сервісне обслуговування
Група фірм, які функціонально зв'язані як вертикально, так і горизонтально.
Функціональний підхід підкреслює якість існуючих взаємозв'язків між фірмами і
інститутами, що підтримують кластер, і такі взаємозв'язки визначаються через
ринок
Тенденція для фірм схожого типу бізнесу розташовуватися близько один до
одного, хоча без володіння особливо важливою присутністю в області
Співтовариство фірм, щільно пов’язаних галузей, які взаємно сприяють зростанню
конкурентоспроможності одна одної
Географічне зосередження фірм, постачальників, пов`язаних галузей, які грають
особливу роль в окремих націях, країнах і містах… кластери обумовлюють новий
погляд на економіку та її розвиток, нові ролі бізнесу, влади та інститутів і нову
способи структурувати взаємовідносини типу бізнес-влада або бізнес-інститут
Географічно близька група зв'язаних компаній і взаємодіючих інститутів в
специфічній області, зв'язана спільностями і взаємодоповненнями
Концентрація фірм, які здатні справляти синергетичне враження через їх
географічну близькість і взаємозалежність, навіть при тому, що кількість зайнятих
в них може не бути дуже помітним
Мережі взаємозалежних фірм (включаючи спеціалізованих постачальників)
зв'язаних один з одним в ланцюг виробництва доданої вартості
Групи фірм в межах однієї галузі, розташовані в одній географічній області
Велика група фірм в зв'язаних галузях в окремій місцевості
Об’єднання фірм в певній області підприємництва, пов’язаних між собою
технологічно та, як правило, за ознакою географічної близькості. «Виробничокомерційна мережа незалежних фірм за участю спеціалізованих виробників,
установ, що генерують знання (університетів, науково-дослідницьких інститутів,
венчурних компаній), посередницьких закладів (брокерів, консультантів),
державних установ та споживачів, які є ланками у виробничому ланцюгу та близькі
за місцем розташування»
Група взаємозалежних компаній (постачальники, виробники тощо), що
територіально знаходяться поруч, та пов’язаних з ними організацій (освітні
заклади, органи державного управління, інфраструктурні компанії), що діють у
визначеній сфері й взаємно допомагають одне одному
Географічно локалізована сукупність виробничо-активних суб'єктів економічної
діяльності з мотивованими та стійкими коопераційними відносинами
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продовження табл. 1
1

2
Мережа незалежних виробничих та (або) сервісних фірм включаючи
постачальників, авторів технології та ноу-хау (університети, науково-дослідні
Четирбок М.
інститути, інжинірингові компанії), об’єднуючих ринкових інститутів (брокери,
консультанти) та споживачів, які взаємодіють один з одним в межах єдиного
ланцюжка створення вартості»
Група підприємств, що належать одному сектору і що діють в безпосередній
Шмітц Г. (Schmitz)
близькості один до одного
Низка взаємодоповнюючих фірм (у виробничому або обслуговуючому секторах),
Штайнер М. і Хартман К.
суспільних, приватних і підлозі суспільних дослідницьких інститутів і інститутів
(Steiner and Hartmann)
розвитку, які зв'язані ринком праці і/або зв'язками витрати, – випуск, і/або
технологічними зв'язками
Джерело: розробка автора

Аналіз всіх наведених визначень, аспектів і властивостей кластера дозволив сформулювати
наступне авторське трактування даної поняттєво-термінологічної конструкції:
Кластер – це географічно локалізована структурно упорядкована форма добровільної інтеграції
взаємодіючих незалежних компаній і асоційованих суб’єктів господарювання, що скооперовані
навколо певної функціональної ніші та характеризуються активним залученням до виробництва
товарів, робіт, послуг, наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію цілей
кожного
із
учасників
та
завдяки
синергічному
ефекту
зростанням
індивідуальної
конкурентоспроможності, а також обумовлює істотну соціально-економічну значимість для регіону.
Кластер в економічному розумінні може включати в себе підприємства та організації різних видів
діяльності, суб'єктів господарювання банківського, приватного сектору, освітніх закладів, органів влади та
суміжних, допоміжних, конструкторських, інноваційних підприємств/організацій, об’єктів інфраструктури.
У межах економіки існує також багато видів кластерів, які вітчизняні та іноземні вчені
визначають наступним чином (див. табл. 2).
Таблиця 2
Визначення поняття «кластер» вітчизняними та зарубіжними вченими
Автор

Поняття

Бергман Е. і Фесер Е.
(Bergman and Feser)

Промисловий
кластер

Варналій З. та ін.

Промисловий
кластер

Еган І. (Egan)

Промисловий
кластер

Пономаренко В., Крівцов А.

Промисловий
кластер

Портер М. (Porter)

Промисловий
кластер

Соколенко С.

Промисловий
кластер

Шпак І.

Промисловий
кластер

Визначення
Група комерційних підприємств і некомерційних організацій,
для яких членство в групі є важливим елементом підвищення
індивідуальної конкурентоспроможності. Кластер зв'язують в
єдине ціле операції купівлі-продажу, загальні технології,
покупці, канали розподілу або ринки праці
Індустріальний комплекс, сформований на базі територіальної
концентрації
мереж,
спеціалізованих
постачальників,
основних виробників і споживачів, пов’язаних технологічним
ланцюжком, і виступаючих альтернативою секторальному
підходу
Форма промислової організації, яка залежить від мереж
високо спеціалізованих, взаємозв'язаних фірм приватного
сектора і установ суспільного сектора, чия кінцева продукція
проникає на ринки за межі регіону
Група розташованих у регіоні взаємозалежних або
доповнюючих одна одну промислових компаній і організацій,
які діють в певній сфері і характеризуються тим, що
вироблений ними продукт однієї галузі використовується для
потреб декількох інших»
Низка галузей, що взаємодіють як покупець-постачальник або
постачальник-покупець, а також за допомогою загальних
технологій, загальних каналів закупівель або розподілу
Територіальне об’єднання взаємопов’язаних підприємств і
установ в межах відповідного промислового регіону, що
спрямовують свою діяльність на виробництво продукції
світового рівня
Упорядкована, відносно стійка сукупність спеціалізованих
підприємств, які випускають конкурентоспроможну продукцію.
Упорядкованість означає наявність прямих господарських
зв’язків в межах кластеру, які орієнтовано на постачання
сировини спеціалізованих факторів виробництва та робочої
сили і утворюючих ієрархічну систему
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продовження табл. 2
1
Бергман Е. і Фесер Е.
(Bergman and Feser)

Регіональний
промисловий
кластер

Енрайт М. (Enright)

Регіональний
промисловий
кластер

Організація економічного
співробітництва та
розвитку (The Organisation
for Economic Co-operation
and Development)

Регіональний
індустріальний
кластер

Фесер Е. (Feser)

Економічний
кластер

Сіммі Дж. та Сеннет Дж.
(Simmie and Sennett)

Інноваційний
кластер

Алькема В.
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Промислові кластери, які сконцентровані географічно
(зазвичай усередині регіону, що утворюється центральною
столичною областю), що мають спільний ринок праці і
інфраструктуру
Промислові кластери, в яких фірми-учасники територіально
близькі один одному
Географічно обмежені концентрації взаємозв'язаних фірм і
можуть використовуватися як ключове слово для більш
ранніх концепцій індустріальних районів, спеціалізованої
промислової агломерації і місцевих виробничих систем
Це не тільки зв'язані і підтримуючі галузі і інститути, а
швидше
зв'язані
і
підтримуючі
інститути,
конкурентоспроможність
яких
визначається
їх
взаємозв'язками
Велика кількість зв'язаних індустріальних і/або сервісних
компаній з високим рівнем співпраці (зазвичай через ланцюг
постачань) і що функціонують в однакових ринкових умовах
Структурована
економічна
система,
що
діє
на
інфраструктуру і господарські процеси, що протікають на
певній території
Добровільне об’єднання суб’єктів логістичної діяльності в
рамках окремих галузей чи територій з ціллю успішного
вирішення
різнопланових
економічних,
соціальних,
екологічних, рекреаційних, транспортних, інфраструктурних
та інших проблем стримуючих розвиток регіону
Неформальна мережа, яка об’єднує логістичні центри
міжнародного транспортного коридору, транснаціональні
компанії а інші виробничі підприємства, а також інноваційні,
науково-дослідні, навчальні заклади та територіальний
менеджмент щодо управління потоками в регіоні з метою
отримання синергетичного ефекту від співробітництва
Група підприємств і організацій, зв’язаних між собою
виробничо-технічними відносинами, дії яких направленні на
рішення сумісної задачі для представлення транспортнологістичних послуг

Джерело: розробка автора

Таким чином, проаналізовано низку визначень різних видів кластерів, що видатні вчені та
економісти формують у процесі своїх досліджень. Усі вони мають спільні характеристики та деякі
відмінності, однак жоден з них не дає визначення «торговельний кластер», хоча торгівля здавна
виборола своє місце на світовій економічній арені. Торговельна сфера є надзвичайно важливою для
забезпечення сталого розвитку суспільства, оскільки покликана задовольняти низку першочергових
потреб людини, а, отже, має найбільше соціальне значення.
На нашу думку, визначення поняття «кластер», наведене автором вище, дає основу для
формулювання та уточнення дефініції «торговельний кластер»:
Сучасний торговельний кластер – це географічно локалізована структурно упорядкована форма
добровільної інтеграції взаємодіючих незалежних торговельних компаній і асоційованих суб’єктів
господарювання, що характеризуються активним залученням до реалізації продукції, наявністю
погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію цілей кожного із учасників та завдяки
синергічному ефекту зростанням індивідуальної конкурентоспроможності, а також обумовлює істотну
соціально-економічну значимість для регіону.
Водночас, варто зазначити, що процес кластеризації торгівлі неможливий без створення
торговельних мереж, адже велике значення мають не тільки зв'язки всередині торговельного
кластера, а й міжкластерні зв'язки, які дозволяють оптимально функціонувати системі торгівлі.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на думку автора, у практичній площині в
результаті кластеризації формується сприятливе підприємницьке середовище, зростає економічна
активність суб’єктів господарювання всіх форм власності, прискорюються інноваційно-інвестиційні
процеси, створюються ефективні економічні моделі, здатні розробляти та впроваджувати сучасну
техніку та новітні технології, а отже і виникає потреба пошуку напрямів та шляхів прискорення
кластеризації економіки, що може забезпечити використання потенційного виробничого потенціалу
для сталого економічного розвитку як регіону, так і країни в цілому [3]. Одним із елементів
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пришвидшення поширення кластеризації являється чітке визначення самого поняття, що дасть змогу
відповідальним структурам формувати відповідні угрупування.
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Колосінський Є.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ КЛАСТЕР»
Мета. На основі узагальнення даних результатів дослідження вітчизняних та закордонних
вчених провести аналіз визначень, аспектів і властивостей кластера та сформулювати авторське
трактування поняття «кластер» та дати визначення дефініції «торговельний кластер».
Методика дослідження. Використано метод порівняння для формулювання власного
визначення поняття «кластер» та «торговельний кластер».
Результати. Сформульовано авторське трактування, що кластер – це географічно локалізована
структурно упорядкована форма добровільної інтеграції взаємодіючих незалежних компаній і
асоційованих суб’єктів господарювання, які скооперовані навколо певної функціональної ніші та
характеризуються активним залученням до виробництва товарів, робіт, послуг, наявністю погодженої
стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію цілей кожного із учасників та завдяки синергічному
ефекту зростанням індивідуальної конкурентоспроможності, а також обумовлює істотну соціальноекономічну значимість для регіону.
Наукова новизна. Сформульовано та уточнено, що сучасний торговельний кластер – це
географічно локалізована структурно упорядкована форма добровільної інтеграції взаємодіючих
незалежних торговельних компаній і асоційованих суб’єктів господарювання, що характеризуються
активним залученням до реалізації продукції, наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої на
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реалізацію цілей кожного із учасників та завдяки синергічному ефекту зростанням індивідуальної
конкурентоспроможності, а також обумовлює істотну соціально-економічну значимість для регіону.
Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на пришвидшення
поширення кластеризації і на його основі формування сприятливого підприємницького середовища,
зростання економічної активності суб’єктів господарювання всіх форм власності, прискорення
інноваційно-інвестиційних процесів виробництва як основи економічного та соціального розвитку як
регіону, так і країни в цілому.
Ключові слова: фільєр, кластеризація, індустріальний округ, кластер, промисловий кластер,
інноваційний кластер, логістичний кластер, торговельний кластер.
Kolosinskyi E.Yu. DEFINITION OF "TRADING CLUSTER"
Purpose. Based on data generalization of research results of domestic and foreign scientists to
analyze the definitions and properties of the cluster issues and formulate interpretations of copyright "cluster"
and to define the definition of "trading cluster".
Methodology of research. The method of comparison to formulate their own definition of "cluster"
and "trading cluster".
Findings. Copyright formulated treatment that cluster - a geographically localized form structurally
ordered voluntary integration of cooperating independent companies and associated entities that cooperative
around a functional niche and are characterized by active involvement in the production of goods and
services, the availability of an agreed development strategy aimed at the objectives of each of the
participants and due to the synergistic effect of increasing the competitiveness of individual and causes
significant social and economic importance for the region.
Originality. Specified that the modern commercial cluster - a geographically localized form structurally
ordered voluntary integration of cooperating independent trading companies and associated entities that are
characterized by active involvement in sales, the presence of coordinated development strategy aimed at
implementing the objectives of each of the participants and thanks synergistic effect of increasing the
competitiveness of individual and causes significant social and economic importance for the region.
Practical value. The results of research aimed at accelerating the spread and clustering based on
creating a favorable business environment, the economic activity of economic entities of all forms of
ownership, accelerate innovation and investment processes of production as the basis for economic and
social development of a region and country.
Key words: dies, clustering, industrial district, cluster, industrial clusters, innovation cluster, cluster of
logistics, trading cluster.
Колосинский Е.Ю. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОРГОВЫЙ КЛАСТЕР»
Цель. На основе обобщения данных результатов исследования отечественных и зарубежных
ученых провести анализ определений, аспектов и свойств кластера и сформулировать авторская
трактовка понятия «кластер» и дать определение дефиниции «торговый кластер».
Методика исследования. Использован метод сравнения для формулирования собственного
определения понятия «кластер» и «торговый кластер».
Результаты. Сформулирована авторская трактовка, что кластер - это географически
локализованная структурно упорядоченная форма добровольной интеграции взаимодействующих
независимых компаний и ассоциированных субъектов хозяйствования, скооперированным вокруг
определенной функциональной ниши и характеризуются активным привлечением к производству
товаров, работ, услуг, наличием согласованной стратегии развития, направленной на реализацию
целей каждого из участников и благодаря синергичному эффекту ростом индивидуальной
конкурентоспособности, а также обусловливает существенную социально-экономическую значимость
для региона.
Научная новизна. Сформулировано и уточнено, что современный торговый кластер - это
географически локализованная структурно упорядоченная форма добровольной интеграции
взаимодействующих независимых торговых компаний и ассоциированных субъектов хозяйствования,
характеризующихся активным привлечением к реализации продукции, наличием согласованной
стратегии развития, направленной на реализацию целей каждого из участников и благодаря
синергичному эффекту ростом индивидуальной конкурентоспособности, а также обусловливает
существенную социально-экономическую значимость для региона.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на ускорение
распространения кластеризации и на его основе формирования благоприятной предпринимательской
среды, рост экономической активности субъектов хозяйствования всех форм собственности,
ускорение инновационно-инвестиционных процессов производства как основы экономического и
социального развития как региона, так и страны в целом.
Ключевые слова: фильер, кластеризация, индустриальный округ, кластер, промышленный
кластер, инновационный кластер, логистический кластер, торговый кластер.
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УДК 334.732:631.115.8:633.85
Нагернюк Д.В.,
здобувач∗,
Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК
ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Постановка проблеми. За державної форми власності сільськогосподарські товаровиробники
продавали свою продукцію державі за гарантованими закупівельними цінами. З переходом до ринкової
економіки і зміною власності на землю та майно держава відійшла від закупівельної функції, а її місце
зайняли численні приватні торгово-промислові й фінансові кампанії та індивідуальні підприємці,
сформувавши «етажерку» в маркетингових каналах руху продукції до кінцевого споживача, потіснивши
при цьому традиційних закупівельників – переробні підприємства і споживчі товариства.
Нині сільськогосподарські підприємства використовують для реалізації своєї продукції, зокрема
олійних культур, лише позабіржові канали і головними покупцями продукції є посередницькі структури,
які у статистиці формують так звані «інші» канали. У 2012 році за цими каналами
сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області реалізовано соняшнику – 95%, сої –
96,8% та ріпаку – 95,1%. Це доводить, що господарства не мають виходу безпосередньо на кінцевого
споживача, а значить і на кінцеву оптову ціну, в тому числі експортну. У 2012 році експортні ціни
перевищували внутрішні ціни реалізації по соняшнику – 56,4%, сої – 36,3% та ріпаку – 3,7%.
Скорочення кількості учасників ланцюжка просування товару до оптимальної кількості з метою
зближення виробника до кінцевого споживача і становить сутність оптимізації маркетингових каналів –
важливої складової раціональної побудови продуктових ринків. Першочерговими із них є організація
за сприяння держави кооперативних та інших некомерційних об’єднань у каналах просування
продукції якнайближче до споживача самими товаровиробниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виникнення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів у світовій практиці завжди було і є реакцією фермерів на економічні труднощі, обумовлені
невирішеністю насамперед питань, пов’язаних з реалізацією сільськогосподарської продукції і організацією
постачання господарствам необхідних їм засобів виробництва на вигідних умовах.
«Кооперативи є формою реалізації групових та індивідуальних виробничих інтересів його членів.
Це – об’єднання людей, які спільно беруть участь в одному або різних, але зв’язаних між собою
процесах праці для того, щоб робити те, що важко або взагалі неможливо, або невигідно зробити
одному. Самодопомога через взаємну користь дає змогу досягти значних успіхів». «Кооперування з
іншими є хорошим засобом допомоги самому собі, що одночасно стає також сприянням іншому в його
прагненні допомогти самому собі. Така спільна діяльність не виключає особистого інтересу, котрий є
рушійною силою приватного підприємства, це засіб реалізації перелічених вище інтересів» [1, с. 4-6].
На думку М. І. Туган-Барановського, кооперативні підприємства – єдина форма господарської
організації, що виникла в результаті свідомої діяльності певних соціальних груп населення з метою
вдосконалення наявної системи господарювання. Кооператив за внутрішньою економічною природою має
багато спільного з капіталістичним підприємством, однак це підприємство некапіталістичного типу.
Капіталістичне підприємство існує заради прибутку, а кооперативне не має на меті отримання прибутку [2].
У книзі «Краткий курс кооперации» О. В. Чаянов зауважив, що кооператив – це насамперед
об’єднання господарств, які не зникають у результаті цього об’єднання, а залишаються дрібними
трудовими господарствами. У кооперативах тільки частина виробництва – та частина, де велике
господарство має переваги над дрібним, об’єднується в спільну організацію. Сільськогосподарський
кооператив є доповненням до самостійного селянського господарства, обслуговує його і без такого
господарства не має сенсу [3, с. 8-9].
Кооперативи є невід’ємною складовою ринкової економіки, вони – не лише тип підприємства чи
форма господарювання, а й ідеологія виживання сільськогосподарського товаровиробника за умов
ринкової економіки [4, с. 42], бо саме кооперативний рух, кооперація дають змогу поєднувати приватну
власність, конкурентну боротьбу, ринкове господарство, справжню демократію з можливістю відчувати
себе господарями.
Таким чином, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація виникла як засіб протистояння
невеликих товаровиробників комерційним посередницьким структурам, які діють у споріднених
∗
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сферах із сільським господарством. Мета кооперації – підвищення ефективності та
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування та розробка практичних
рекомендацій з ефективного функціонування обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, як
фактора підвищення конкурентоспроможності продукції олійних культур.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про значну роль кооперативних підприємств у
світі свідчить те, що 2012 рік визнаний ООН Міжнародним роком кооперативів. У резолюції
«Кооперативи в процесі соціального розвитку» Генеральна Асамблея ООН наполегливо закликає
уряди належним чином враховувати роль і внесок кооперативів у подолання бідності, підтримувати їх,
у тому числі через належні податкові пільги.
Правовою основою функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні є Закон
України від 17.07.1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» [5]. Він регулює земельні, майнові,
трудові та інші відносини, що мають місце у сільськогосподарському кооперативі. Відповідно до
даного закону, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це кооператив, що утворюється
шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб-виробників сільськогосподарської продукції для
організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів
цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх
економічних інтересів
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це господарська організація, що: належить
сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними на демократичних засадах; надає
своїм членам послуги, які необхідні їм для власних господарств; не ставить за мету отримання
прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств своїх членів.
Кожен член обслуговуючого кооперативу самостійно здійснює свою господарську діяльність і
через кооператив виконує ті види діяльності, які будуть мати більш ефективні результати при роботі
спільно з іншими членами, ніж окремо.
Значення кооперації для сільськогосподарських товаровиробників і споживачів полягає в
реалізації зовнішнього і внутрішнього конкурентних ефектів. Внутрішній конкурентний ефект
кооперації передбачає реалізацію членам кооперативу економічних переваг від членства в ньому,
дозволяючи їм уникати посередників, спільно використовувати об’єкти виробничої та соціальної
інфраструктури і за рахунок цього знижувати собівартість продукції. Зовнішній конкурентний ефект
передбачає, що споживачі також отримують економічні переваги від функціонування кооперативу,
купуючи продукцію за нижчими цінами. Внутрішній і зовнішній ефекти кооперації формують її
позитивний соціально-економічний потенціал [6].
В Україні основні умови державної підтримки розвитку мережі сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських товаровиробників, затверджені в Державній цільовій економічній програмі
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року [7].
Дана програма передбачала до 2015 р. створити 10,5 тис. сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів – практично у кожній територіальній громаді, спрямувати на їх державну підтримку 7209
млн. грн, у тому числі, 6489 млн. грн за рахунок коштів державного бюджету. Проте більшість
передбачених заходів держави залишилися декларацією намірів на папері.
За оперативними даними Міністерства аграрної політики і продовольства України станом на 1
січня 2013 року в Україні налічується 885 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Із
загальної кількості реально здійснюють господарську діяльність 626 кооперативів: з обробітку землі та
збирання врожаю – 118, молочарських – 200, м’ясних – 20, плодоовочевих – 56, зернових – 31 та з
надання інших послуг – 201. Однак така чисельність обслуговуючих кооперативів є досить незначною,
що не дає можливості сільськогосподарським товаровиробникам вигідно збувати свою продукцію,
розширювати її асортимент, нарощувати товарність господарств до обсягів, які забезпечували б
доходи членам господарств хоча б на рівні середнього по країні показника.
Знизити витрати на зберігання продукції, формувати великі товарні партії, здійснювати
реалізацію на вигідних умовах без посередників на внутрішньому і наближатись до зовнішнього ринку
та відповідно підвищити цінову конкурентоспроможність продукції олійних культур можливо шляхом
створення сільськогосподарського збутового кооперативу.
На підготовчій стадії організації кооперативу має бути сформована ініціативна група людей,
зацікавлених в його створенні. Відповідно до чинного законодавства, зареєструвати кооператив
можуть три господарства. Оскільки потенційні учасники відчуватимуть нестачу досвіду, ініціатори
створення кооперативу можуть звернутися до державних органів, дорадчої служби, вищих навчальних
закладів, за допомогою в організації економічного навчання та консультацій.
Джерелами засобів для діяльності обслуговуючого кооперативу виступають пайові внески його
членів, розмір яких визначається обсягом продукції, яка збувається кожним з них через кооператив.
Наприклад, за приблизними оцінками, витрати, пов’язані зі створенням та початком функціонування
збутового кооперативу в Голованівському районі Кіровоградської області, можуть скласти приблизно
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850 тис. грн. Господарства району в середньому реалізують щорічно 42 тис. т продукції олійних
культур. Якщо члени кооперативу будуть весь урожай продавати через збутовий кооператив, то один
пайовий внесок складе 20,2 тис. грн./т. Чим менші обсяги продукції продаватимуться через
кооператив, тим більшим буде пайовий внесок, однак треба мати на увазі, що відповідно до закону,
господарства мають продавати через кооператив не менше 50% продукції, вирощеної для продажу.
Збутовий кооператив забезпечує своїх членів послугами по собівартості. Це означає, що ціна, за
якою кооператив оплатить продану за дорученням товаровиробників – його членів продукцію, буде
зменшена порівняно з реалізаційною ціною лише на суму, що відшкодовує витрати кооперативу
(заробітна плата, орендна плата, амортизація). Якщо б сільськогосподарські підприємства продавали
продукцію олійних культур через комерційні канали, то ціна була б зменшена ще й на суму прибутку
для суб’єктів цього каналу.
Кооператив не купує продукцію своїх членів, а реалізує її від їх імені [8, с. 169]. За наявності
коштів він може сплачувати члену кооперативу попередньо встановлену ціну, а в кінці року здійснити
доплату, виходячи з ціни, що склалася в цілому. Продукція, що передається кооперативу,
залишається власністю члена до її реалізації. Якщо кооператив переробляє продукцію, діє такий
самий принцип. Оплата продукції кожного з членів кооперативу проводиться з урахуванням якості та
сезонності, обсягів поставленої продукції та відстанню транспортних перевезень.
Сільськогосподарські підприємства, що організовують кооператив, мають також можливість
добиватися більш високої вигоди за рахунок того, що, у разі перевищення пропозиції над попитом і
виникнення загроз падіння ціни, вони можуть тимчасово вилучити значний обсяг сконцентрованої в
них продукції з торгів для вирівнювання цінової ситуації.
Для того, щоб мати найвигідніші ціни, необхідно завжди знати, кому продати продукцію. Це робота
професійного менеджера і виробник не може її виконувати, оскільки не має ні достатньо часу, ні
професійних комерційних навичок. Кооператив може найняти професійного менеджера, який добре
обізнаний із ринком олійних культур, має навички ведення переговорів, знає, як отримати надійну
інформацію про ринок, вміє передбачати зміни на ринку та добре пристосовуватись до ситуації на ньому.
Організація успішного збуту продукції залежить від уміння враховувати і використовувати складну
кон’юнктуру ринку і вносити відповідні зміни у стратегію поведінки на ринку. На ринок продукції значно
впливає світовий ринок та місцеві умови. Прогнозування ситуації на ринку потребує збору різноманітної
інформації. Наприклад, світова ціна на соняшник взимку залежить від запасу, який залишився в Україні,
Росії та країнах Західної Європи після осені, від очікуваного весняного врожаю в Аргентині, від замовлень,
зроблених Китаєм, від соєвого ринку, який залежить від урожаю у США та Бразилії.
Торговельна посередницька діяльність збутового кооперативу може здійснюватися укладанням
угод на товарній біржі. Збутовий кооператив, ставши членом біржі, буде постійно брати участь у
біржових торгах. У такому випадку він регулярно одержуватиме інформацію про попит, пропозицію і
ціни на біржову продукцію і не допускатиме їх демпінгу.
У процесі дослідження визначено економічний ефект від реалізації продукції олійних культур
сільськогосподарськими підприємствами Голованівського району через збутовий кооператив (табл. 1).
Реалізація продукції олійних культур через збутовий кооператив дасть змогу підвищити їх
конкурентоспроможність та збільшить прибуток від реалізації на 22,2 % або на 6351,2 тис. грн.
Таблиця 1
Порівняння реалізації продукції олійних культур сільськогосподарськими підприємствами
Голованівського району Кіровоградської області через збутовий кооператив та посередницькі
структури, 2012 р.
Показник
Обсяг реалізації, т
Повна собівартість, грн/т
Ціна реалізації, грн/т
Середньозважена ціна за
результатами біржових торгів, грн/т
Фактична виручка від реалізації,
тис. грн.
Кооперативні витрати, тис. грн.
Кооперативні виплати, тис. грн.
Прибуток, тис. грн.
Рівень рентабельності, %
Джерело: власні дослідження

Реалізація через посередницькі
структури
Соняшник
Соя
Ріпак

Реалізація через збутовий
кооператив
Соняшник
Соя
Ріпак

23794
2685,9
3700,9

5301
3300,4
3589,1

6248
3379,3
3849,2

23794
2685,9
-

5301
3300,4
-

6248
3379,3
-

-

-

-

3750

4250

4150

88059,2

19025,8

24049,8

89227,5

22529,3

25929,2

24150,9
37,8

1530,4
8,7

2935,9
13,9

134,0
89093,5
25185,2
39,4

30,0
22499,3
5003,9
28,6

36,0
25893,2
4779,3
22,6
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У подальшому цінову конкурентоспроможність олійних культур кооператив може підвищувати
шляхом організації переробки частини продукції своїх членів. Наші дослідження показали, що на
першому етапі це може бути переробка ріпаку власного виробництва на біопаливо. З метою
зменшення енерговитрат на виробництво олійних культур і, відповідно, зменшення собівартості, що
позитивно вплине на конкурентоспроможність.
Висновки з проведеного дослідження. Створення кооперативу зміцнить позиції на ринку
членів кооперативу, поліпшить формування сприятливого ринкового середовища та збалансованих
товарно-грошових відносин. За наявності таких кооперативів в інших районах вони можуть
об’єднатися у регіональне кооперативне об’єднання, що дасть їм можливість розвинути
зовнішньоторговельну діяльність і наблизитись до експортної ціни продукції.
Бібліографічний список
1. Шаарс Марвін А. Кооперативи: Принципи і практика / Марвін А. Шаарс ; [пер. з англ.]. – К. :
Київська книжкова друкарня наукової книги, 1994. – С. 4-6.
2. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации / М.И. Туган-Барановский ; [предисл.,
коммент. : Л.А. Булочникова, Г.Н. Сорвина, Т.П. Субботина]. – М. : Экономика, 1989. – 496 с.
3. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации / А. В. Чаянов. – М. : Кооперат. изд-во, 1925. – 78 с.
4. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – К. :
Логос, 1999. – 256 с.
5. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 № 469/97 // ВВР. – 1997.
– № 39. – ст. 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр
6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : [практ. посібник] / [Блок Р.,
Гончаренко В. В., Іванова Н. А. та ін.]. – К. : Урожай, 2001. – 288 с.
7. Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року : Постанова Кабінету
Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 42. – ст. 1408
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-п
8. Малік М. Й. Розвиток кооперативної ідеї в контексті наукових доробок І. І. Лукінова /
М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 167-169.
References
1. Shaars, Marvin A. (1994), Kooperatyvy: Pryhtsypy i praktyka [Cooperatives: Principles and
Practice], Kyivska knyzhkova drukarnia naukovoi knyhy, pp. 4-6.
2. Tugan-Baranovskiy, M.I. (1989), Sotsialnye osnovy kooperatsii [Social bases of cooperation],
Ekonomika, Moscow, 496 p.
3. Chaianov, A. V. (1925), Kratkiy kurs kooperatsii [Brief course on cooperation], Kooperativnoe Izd-vo,
Moscow, 78 p.
4. Zinovchuk, V. V. (1999), Orhanizatsiini osnovy silskohospodarskoho kooperatyvu [Organizational
bases of agricultural cooperative], Logos, Kyiv, 256 p.
5. Pro silskohospodarsku kooperatsiiu : Zakon Ukrainy vid 17.07.1997 № 469/97, available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр (access date April 21, 2014)
6. Blok, R., Honcharenko, V. V., Ivanova, N. A. et al (2001), Silskohospodarski obsluhovuiuchi
kooperatyvy [Agricultural operating cooperatives], Urozhai, Kyiv, 288 p.
7. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy pidtrymky rozvytku
silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv na period do 2015 roku, available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-п (access date April 28, 2014)
8. Malik, M. I. (2011), “The development of cooperative idea in the context of scientific achievements
I. I. Lukinova”, Ekonomika APK, no. 2, pp. 167-169.
Нагернюк Д.В. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Мета – обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з ефективного функціонування
обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, як фактора підвищення конкурентоспроможності
продукції олійних культур.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано: абстрактно-логічний метод (для
обґрунтування ролі та переваг сільськогосподарських кооперативів); статистико-економічний метод
(для порівняння результатів виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств у динаміці).
Результати. Виявлено, що основні обсяги реалізації продукції олійних культур здійснюються не
на переробні підприємства, а за іншими каналами, куди входить продаж посередникам, зерновим
компаніям, трейдерам, реалізація за бартерними угодами. Визначено, що відсутність належної
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системи збуту продукції олійних культур не дає можливості одержати справедливої вартості за цю
продукцію.
Обґрунтовано, що сільськогосподарська кооперація дозволяє дрібному товаровиробнику, не
руйнуючи своєї індивідуальності, виділити з свого організаційного плану ті його елементи, в яких
велика форма виробництва має безперечні переваги над дрібною, і організувати їх спільно з іншими
товаровиробниками. Значення кооперації для сільськогосподарських товаровиробників і споживачів
полягає в реалізації зовнішнього і внутрішнього конкурентних ефектів.
Наукова новизна. Обґрунтовано організаційні засади створення сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу. Наведено теоретичні та практичні аспекти розрахунків витрат,
пов’язаних зі створенням та початком функціонування збутового кооперативу. Визначено розмір
пайового внеску членів збутового кооперативу.
Практична значущість. Визначено економічний ефект від реалізації продукції олійних культур
сільськогосподарськими підприємствами Голованівського району через збутовий кооператив.
Реалізація продукції олійних культур через збутовий кооператив дасть змогу підвищити їх
конкурентоспроможність та збільшить прибуток від реалізації на 22,2 % або на 6351,2 тис. грн.
Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, збутовий кооператив, збут,
сільськогосподарські підприємства, олійні культури.
Nagerniuk D.V. DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION AS A FACTOR OF
COMPETITIVENESS INCREASING OF OIL CROP PRODUCTION
Purpose – study and develop practical recommendations for the effective functioning of the
maintenance of agricultural cooperative as a factor in improving the competitiveness of oilseeds.
Methodology of research. Abstract-and-logical method (to justify the role and advantages of
agricultural cooperatives); statistical-and-economic method (to compare the results of production activity of
agricultural enterprises in dynamics) were used in the study.
Findings. Revealed that the bulk of sales of oilseeds made no processing enterprises, and for other
channels, which includes sales to intermediaries, grain companies, traders barter for implementation.
Determined that no reliable system of marketing of oilseeds makes it impossible to get fair value for these
products.
Proved that agricultural cooperation allows small producers without destroying their individuality,
isolated from their organizational plan are its elements, which form a large production has clear advantages
over the flocks, and arrange them together with other producers. The value of cooperatives for agricultural
producers and consumers is to implement internal and external competitive effects.
Originality. Proved organizational principles of a modern agricultural service cooperative. Theoretical
and practical aspects of costs calculation related to the creation and early operation of marketing cooperative
are given. The amount of share of members of marketing cooperative is determined.
Practical value. The economic effect from selling of the oil crop production by the agricultural
enterprises in Holovanivsk district through marketing cooperative is determined. Selling of oil crop products
through marketing cooperative will improve their competitiveness and increase profit from sales by 22.2% or
by 6351.2 thousand UAH.
Key words: аgricultural operating cooperative, marketing cooperative, sales, agricultural enterprises,
oil crops.
Нагернюк Д.В. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Цель – обоснование и разработка практических рекомендаций по эффективному
функционирования обслуживающего сельскохозяйственного кооператива, как фактора повышения
конкурентоспособности продукции масличных культур.
Методика исследования. В процессе исследования использовано: абстрактно-логический
метод (для обоснования роли и преимуществ сельскохозяйственных кооперативов); статистикоэкономический
метод
(для
сравнения
результатов
производственной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий в динамике).
Результаты. Выявлено, что основные объемы реализации продукции масличных культур
осуществляются не на перерабатывающие предприятия, а по другим каналам, куда входит продажа
посредникам, зерновым компаниям, трейдерам, реализация по бартерным соглашениям.
Определено, что отсутствие надлежащей системы сбыта продукции масличных культур не дает
возможности получить справедливой стоимости за эту продукцию.
Обосновано, что сельскохозяйственная кооперация позволяет мелкому товаропроизводителю
не разрушая своей индивидуальности, выделить из своего организационного плана те его элементы,
в которых большая форма производства имеет неоспоримые преимущества над мелкой, и
организовать их совместно с другими товаропроизводителями. Значение кооперации для
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сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей заключается в реализации внешнего и
внутреннего конкурентных эффектов.
Научная новизна. Обосновано организационные основы создания сельскохозяйственного
обслуживающего кооператива. Приведены теоретические и практические аспекты расчетов затрат
связанных с созданием и началом функционирования сбытового кооператива. Определен размер
паевого взноса членов сбытового кооператива.
Практическая значимость. Определен экономический эффект от реализации продукции
масличных культур сельскохозяйственными предприятиями Голованевского района через сбытовой
кооператив. Реализация продукции масличных культур через сбытовой кооператив позволит повысить их
конкурентоспособность и увеличит прибыль от реализации на 22,2 % или на 6351,2 тыс. грн.
Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, сбытовой кооператив,
сбыт, сельскохозяйственные предприятия, масличные культуры.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
КОНКУРЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
Постановка проблеми. Продовольча проблема є першочерговою складовою загальноекономічної безпеки. Вона забезпечується тоді, коли частка власного виробництва продуктів
харчування в щорічному обсязі їх споживання становить не менше 80 відсотків. Допустимі частки
імпорту продовольчих товарів мають бути диференційовані в залежності від можливості їх
виробництва українськими товаровиробниками.
Конкурентоспроможність – стан динамічний, що змінюється під впливом різних факторів. Однак,
наявність самих факторів недостатня для забезпечення конкурентоспроможності і одержання певних
конкурентних переваг на основі факторів залежить від того, наскільки ефективно вони
використовуються і де, у якій галузі застосовуються. У сучасних умовах значно зростає вплив фактору
конкурентності національного й регіонального ринків на стратегічну й інвестиційну привабливість
основних товаровиробників, регіональних агропродовольчих систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження економічного механізму
конкурентоспроможності на агропродовольчому ринку привертають значну увагу вітчизняних
економістів-аграрників. Вагомий внесок у їх вирішення здійснили П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар [1],
С.Л. Дусановський, І.Г. Кириленко, Ю.С. Коваленко, М.Й. Малік [3], Т.О. Осташко, Б.Й. Пасхавер,
М.К. Пархомець [4], П.Т. Саблук, Н.П. Тарнавська [6], О.М. Шпичак, Г.В. Черевко, І.Б. Яців [9] та ін.
Вони визначили основні принципи функціонування вітчизняного агропродовольчого ринку та напрями
його розвитку. Однак, багатогранність питань, пов’язаних із вирішенням відповідних проблем на
практиці, зумовлює необхідність подальших досліджень. Це насамперед стосується виявлення й
уточнення економічного механізму конкурентоспроможності регіонального агропродовольчого ринку,
врахування динаміки росту купівельної спроможності населення, наслідків вступу України до Світової
організації торгівлі, структурних змін у системі організації аграрного виробництва. Потрібно
враховувати регіональні особливості, пов’язані з природно-кліматичними, структурно-утворювальними
економічними чинниками.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження економічного механізму конкуренції
регіонального агропродовольчого ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічні процеси розвитку конкуренції в
українській економіці багато в чому визначають перспективи формування продовольчого ринку в
новому інституціональному середовищі. Конкуренція є базовим інститутом ринку, умовою його
ефективності як форми організації економічної діяльності. Рівень її розвитку – найважливіший
індикатор ринкових реформ. Зростаюча глобалізація економіки, активне включення України в
міжнародні економічні процеси, потреби у відповідності умовам конкурентного ринку ставлять перед
вітчизняними підприємствами завдання аналізу факторів формування їх конкурентних стратегій. Це
обумовлює підвищений інтерес до досліджень в сфері розвитку конкуренції, її трансформації.
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В умовах розвитку ринкових відносин конкуренція є постійним елементом ринку. На нашу думку,
конкурентоспроможність – одна із ключових економічних категорій, що характеризує ступінь розвитку
суспільства в цілому. У цей час конкурентоспроможність – це проблема не тільки вітчизняної
економічної теорії, але й світової.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними
об’єктами на ринку. Конкурентоспроможність – це володіння властивостями, що створюють переваги для
суб’єкта економічного змагання. Ці властивості можуть належати до різних за природою об’єктів – видів
продукції, підприємств або організацій, їх груп, що утворюють галузеві об’єднання й комплекси, до окремих
країн або їх груп, що виступають як суб’єкти конкурентної боротьби.
У широкому розумінні конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними та
політичними чинниками позиції країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це
поняття на макрорівні відображає сприятливі позиції національної економіки у сфері міжнародної
торгівлі й одночасно її здатність зміцнювати ці позиції. У ринковій системі господарювання категорія
“конкурентоспроможність” – одна з головних, бо в ній відображені економічні, науково-технічні,
виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості окремого підприємства, галузі
чи країни загалом [2, с.100].
Все різноманіття конкурентних відносин, які виникають у сфері економіки, можна поділити на три
рівні: мікрорівень; мезорівень; макрорівень. Мікро- і мезорівень конкурентного поля можуть мати як
національний, так і міжнародний масштаб. Виходячи з цього, конкурентні характеристики й фактори,
які їх визначають, умовно поділяються на макрорівневі, мезорівневі та мікрорівневі.
Отже, чітко зазначені аспекти мікро-, мезо- і макроконкурентоспроможності дозволяють
окреслити об’єкти конкурентоспроможності в порядку зростання рівня конкурентного поля в такий
спосіб: персонал; товар/продукція; фірма/підприємство; галузь; регіон/область; країна. Необхідно
відзначити, що кожен об’єкт має свої внутрішні й зовнішні фактори конкурентоспроможності,
конкурентні переваги, показники оцінки конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність товару визначається насамперед двома факторами – ціною (цінові
параметри) і якістю (нецінові параметри). Конкурентоспроможність окремих товарів, продукції в підсумку
визначає конкурентоспроможність підприємств, галузей і всієї національної економіки в цілому.
На нашу думку, під конкурентоспроможністю продукції варто розуміти здатність продукції,
виробленої певним підприємством, що відповідає вимогам конкурентного ринку, здійснює обіг на
вільному внутрішньому або зовнішньому ринках аналогічної продукції.
Для більш глибшого вивчення сутності конкурентоспроможності продукції доцільним є розгляд її
критеріїв і факторів. Під критерієм слід розуміти якісну або кількісну характеристику продукції, що
слугує підставою для оцінки її конкурентоспроможності, а під фактором – безпосередню причину,
наявність якої є необхідною й достатньою для зміни конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність підприємства – це насамперед підсумки його виробничо-фінансової
діяльності, що відображають можливості ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової
реалізації в умовах конкурентного ринку з використанням всіх наявних у підприємства засобів.
Перш ніж визначити конкурентоспроможність підприємства й виробити конкурентну стратегію,
необхідно ретельно проаналізувати конкурентне середовище на ринку й головне –
конкурентоспроможність продукції, що випускаються підприємством і його конкурентами.
На думку І.М. Ліфіца, конкурентоспроможність підприємства – це здатність використовувати свої
сильні сторони й концентрувати свої зусилля в тій сфері виробництва товарів і послуг, де вона може
зайняти лідируючі позиції на внутрішньому й зовнішньому ринках [3].
Виробництво й реалізація конкурентоспроможної м’ясної продукції – це узагальнюючий показник
функціонування м’ясопереробного підприємства в конкурентному середовищі, його здатності
ефективно використовувати фінансовий, виробничий і трудовий потенціали .
На нашу думку, конкурентоспроможність м’ясопереробного підприємства – це порівняльний
ступінь задоволення суспільної потреби в екологічно чистій і нешкідливій м’ясній продукції стосовно
підприємств-конкурентів, що виражається в певному рівні платоспроможності, фінансовій стабільності
й рентабельності підприємства.
М. Портер вважає, що «поки не існує загальноприйнятого визначення конкурентоспроможності, і
суперечки навколо конкурентоспроможності... тривають і донині». У роботах М. Портера було
наведено, мабуть, найбільш фундаментальне дослідження факторів конкурентоспроможності
підприємств, які прямо пов’язані з факторами виробництва. Всі фактори, що визначають конкурентні
переваги підприємства й фірми галузі, автор представляє у вигляді декількох великих груп: людські
ресурси; фізичні ресурси; ресурс знань; грошові ресурси; інфраструктура [6].
А. Ю. Юданов стверджує, що конкурентоспроможність підприємства – це ступінь принадливості
цього продукту для споживача, який здійснює реальну купівлю [9, с. 49–52].
Отже, узагальнення визначень конкурентоспроможності підприємства в межах розглянутого
підходу дає змогу виокремити такі аспекти. По-перше, це поняття полягає у спроможності
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товаровиробника задовольняти потреби покупців порівняно з аналогічними об’єктами,
представленими на цьому ринку. По-друге, конкурентоспроможність характеризується ступенем
принадливості цього продукту для споживача, який реально купує.
На наш погляд, факторами, що визначають структуру конкуренції, виступають: розвиток
конкурентного середовища; наявність на ринку конкурентних підприємств; розмір витрат по всій
діяльності підприємств; пільги, субсидії й наявні бар’єри (економічні, адміністративно-правові,
фінансові,
інформаційні
й
т.п.);
диференціація
й
диверсифікованість
виробництва;
зовнішньоторговельні можливості й т.д. Врахування даних аспектів діяльності дозволяє всебічно
оцінити реальне положення на ринку з виробництвом конкретного виду продукції й визначити
напрямки розвитку підприємства для посилення його позицій у конкурентній боротьбі. 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.
Найбільш конкретним носієм конкурентоспроможності економіки країни на ринках є галузь, яка
складається з підприємств. Тобто конкурентоспроможність галузі залежить від здатності підприємств і
їхньої
продукції
забезпечити
конкурентоспроможність
у
певному
періоді.
Тобто,
конкурентоспроможність галузі визначається як відносна характеристика конкурентних відносин
сукупності конкурентоспроможностей підприємств, котрі її складають у відповідному середовищі, яке
передбачає реалізацію специфічних ознак, що задовольняють певні потреби суспільства.
Конкурентоспроможність
галузі
є
мезоконкурентоспроможністю.
Оцінюючи
конкурентоспроможність галузі, при необхідності варто враховувати такий важливий фактор, як
робота галузі, досліджуваної як органічна частина національного господарства. У цьому ракурсі можна
стверджувати про ступінь виконання галуззю специфічних функцій (наприклад, забезпечення
населення країни м’ясом і м’ясопродуктами стосовно до досліджуваної м’ясопереробної галузі).
Конкуренція в агропродовольчому комплексі України розвивається в умовах становлення ринку,
недосконалості ринкових інститутів. Це визначило особливості й умови її розвитку.
Для дослідження інтенсивності розвитку конкурентного середовища на продуктових ринках
залежно від факторів попиту, стратегічної поведінки окремих товаровиробників (рівень витрат,
інвестиції), імпорту, цін конкурентів побудована багатофакторна модель по часових рядах пропозиції
харчової промисловості України за 2008-2013 роки. На її основі виявлені тенденції розвитку ринку
продовольчих товарів. Як результуючий фактор множинної регресії в моделі пропозиції прийнятий
обсяг виробництва продукції харчової промисловості у вартісному вираженні. Рівняння множинної
регресії має такий вигляд:
2
y = 418,3 + 1,42х1 + 2,03x2 + 0,45х3 + 0,74х4+0,85х5-1,95х6; R = 0,84,
(1)
де х1- забезпеченість сировиною;
х2- рівень витрат;
х3 - платоспроможний попит;
х4 - інвестиції;
х5 - ціни конкурентів;
х6 – імпорт.
Найбільш значимими факторами, що визначають рівень і динаміку пропозиції є
платоспроможний попит, рівень забезпеченості сировиною, витрати виробництва, величина імпорту.
У м’ясній промисловості, наприклад, у зв’язку зі скороченням виробництва сировини, введенням
квотування м’яса вітчизняні товаровиробники пред’являють підвищений попит на вітчизняну сировину.
Тому низка підприємств, щоб вистояти в конкурентній боротьбі, починають створювати власні
сільськогосподарські виробництва. Це може призвести до росту концентрації виробництва за рахунок
створення вертикально інтегрованих холдингів. Дорожнеча сировини, посилення конкурентної
боротьби за сировину, за постачальників – особливість конкурентного середовища на сучасному
продовольчому ринку.
Дослідження показало, що модифікуються старі й розвиваються нові форми конкуренції на
продовольчому ринку. Цінова конкуренція приймає інші форми, вона не така проста як колись.
Компанії опанували нові форми жорсткої цінової конкуренції, які перемагають старі традиційні форми.
Практично відсутній демпінг, однак підприємства застосовують короткострокові цінові маневри,
агресивні стратегії. Нецінова конкуренція також трансформувалася. Вона не зводиться тільки до
брендінгу, просування торговельних марок, підвищення якості продукції. Стратегічні альянси,
навмисне банкрутство підприємств – лише деякі з них.
Нові форми цінової конкуренції виникають в умовах міжфірмової координації. Існують м’які й
тверді форми інтегрованих формувань. До числа перших належать негласні угоди й тимчасові
неформальні інтегровані структури, які зберігають юридичну самостійність. Це виводить їх зі сфери дії
антимонопольного регулювання й обмежень на злиття й поглинання. Неформальні вертикально
інтегровані структури не усувають конкуренції. Вони продовжують суперничати з іншими
підприємствами, що не входять в об’єднання. При цьому спостерігається не тільки цінова конкуренція,
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але й конкуренція в сфері інновацій, технологічного лідерства.
Щоб вистояти в конкурентній боротьбі, підприємства використовують концентрацію капіталу,
утворюють стратегічні альянси, створюють інтегровані об’єднання у формі галузевих союзів і
асоціацій, або входять у холдингові структури.
Одними з найбільш ефективних форм концентрації капіталу є злиття й поглинання, що ведуть
до об’єднання різних бізнесів, перетворенню горизонтальної форми у вертикальну.
Досвід взаємодії українських компаній в останні роки показує, що дружні горизонтальні злиття
конкуруючих бізнесів спостерігаються не так часто. У той же час існує безліч прикладів поглинань і злиттів.
Перспективним напрямком є укладання стратегічних альянсів між українськими компаніями
різного профілю. Такі альянси між компаніями, що не є прямими конкурентами, не означають простого
збільшення масштабів діяльності. Вони покликані мультиплікувати ефект, забезпечити додатковий
притягувальний вплив на покупця. Стратегічний альянс дозволяє концентрувати ресурси, але основну
вигоду він приносить у результаті диверсифікованості діяльності й включення учасників-представників
різного бізнесу.
Нові тенденції в зміні структури продовольчого ринку відображають той факт, що галузь є щось
більше, ніж сукупність незалежних фірм, а між-фірмові відносини – щось більше, ніж тільки цінова
конкуренція. Галузеві інститути можуть впливати на організацію окремих підприємств, їх стратегію,
конкурентоспроможність. Підприємства не тільки конкурують, але вони можуть також кооперуватися
для здійснення спільних послуг, для формування “правил гри на ринку” і створення
взаємодоповнюючих інвестиційних стратегій.
Висновки з даного дослідження. Похідним елементом економічної категорії «конкуренція» є
конкурентоспроможність, яка властива різним складовим економічної системи: національній економіці,
галузі, підприємству, персоналу, продукції. Конкурентоспроможність визначає перебування
економічного суб’єкта в конкурентному просторі, сприяє виконанню властивих функцій з відповідною
якістю і вартістю, здійснює прояв в процесі конкуренції і розглядається, з одного боку, як важливий
стимул ринкової активності, а з іншого – як динамічний процес пристосування до умов і вимог ринку.
Враховуючи це, автором обґрунтовано, що конкурентоспроможність – це здатність національної
економіки, галузі, господарської одиниці випереджати конкурента у досягненні поставлених
економічних
цілей.
Домінуючим
внутрішнім
чинником
конкурентоспроможності
є
конкурентоспроможність продукції. Дослідження показали, що конкурентоспроможність продукції має
відповідати трьом основним моментам: задовольняти запити споживачів на вищому рівні, ніж у
конкурентів, завдяки оптимальному поєднанню цінових і нецінових параметрів; забезпечувати
успішний продаж на цьому ринку; відповідати вимогам ринку у визначений момент і бути успішно
реалізованою при наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Таким чином, намічені позитивні тенденції розвитку конкурентного середовища на
продовольчому ринку, а також уже наявний внутрішній потенціал підприємств, що сприяє формуванню
їх довгострокових конкурентних переваг на вітчизняному й світовому ринках, можуть бути реалізовані
повною мірою при активній політиці держави з створення інституціонального середовища конкуренції.
Це – створення рівних умов розвитку форм власності й форм господарювання, захист прав власності,
ліквідація бар’єрів входу на ринок і виходу з нього, ефективна антимонопольна політика,
стимулювання малого бізнесу. Крім того, важливе значення має створення сприятливих
макроекономічних передумов: стимулювання внутрішнього попиту, ефективна протекціоністська
політика, взаємодія реального й фінансового секторів економіки, розвиток інноваційного сектора.
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Романишин
О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ
КОНКУРЕНЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
Мета. Метою статті є дослідження економічного механізму конкуренції регіонального
агропродовольчого ринку.
Методика дослідження. Теоретичною основою статті є положення сучасної економічної теорії,
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались
методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; графічний – для наочного
відображення зв’язків між досліджуваними показниками; абстрактно-логічний (теоретичні
узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування
економічного механізму конкуренції регіонального агропродовольчого ринку).
Результати. Встановлено, що галузева конкурентоспроможність тісно взаємозв’язана з
конкурентоспроможністю підприємств і має визначальне значення щодо її розвитку. Доведено, що
конкурентоспроможність полягає у спроможності товаровиробника задовольняти потреби покупців
порівняно з аналогічними об’єктами, представленими на цьому ринку. Виявлено, що
конкурентоспроможність продукту характеризується ступенем його привабливості для споживача.
Наукова новизна. Теоретично осмислення розуміння поняття конкурентоспроможності галузі,
підприємства і товару як діяльності, що спрямована на створення унікальних ринкових переваг в
умовах обмежень і протидії з боку зовнішніх і внутрішніх чинників, концентрацію виняткових ринкових
цінностей, переходу від одного якісного стану до іншого, способу перетворення унікального
потенціалу в конкурентну перевагу.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення
практичних проблем економічного механізму конкуренції, зокрема, випереджати конкурента у
досягненні поставлених економічних цілей.
Ключові
слова:
конкуренція,
конкурентоспроможність,
агропродовольчий
ринок,
конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність галузі.
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Romanyshyn O.V. INVESTIGATION OF THE ECONOMIC MECHANISM OF COMPETITION FOR
REGIONAL AGRICULTURAL AND FOOD MARKET
Purpose. The aim of the article is to study the economic mechanism of competition for regional
agricultural and food market.
Methodology of research. The theoretical basis of the article is the provision of modern economic
theory, scientific works of domestic and foreign scientists.
The following methods were used during the research, in particular: analysis and synthesis – to study
the object and subject of study; graphic – for a visual display of links between the studied parameters;
abstract and logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions); constructive and
experimental (formation of the economic mechanism of competition for regional agricultural and food
markets).
Findings. It has been established that industrial competitiveness is closely linked to the
competitiveness of enterprises and has crucial significance for its development. It has been proved that
competitiveness lies in ability of producers to meet the needs of customers compared to similar objects
represented on this market. It has been revealed that the competitiveness of the product is characterized by
the degree of its attractiveness for the consumer.
Originality. Understanding of the concept of competitiveness of the industry, enterprise and product
as activity that aimed at creating a unique market advantages in the conditions of restrictions and opposition
from the external and internal factors, the concentration of exceptional market values, the transition from one
qualitative state to another, the method of transform unique potential into competitive advantage have been
understood theoretically.
Practical value. The obtained results of research are the basis for solving practical problems of
economic mechanism of competition, particularly to be ahead of the competitor in achieving economic goals.
Key words: competition, competitiveness, agricultural and food market, competitiveness of the
enterprise, competitiveness of the industry.
Романишин О.В. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА КОНКУРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Цель. Целью статьи является исследование экономического механизма конкуренции
регионального агропродовольственного рынка.
Методика исследования. Теоретической основой статьи являются положения современной
экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых. В ходе исследования, в
частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета
исследования; графический – для наглядного отображения связей между исследуемыми
показателями; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование выводов);
конструктивный и экспериментальный (формирование экономического механизма конкуренции
регионального агропродовольственного рынка).
Результаты. Установлено, что отраслевая конкурентоспособность тесно взаимосвязана с
конкурентоспособностью предприятий и имеет определяющее значение для ее развития. Доказано,
что конкурентоспособность заключается в способности товаропроизводителя удовлетворять
потребности покупателей по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном
рынке. Выявлено, что конкурентоспособность продукта характеризуется степенью его
привлекательности для потребителя.
Научная новизна. Теоретически осмысление понимания понятия конкурентоспособности
отрасли, предприятия и товара как деятельности, направленной на создание уникальных рыночных
преимуществ в условиях ограничений и противодействия со стороны внешних и внутренних
факторов, концентрацию исключительных рыночных ценностей, перехода от одного качественного
состояния к другому, способа преобразования уникального потенциала в конкурентное
преимущество.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для
решения практических проблем экономического механизма конкуренции, в частности, умение
опережать конкурента в достижении поставленных экономических целей.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, агропродовольственный рынок,
конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность отрасли.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин і незрілості фінансового ринку проблема
фінансового оцінювання діяльності кредитних організацій стає все актуальнішою. З одного боку,
банкам необхідно самостійно проводити внутрішній аналіз свого фінансового стану для виявлення
прихованих резервів, а з другого боку, виникає необхідність зовнішнього оцінювання банківконтрагентів для визначення їх надійності, що дасть змогу зробити банківську сферу прозорішою і
передбачуванішою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансової стійкості банків та її оцінці
присвячено праці багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених. Серед зарубіжних фахівців, які
приділили увагу даній тематиці, можна назвати таких авторів, як Р. Шіллер, Д. У. Блекуелл,
Е. Дж. Долан та ін., а серед вітчизняних економістів слід відмітити праці А. Стефанишиної,
О. Заруцької, Н. Волик, О. Крухмаль та інших.
Попри значну кількість наукових робіт, присвячених даній тематиці, деякі аспекти потребують
доопрацювання та систематизації: фактори, що впливають на фінансову стійкість, інструментарій
оцінки фінансової стійкості банку та обґрунтування критеріїв оцінки фінансової стійкості банку.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження оцінки фінансової стійкості банків з
позицій логічно-послідовного сформованого інформаційного простору. Поглиблення теоретичних
положень інформаційного та методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків, а також
розробка методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного аналізу з
урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни, що відбуваються в економіці України,
кардинально впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка повинна бути
динамічною та конкурентоспроможною. На даному етапі розвитку економіки головним завданням, яке
намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації, є оцінка фінансової
стійкості банків. Головна ціль – це пошук критеріїв, які дозволять порівнювати банки за ступенем
фінансової стійкості.
Наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банків відрізняються за складом факторів, що
враховуються, системою показників, які характеризують складові фінансової стійкості, пороговими
значеннями показників тощо. Крім того, існуючі методики в основному призначені для самих банків і не
дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірності
дати об’єктивну оцінку фінансової стійкості кожного банку та банківської системи в цілому.
Фінансова стійкість банку – стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових
потоків, достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також
рентабельною діяльністю [4].
Поняття фінансової стійкості має тісний зв’язок із такими поняттями, як: «платоспроможність»,
«надійність», «ліквідність», «стабільність». Стійкість є найбільш фундаментальним поняттям, яке
більше за інші відображає проблеми та тенденції розвитку банківського сектора [8].
В свою чергу діяльність банків представляє собою комплекс взаємопов'язаних процесів, які
залежать від різноманітних факторів. Якщо при розрахунку фінансової стійкості банку виключити або
не взяти до уваги хоча б один з факторів, тоді висновки, які ми отримаємо на основі цього розрахунку,
ризикують бути не до кінця достовірними або взагалі не відображати реального стану установи.
Будучи тісно взаємопов'язаними різні фактори нерідко неоднаково впливають на результати
життєдіяльності банку: одні – позитивно, інші – негативно, змушуючи його міняти свою стратегію і
тактику на фінансовому ринку. При цьому необхідно враховувати той факт, що негативний вплив
одних факторів здатний знизити або навіть звести нанівець позитивний вплив інших. Тому можна
сказати, що в таких умовах більше можливостей вижити мають банки, які завдяки своєму вже
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створеному потенціалу можуть пом'якшити негативний вплив факторів і понести мінімальні втрати в
існуючому економічному середовищі.
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем виявлення факторів фінансової
стійкості банків засвідчив, що їх наявна класифікація відзначається ситуативністю та недостатньою
повнотою.
Як зазначає Р. Ш. Шіллер, на сьогодні ще не вироблені чіткі критерії, за якими окремі фактори
слід відносити до тієї чи іншої групи, ознаки диференціації цих груп, немає чітких показників оцінки
значущості цих факторів [7, с. 32-34].
Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість, повинна здійснюватися за різними
напрямами і з урахуванням різних ознак. Найчастіше згадуються тільки зовнішні і внутрішні фактори,
тому ми запропонуємо власну класифікацію, яка, на наш погляд, є більш повною (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація факторів оцінки фінансової стійкості банків
Класифікаційні ознаки
За способом виникнення
За часом дії
За ступенем важливості результату
За структурою
За напрямком впливу
За змістом
Джерело: авторське бачення

Фактори
Зовнішні і внутрішні
Постійні і форс-мажорні
Основні і другорядні
Прості і складні
Позитивні і негативні
Політичні, економічні, соціальні та організаційні

Необхідність конкретизації факторів, що визначають стійкість функціонування банків в
економічному середовищі, обумовлена потребою розробки стратегії і тактики їхньої поведінки.
Фінансова стійкість банків визначається зовнішніми і внутрішніми факторами. При цьому
зовнішні чинники не залежать від роботи банку, а внутрішні є відображенням ефективності
функціонування самого банку.
У масовому банкрутстві банків вирішальна роль належить зовнішнім факторам, які
представляють собою імовірнісну сукупність взаємопов'язаних факторів. Зовнішні фактори доречно
розділити на шість груп: загальноекономічні, політичні, фінансові, правові, соціально-психологічні,
форс-мажорні [5].
У цілому економічна ситуація, як в країні, так і в регіоні характеризується наступними
показниками: виробничо-технічним потенціалом, який залежить від кількості і якості робочої сили;
обсягів, структури та якості виробничих фондів і природних ресурсів; структурними змінами, що
відбуваються в економіці; інвестиційним кліматом країни. Стабільна економічна база країни – основа
стійкості банків, їх фундамент.
Щодо внутрішніх факторів фінансової стійкості банку, то їх слід поділити на три групи:
організаційні, технологічні, фінансово-економічні фактори.
До організаційних факторів, які впливають на стійкість фінансово-кредитних організацій,
відносяться: стратегія банку, рівень управління (менеджменту), кваліфікація кадрів, відносини з
засновниками, внутрішня політика банку.
Найбільше значення при цьому має стратегія банку, тобто концептуальна основа його
діяльності.
Стратегія – це система довгострокових цілей і способів їх досягнення, які характеризують
загальний напрямок розвитку комерційного банку.
Розробка стратегії банку – це пошук балансу між силами самого банку і оточуючою його
обстановкою. Баланс може бути досягнутий шляхом добірки варіантів. Оцінка обстановки виходить з
аналізу вимог ринку, технічних можливостей банківського бізнесу, наявності інфраструктури. Аналіз
існуючих ресурсів повинен включати аналіз власного капіталу та визначення основних джерел його
зростання.
Визначення економічної сутності поняття фінансової стійкості банку викликає потребу вивчення
оцінки фінансової стійкості з позицій системного підходу з метою представлення об'єктивної
характеристики її компонентів.
З цієї позиції можна представити оцінку фінансової стійкості як підсистему аналітичної функції
управління, що базується на інформаційній системі банку, реалізується за допомогою сукупності
аналітичних прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову
стійкість і обґрунтовувати відповідні управлінські рішення [6].
Ефективне функціонування системи оцінки фінансової стійкості стає можливим лише за
наявності певного забезпечення. Забезпеченням оцінки фінансової стійкості необхідно вважати
певний набір ресурсів в такій кількості та такої якості, які необхідні та достатні для досягнення мети
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функціонування системи оцінки фінансової стійкості банку, а саме інформаційне, методичне,
організаційне, технічне, кадрове забезпечення (рис. 1).

Рис. 1. Складові забезпечення оцінки фінансової стійкості банку
Джерело: авторське бачення

Методичне забезпечення – це сукупність документів організаційного, організаційно-методичного,
організаційно-розпорядницького, технічного, техніко-економічного та економічного характеру, а також
нормативно-довідкові матеріали та інші документи, затверджені у встановленому порядку
компетентними органами або керівництвом банку.
Важлива роль у забезпеченні належить інформації, яка об’єднує окремі елементи в єдину
динамічну систему.
Взаємозв’язок між інформаційним та методичним забезпеченням відбувається завдяки меті
проведення оцінки – надання інформації про фінансову стійкість банків.
Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку – це сукупність аналітичної
інформації, методів її обробки, аналізу та форм представлення, що дозволяють вивчити реальний
стан фінансової стійкості, виміряти вплив факторів, що її визначають, а також обґрунтувати напрямки
забезпечення фінансової стійкості в прогнозованому періоді.
Організаційне забезпечення – це визначення структурних підрозділів, їхні завдання,
регламентування роботи облікового апарату, процеси обліку, контролю, аналізу, технології цих
процесів на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) , тобто це структура облікового апарату,
зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного і аналітичного процесів роботи
самого апарату.
В свою чергу, організаційне забезпечення об’єднує між собою усі інші ресурси якими володіє
комерційний банк. Саме від організаційного забезпечення залежить успішна реалізація цілей і функцій
банку, що безпосередньо впливає на рівень фінансової стійкості установи.
Технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, призначених для обробки даних у
економічній інформаційній системі, комерційному банку.
До технічного забезпечення відносяться електронні обчислювальні машини, що здійснюють
обробку економічної інформації, засоби підготовки даних на машинних носіях, засоби збору і
реєстрації інформації, засоби передачі даних за каналами зв'язку, засоби накопичення і збереження
даних і видачі результатної інформації, допоміжне устаткування й організаційна техніка.
Також не можна забувати про кадрове забезпечення. Воно представляє собою комплекс дій,
направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою, як
в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового
найму тимчасових або постійних працівників.
В основі кадрового забезпечення лежить механізм планування персоналу. Ефективна система
кадрового забезпечення покликана створювати умови для мотивації, більш високої продуктивності
праці і задоволеності роботою. Вона, також, дозволяє керівнику отримати необхідну інформацію про
працівників (кваліфікаційна, статевовікова, національна структура, тощо) з метою підвищення
продуктивності їх праці, що в свою чергу впливає на покращення показників комерційного банку та
підвищенні його фінансової стійкості.
Оцінка фінансової стійкості банку істотно залежить від розвиненості відкритої системи оцінок
банківської діяльності. За умови відсутності відкритої інформації про діяльність банківських установ
узагальнююча оцінка буде не зовсім об’єктивною [3].
Оцінка фінансової стійкості реалізується за допомогою сукупності аналітичних прийомів і
способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову стійкість і
обґрунтовувати відповідні управлінські рішення.
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Суттєвими показниками такого аналізу повинні бути: достатність капіталу, прибутковість,
ліквідність, якість активів та пасивів.
Одним з найголовніших факторів, який визначає поняття внутрішньої фінансової стійкості банку,
є стійкість капіталу та ресурсна стійкість.
Капітал банку – це сукупність внесених засновниками та акціонерами власних коштів, які
зростають у результаті ефективної банківської діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за
рахунок додаткових внесків із боку учасників банку.
Власний капітал є джерелом фінансування розвитку банку, подолання негативних ситуацій,
зумовлених форс-мажорними обставинами чи зміною кон’юнктури на кредитному ринку [2]. Чільна
роль капіталу в забезпеченні фінансової стійкості банку зумовлена його функціями.
По-перше, власний капітал у частині статутного фонду, сформованого засновниками банку,
виступає на першому етапі в ролі стартових коштів, необхідних для будівництва чи оренди приміщень,
установки банківського обладнання, найму кваліфікованого персоналу та інших витрат, без яких
установа не може розпочати свою діяльність. У період зростання банку виникає потреба у
додатковому капіталі для розробки й розвитку нових напрямів діяльності, пов’язаних із розширенням
спектра послуг, упровадженням прогресивних технологій тощо.
Залучення додаткового капіталу дає банку змогу посилити власні позиції на ринку,
забезпечувати клієнтів банківськими послугами на сучасному рівні.
По-друге, величина капіталу забезпечує довіру клієнтів до банку, переконує вкладників, які
прагнуть уникнути ризику при розміщенні своїх коштів, у можливості їх відшкодування, а потенційних
позичальників – у спроможності установи забезпечити попит на кредитні ресурси.
По-третє, капітал, захищаючи від банкрутства у разі несприятливої ситуації та непередбачених
витрат, виступає своєрідним буфером, який поглинає збитки від поточної неефективної діяльності
банку до вирішення його керівництвом назрілих проблем.
І нарешті, капітал є досить принциповим регулятором діяльності банку в довгостроковій
перспективі, за допомогою якого органи державного регулювання задають йому норми економічної
поведінки. Встановлюючи кваліфікаційні розміри капіталу для різних банківських операцій, органи
нагляду зменшують потенційну необхідність регулюючого втручання у діяльність банків.
Політика регулюючих заходів щодо власного капіталу банку існує в багатьох розвинутих країнах,
а тому нові повноваження надаються лише тим банкам, у яких обсяг капіталу перевищує встановлені
мінімуми.
Банки України постійно нарощують обсяги капіталу, про що свідчать дані, наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка зростання капіталу банків України за 2013-2014 рр.

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2014

Усього власного
капіталу
01.01.2013 01.01.2014

1

ПриватБанк

172428712

214490857

14897555

16352079

18300761

20311621

2

Ощадбанк

85995536

103568090

15537900

15829632

18118147

20455511

3

Укрексім-банк

87948878

94349057

16446818

16514051

17856194

18083276

4

ДельтаБанк

29842468

55298418

2327000

2327000

3010265

3325344

5

Райффайзен-банкаваль

47694486

43460101

3002574

3002775

6346028

7236738

6

Промінвест-банк

41318058

39737492

5298715

8199297

5273397

5384190

7

Укрсоцбанк

38829858

43056668

1814515

1813727

7657085

8667738

8

ПУМБ
28229805
33207416
Сбербанк
27025933
35094686
Росії
НадраБанк
27684454
31115869
Джерело: складено авторами на основі [1]

3294492

3294492

4214831

4652300

3392461

3392461

3100593

3666785

3890363

3890363

4029926

4032299

№

9
10

Банки

Усього Активів

Статутний капітал

Слід зазначити, що активи по банківській системі зростають набагато швидше, ніж капітал банку,
це свідчить про зниження рівня капіталізації банківської системи в цілому.
Аналіз достатності капіталу як фактора фінансової стійкості банку направлений на з’ясування
характеру виконання капіталом свого призначення. Тому в процесі аналізу необхідно встановити, чи
відповідає обсяг та структура власного капіталу банку вимогам, що дозволяють йому виконувати свою
оперативну, захисну та регулюючу функції.
Висновки з проведеного дослідження. Фінансова стійкість є недостатньо вивченим поняттям
економічної теорії. У вітчизняній літературі в основному, піднімаються проблеми аналізу та управління
фінансовою стійкістю, в той час як надзвичайно важливим є визначення її сутності. Проведений огляд
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літератури дозволив виділити характерні риси фінансової стійкості банків та обґрунтувати
необхідність розгляду фінансової стійкості як окремого поняття, відмінного від стабільності, рівноваги,
надійності.
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Нестеренко Ж.К., Гриценко К.О. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Мета. Дослідження оцінки фінансової стійкості банків з позицій логічно-послідовного
сформованого інформаційного простору. Поглиблення теоретичних положень інформаційного та
методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків, а також розробка методичних підходів
до оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного аналізу з урахуванням впливу внутрішніх
та зовнішніх факторів.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітикомонографічний метод – при вивченні літературних джерел; порівняльний метод – при вивченні
динаміки зростання капіталу банків; абстрактно-логічний метод – для узагальнення теоретичних
положень, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Уточнена класифікація факторів оцінки фінансової стійкості банків. Обґрунтована
методика, яка спрямована на розробку цілісного методичного та інформаційного забезпечення оцінки
фінансової стійкості банку в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів визначення
динамічної фінансової стійкості банків.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичного інструментарію для
систематизації факторів впливу на фінансову стійкість банків.
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Практична значущість. Основні результати дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання у процесі оцінки фінансової
стійкості банків.
Ключові слова: фінансова стійкість, методи оцінки та забезпечення фінансової стійкості банків.
Nesterenko Zh.K., Grytsenko K.O. GOING IS NEAR ESTIMATION OF FINANCIAL FIRMNESS OF
COMMERCIAL BANKS
Purpose consists in assessing the financial stability of banks from the standpoint of logic, sequential
generated information space. The deepening of theoretical positions and methodological support of
information assessing the financial stability of banks, and the development of systematic approaches to
assess the financial stability of banks based on complex analysis for the effect of internal and external
factors.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analytic
monographic – at the study of literary sources; comparative method – at the study of dynamics of growth of
capital of banks; abstractly logical method – for generalization of theoretical positions, establishing causal
investigation connections, forming of conclusions and suggestions.
Results. Specified the classification of inputs for the financial stability of banks. The method is aimed
at developing a holistic methodology and data base assessment of financial stability of the bank in terms of
volatility and risk, seeking possible ways to determine the dynamic financial stability of banks.
Originality got results consists in development of methodical tool for systematization of factors of
influence on financial firmness of banks.
Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions and
methodical recommendations can be used the subjects of ménage in the process of estimation financial
firmness of banks.
Key words: financial stability, methods of assessment and ensure the financial stability of banks.
Нестеренко Ж.К., Гриценко Е.О. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Цель. Исследование оценки финансовой устойчивости банков с позиций логикопоследовательного сформированного информационного пространства. Углубление теоретических
положений информационного и методического обеспечения оценки финансовой устойчивости банков,
а также разработка методических подходов к оценке финансовой устойчивости банков на основе
комплексного анализа с учетом влияния внутренних и внешних факторов.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы:
аналитико-монографический метод – при изучении литературных источников; сравнительный метод –
при изучении динамики роста капитала банков; абстрактно-логический метод – для обобщения
теоретических положений, установление причинно-следственных связей и формирование выводов и
предложений.
Результаты. Уточнена классификация факторов оценки финансовой устойчивости банков.
Обоснована методика, которая направлена на разработку целостного методического и
информационного обеспечения оценки финансовой устойчивости банка в условиях нестабильности и
риска, поиска возможных путей определения динамической финансовой устойчивости банков.
Научная новизна исследования заключается в разработке методического инструментария для
систематизации факторов влияния на финансовую устойчивость банков.
Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений
и методических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования в процессе
оценки финансовой устойчивости банков.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, методы оценки и обеспечения финансовой
устойчивости банков.
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СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Питання запровадження інноваційних і перспективних технологій у
банківські установи набуло особливої значущості у зв'язку з об'єктивною необхідністю залучення
інвестиційних ресурсів та інноваційних програм і проектів, орієнтованих на пріоритетні напрями
розвитку української економіки. А в цей час у діяльності вітчизняних банків спостерігається
небезпечна тенденція – зростає відставання від банківських установ розвинених країн у сфері
управління інноваційними процесами. Якщо цей розрив збільшуватиметься і далі, вітчизняна
банківська система неминуче зіткнеться із серйозними труднощами, пов’язаними з відтоком капіталу,
втратою клієнтів та зменшенням обсягу активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти становлення та функціонування
банківських інновацій досліджуються у роботах В. Базилевича, М. Бурмаки, І. Брітченко, О. Василика,
Н. Кузнєцової, С. Льовочкіна, А. Мороза, А. Пересади, Н. Рязанової, М. Савлука, І. Софіщенка,
В. Федосова, В. Ющенка, В. Ходаківської, В. Бєляєва та ін. Взаємозв’язок фінансового ринку з
розвитком економічних систем та національної економіки розглядаються у працях І. Брітченка,
О. Білоруса, В. Бородюка, О. Васюренко, В. Гейця, Б. Губського, Б. Данилишина, С. Дорогунцова,
О. Другова, Б. Кваснюка, В. Науменка, О. Папаіки, Т. Смовженко та ін.
Загальномаркетингові підходи щодо конкурентоспроможності банківських послуг заклали
Ф. Котлер, Г. Армстронг, Б. Берман, Дж. Еванс, Е. Дихтль, Х. Хершген, Г. Ассель, Ж. Ж. Ламбен,
Г. Л. Багієв, І. Н. Герчикова, Є. П. Голубков, Г. Д. Крилова, Р. Б. Ноздрьова, Г. Г. Абрамішвілі,
П. С. Зав’ялов, А. А. Мазаракі, А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Г. Герасимчук, Н. П. Гончарова,
В. Я. Кардаш, Н. В. Куденко, П. Г. Петрова, С. В. Скибінський, А. О. Старостіна, Є. В. Ромат,
Е. О. Азарян, Л. Ф. Романенко та ін. Проте, подальшого дослідження потребують питання якісного
розвитку, оперативного впровадження та ефективного використання інноваційних продуктів у
банківські установи України, оскільки вони стануть запорукою становлення сучасної фінансовокредитної системи держави.
Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення сутності банківських інновацій та
тенденцій їх розвитку. В межах мети поставлені наступні завдання: провести теоретичне дослідження
визначення сутності терміну «інновація», зокрема «банківська інновація»; розглянути основні тенденції
банківських інновацій, проблеми їх впровадження та перспективи використання; обґрунтувати перелік
перспективних продуктів, що можуть бути впроваджені банками України з метою отримання
конкурентних переваг на ринку банківських послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження. Банківська система України зараз знаходиться на
етапі розвитку та впровадження в свою діяльність інноваційних продуктів. За умови дотримання
напряму інноваційного розвитку українські банківські установи отримують можливість стати
конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських послуг, значно покращити якість та
швидкість їх надання та диференціювати відповідно до потреб клієнта, що матиме тільки позитивний
вплив для банківської системи.
Поняття «інновації» (нововведення) сучасна економічна наука трактує як «кінцевий результат
інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту,
впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, який використовувався у
практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг» [2; 4]. Йдеться про створення
банківського продукту, що має більш привабливі споживчі властивості, в порівнянні з пропонованими
раніше, або якісно нового продукту, здатного задовольнити невраховані раніше потреби його
потенційного покупця, або використання більш досконалої технології створення банківського продукту.
Виникнення банківських інновацій обумовлене безперервним рухом підприємницької думки,
прагненням обійти конкурентів, інформацією, що поступає, про банківські нововведення зарубіжних
країн, а також періодично виникаючими кризами в банківській сфері (загальними або приватними), що
є стимул-реакцією до посилення активності в області інновацій, направленої на підвищення
фінансової стійкості банку [5]. Інновації у банківській сфері – це кінцевий результат інноваційної
діяльності банку, який отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого банківського продукту
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чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність [8; 9]. Таким чином, за сучасних умов
запровадження інновацій є одним з найдієвіших інструментів у конкурентній боротьбі.
В результаті дослідження встановлено, що інноваційні стратегії банків реалізуються в умовах
дещо відмінних від інших суб’єктів господарювання, що пояснюється специфікою їх економічного
становища як фінансових посередників – високою суспільною відповідальністю й значною
ризикованістю діяльності [1; 3]. Йдеться про створення банківського продукту, що має більш
привабливі споживчі властивості, в порівнянні з пропонованими раніше, або якісно нового продукту,
здатного задовольнити невраховані раніше потреби його потенційного покупця, або використання
більш досконалої технології створення банківського продукту.
Усі перераховані вище ознаки повною мірою відповідають поняттю нового банківського продукту,
якщо він:
– самостійно розроблений банком для задоволення потреб клієнтів і не має аналогів на ринку;
– вже є у спектрі послуг банку і використовується на одному з ринків, але виведений на інший;
– впроваджується банком на основі аналізу ринку та оцінки комерційної реалізованості
створення копії вже наявного на ринку продукту.
Поняття «інновації» можна застосовувати до всіх нововведень у всіх сферах функціонування
банку, яким притаманний певний позитивний економічний або стратегічний ефект, прикладом якого
можна вважати приріст клієнтської бази банку, збільшення частки ринку, скорочення витрат на
проведення будь-якого виду операцій і тощо, або створюють умови для вищезазначеного [6; 3].
Інноваційний процес, тобто процес, пов’язаний зі створенням, освоєнням і поширенням інновацій,
охоплює всі сторони діяльності банку: від розробки концепції або ідеї до її практичної реалізації.
Однак, банківською інновацією не можуть вважатися банківський продукт або операція, які є
новими тільки для даного банку, але вже давно реалізуються в інших банках.
Слід визначити низку причин, які обумовлюють необхідність запровадження інновацій в
банківську діяльність, зокрема це:
− необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, причому не лише у короткостроковій,
а й у довгостроковій перспективі;
− спроможність банківської установи генерувати нові потоки доходів за рахунок впровадження
інноваційних продуктів, високої якості обслуговування клієнтів, що забезпечується саме реалізацією
інноваційних рішень, що відрізняє банк від його конкурентів;
− підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах уже не може бути результатом
лише економії на ресурсах, а потребує запровадження процесних інновацій, яке допомагає знизити
витрати на виконання певних операцій із одночасним поліпшенням якості обслуговування;
− дотримання банками вимог державного регулювання банківської діяльності, спрямованого на
забезпечення стабільного й надійного функціонування банківської системи шляхом контролю ризиків,
що беруть на себе комерційні банки як фінансові посередники;
− бажання банківських установ створити й підтримувати імідж сучасного динамічного інституту,
який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавлений у розв'язанні їх фінансових проблем, забезпечує
комфортне і доступне обслуговування;
− кардинальні зрушення у структурі і характері потреб споживачів фінансових послуг, які
відбуваються в останні десятиліття [2; 8; 9].
Еволюція банківської системи в бік дистанційної моделі банківського обслуговування зумовлена
рядом об'єктивних особливостей економічного і соціального середовища, в яких існують банки, і в
першу чергу – змінами в способі життя людей, автоматизацією банківських операцій, зростанням
конкуренції, проникненням нових інформаційних та комунікаційних технологій, які докорінним чином
змінюють обличчя сучасних фінансово-кредитних інститутів, способи їх комунікацій з клієнтами,
канали продажу банківських послуг. Все це є відображенням інноваційного процесу, що постійно
відбувається у банках й дозволяє їм в умовах жорсткої конкуренції та динамічної макроекономічної
ситуації диференціюватися на фінансовому ринку з метою забезпечення зростання вартості бізнесу.
Тому, аналіз різноманітних факторів впливу на інноваційний процес у банківських установах
виявляється достатньо актуальним як з теоретичної, так і практичної точок зору, оскільки дозволяє
підвищити обґрунтованість вибору та ефективність реалізації інновацій фінансових інститутів.
В результаті аналізу зарубіжного досвіду функціонування банківських установ виявлено, що
відбуваються такі інноваційні зміни:
− «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій і інструментів:
самообслуговування,
дистанційне
обслуговування,
використання
Інтернету,
індивідуальні
консультації, телефонні центри;
− віртуальні банківські й фінансові технології: управління банківським рахунком, готівкові
розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, фінансові організації (біржі, банки);
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− розгалуження й організаційне розділення банку на три елементи: поширення послуг,
виробнича частина і портфельний банк, оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і
філіальній мережі;
− комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій для електронного і
змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам вибирає форму обслуговування);
− нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати самообслуговування
(моно- і багатофункціональні, інформаційні) [6; 7].
Враховуючи вищевикладене, серед інновацій доцільно окремо виділяти фінансові, які мають
вигляд різноманітних фінансових інструментів, що обертаються на грошовому ринку. Від звичайних
продуктових вони відрізняються причинами виникнення, специфічним процесом створення,
особливостями життєвого циклу. Згідно класифікації Банку міжнародних розрахунків, запропонованої у
1986 році, фінансові інновації, у свою чергу, поділяються на пов'язані з передачею цінового або
кредитного ризику, з підвищенням ліквідності, спрямовані на збільшення можливостей запозичень та
на зростання акціонерного капіталу.
Для забезпечення більш точного позиціонування банку на фінансовому ринку у відповідності до
обраної стратегії розвитку власне продуктові інновації необхідно поділяти на такі, що пов'язані з
традиційної діяльністю банків як фінансових посередників (депозитною, кредитною, розрахунковою),
та ті, що відображають їх проникнення у нові сфери фінансової діяльності.
Серед ринкових інновацій, крім пов'язаних з виведенням товарів на нові ринки, слід, безумовно,
виокремлювати інновації у каналах збуту та маркетингових комунікаціях комерційного банку, значення
та динамічність змін яких останніми роками суттєво підвищилися.
Назва останньої групи інновацій – забезпечувальні – відображає їх роль у процесі банківського
виробництва: вдосконалювати умови та механізми виконання банками своєї основної функції у
суспільстві, що полягає у задоволенні потреб економічних суб'єктів у різноманітних фінансових
послугах [1]. Ця група інновацій теж потребує конкретизації, оскільки вона об'єднує досить неоднорідні
за своїм змістом процеси. У ній доцільно виділити:
− технологічні інновації, що пов'язані з розвитком технічних можливостей функціонування банку;
− власне процесні інновації, що відображають удосконалення банківських бізнес-процесів у
рамках програм комплексного управління якістю -TQM (англ. Total Quality Management);
− сервісні інновації, що полягають у розробці нових підходів до обслуговування клієнтів;
− управлінські інновації, що стосуються змін організаційної структури банку, механізмів
планування, контролю, стимулювання тощо;
− концептуальні інновації, що полягають у змінах моделі та стратегії ведення бізнесу [10; 2].
Дуже часто перед вітчизняними банками постає проблема вибору між двома варіантами
отримання інформаційних технологій: виробляти самостійно чи використати вже існуючі (наприклад,
розроблені
банками,
які
працюють
на
зарубіжному
ринку)
як
засіб
підвищення
конкурентоспроможності на ринку банківських послуг.
Як вважають деякі дослідники, найбільш перспективними інноваційними послугами, які мають
впроваджуватися українськими комерційними банками, є: Інтернет-еквайрінг, нові депозитні рішення,
Private Banking, хеджування валютних ризиків, мультивалютні вклади, емісія привілейованих
пластикових карток тощо.
Інтернет-еквайрінг, як складова електронної комерції, є діяльністю кредитної організації (банку
еквайрера), що включає здійснення розрахунків з організаціями електронної комерції за операціями,
які здійснюються з використанням банківських карт у мережі Інтернет. На сьогоднішній день в Україні
лише декілька комерційних банків можуть запропонувати елементи цієї послуги.
В українських банках не існує дефіциту IT-фахівців, здатних розробити відповідне програмне
забезпечення, однак в Україні немає широкого попиту на таку послугу, оскільки цільова аудиторія ще
не готова до активного використання Інтернет-технологій у здійсненні своїх розрахункових операцій, а
система бухгалтерського обліку підприємств ще не в змозі перебудуватися під нові вимоги.
Private Banking – це система відносин між клієнтом і банком, яку характеризує персональний
підхід до клієнта, комплексність послуг, що надаються, і висококласне обслуговування. В основу
ідеології Private Banking закладено принципи гарантування клієнту максимальної конфіденційності усіх
послуг, що йому надаються (з погляду чинного законодавства країни), можливості доступу до вищого
керівництва банку, індивідуального підходу, найвищої якості і рівня обслуговування, орієнтацію на
тривалу ділову співпрацю, фінансове планування, уміння враховувати можливі запити клієнта.
Відповідно до принципів Private Banking, крім класичних послуг, банки пропонують ще й цілий
комплекс додаткових.
Перш за все, мова йде про формування індивідуального інвестиційного портфеля та
інвестиційної стратегії, а також довірче управління: довірче управління фінансовими ресурсами
клієнтів шляхом їх розміщення в боргових і пайових цінних паперах, а також у цінних паперах
інститутів спільного інвестування.
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Особливою популярністю користуються консалтингові послуги: комплекс послуг з податкового,
юридичного супроводу і консультування, розроблення рекомендацій, спрямованих на мінімізацію
податків і податкове планування.
Додатково банки можуть надавати клієнтам цілу низку послуг нефінансового характеру.
Переважно це послуги, які надають клієнту додатковий сервіс, додаткові привілеї (дисконтні програми,
доступ у зали VIP-персон, приватні ділові клуби тощо). Окрім цього, у рамках зазначених послуг
можуть пропонуватися різні програми інвестування засобів у нефінансові активи: нерухомість,
мистецтво, дорогоцінні метали.
Привабливим для впровадження може бути депозит з програмою страхування, відсотки за яким
банк перераховує страховій компанії на накопичувальний рахунок із страхування життя або як оплата,
наприклад, туристичної страховки або полісу КАСКО.
Відносно новим видом банківських послуг є мультивалютні вклади: терміновий депозит у
декількох валютах (об’єднання в один рахунок трьохвалют: гривні, долара, євро). Більшість банків
просуває бівалютні депозити (євро/долар). При цьому прибутковість цих депозитів є значно нижчою за
стандартні депозити в гривні, а для клієнтів майже повністю відсутня можливість вільного переходу з
однієї валюти на іншу, а також можливість варіювання на різниці валютних курсів.
Перспективними банківськими послугами є також хеджування валютних ризиків з використанням
похідних цінних паперів: ф’ючерсів, опціонів та свопів, однак відсутність в Україні повноцінного
фондового ринку призводить до неможливості використання зазначених інструментів у наш час.
Висновки з проведеного дослідження.
Підводячи підсумок, слід зазначити:
1) інновації у банківській сфері – кінцевий результат інноваційної діяльності банку, який отримав
реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого банківського продукту чи послуги, які впроваджено в
практичну діяльність;
2) впровадження інноваційних банківських проектів – найпріоритетніший напрямків подальшого
розвитку банківських установ та отримання конкурентних переваг на ринку фінансово-кредитних
послуг України;
3) причини, які обумовлюють необхідність запровадження інновацій це: підвищення прибуткової
діяльності банку; генерування нових потоків доходів за рахунок впровадження інноваційних продуктів
високої якості; підвищення операційної ефективності; формування сучасного іміджу банківської
установи.
4) до перспективних напрямів банківських інновацій варто віднести «багатоканальну діяльність»
при поєднанні нових і традиційних технологій і інструментів; віртуальні банківські й фінансові
технології; комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій; нові банківські
продукти (послуги) на базі нових технологій.
Вищезазначене формує підґрунтя для подальших науково-практичних досліджень щодо
виявлення нових потреб для нових клієнтів, розроблення принципово нових банківських продуктів та
наукового обґрунтування доцільності та економічної ефективності їх впровадження, створення нових
технологій інтернет-, теле-, відеобанкінгу.
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Заборовець Ю.О. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
Метою даної роботи є визначення сутності банківських інновацій та перспектив їх розвитку.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались такі методи як: абстрактнотеоретичний (визначення теоретичних та методичних засад інноваційного розвитку банківських
установ); порівняльно-правовий (аналіз нормативно-законодавчої бази застосування інновацій та
практики їх застосування); описово-аналітичний (аналіз та дослідження різноманітних фінансових
інновацій, що впроваджуються на фінансовому ринку України).
Результати дослідження. Встановлено, що інновації у банківській сфері це кінцевий результат
інноваційної діяльності банку, який отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого
банківського продукту чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність. Обґрунтовано, що
перспективними напрямами банківських інновацій є «багатоканальна діяльність»; віртуальні банківські
й фінансові технології; комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій;
банківські продукти (послуги) на базі нових технологій.
Наукова новизна. В процесі дослідження визначено сутність комплексу перспективних
банківських послуг з податкового, юридичного супроводу і консультування.
Практична значущість. Результати дослідження доцільно використати у фінансово-кредитних
установах з метою отримання конкурентних переваг на ринку фінансово-кредитних послуг України,
підвищення прибутковості, генерування нових потоків доходів за рахунок впровадження інноваційних
продуктів високої якості, підвищення операційної ефективності, формування сучасного іміджу
вітчизняних банківських установ.
Ключові слова: інновація, перспективна фінансова послуга, конкурентоспроможність,
банківська установа, фінансова система, інформаційні технології.
Zaborovets Ju.A. ESSENCE, CONTENTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT INNOVATION
TECHNOLOGY OF BANKS IN UKRAINE
Purpose of this study is to determine the nature of banking innovations and trends in their
development.
Methodology of research. The study used methods such as abstract and theoretical (definition of
theoretical and methodological foundations of innovation development banks); comparative law (analysis of
legal framework applying innovations and practices); descriptive and analytical (analysis and research of
various financial innovations that are introduced in the financial market of Ukraine).
Findings. Established that innovation in banking is the end result of the innovation of the bank, which
received a realization in the form of new or improved banking products or services that are implemented in
practice. Proved that the promising areas of banking innovation is the "multi-activity"; virtual banking and
financial technology; integrated use of new information and communication technologies; banking products
(services) on the basis of new technologies.
Originality. The study identified the complex nature of advanced banking services, tax, legal support
and counseling.
Practical value. The survey results it is advisable to use in financial institutions in order to obtain
competitive advantages in the market of financial and credit services Ukraine, increase profitability, generate
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new revenue streams through the introduction of innovative high quality products, improve operating
efficiency, the formation of the modern image of domestic banks.
Key words: innovation, promising financial services, competitive, banks, financial system, information
technology.
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СОДЕРЖАНИЕ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ
Целью данной работы является определение сущности банковских инноваций и тенденций их
развития.
Методика исследования. В процессе исследования использовались такие методы как:
абстрактно-теоретический (определение теоретических и методических основ инновационного
развития банковских учреждений); сравнительно-правовой (анализ нормативно-законодательной
базы применения инноваций и практики их применения); описательно-аналитический (анализ и
исследования различных финансовых инноваций, которые внедряются на финансовом рынке
Украины).
Результаты исследования. Установлено, что инновации в банковской сфере это конечный
результат инновационной деятельности банка, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного банковского продукта или услуги, которые внедрены в практическую
деятельность. Обосновано, что перспективными направлениями банковских инноваций является
«многоканальная деятельность»; виртуальные банковские и финансовые технологии; комплексное
использование новых информационных и коммуникационных технологий; банковские продукты
(услуги) на базе новых технологий.
Научная новизна. В процессе исследования определены сущность комплекса перспективных
банковских услуг по налоговому, юридическому сопровождению и консультированию.
Практическая значимость. Результаты исследования целесообразно использовать в
финансово-кредитных учреждениях с целью получения конкурентных преимуществ на рынке
финансово-кредитных услуг Украины, повышение доходности, генерирования новых потоков доходов
за счет внедрения инновационных продуктов высокого качества, повышение операционной
эффективности, формирование современного имиджа отечественных банковских учреждений.
Ключевые слова: инновация, перспективная финансовая услуга, конкурентоспособность,
банковское учреждение, финансовая система, информационные технологии.
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ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
Постановка проблеми. В останні роки чітко простежується тенденція прискорення економічної
та політичної нестабільності на національному, регіональному і глобальному рівнях. Банківські
системи, які акумулюють політичні, макроекономічні та інституціональні ризики, в умовах зростаючої
нестабільності опиняються в найбільш несприятливому стані. При цьому виникнення нестабільності в
самому банківському секторі призводить до негативних наслідків розвитку економіки в цілому, а в
деяких випадках, навіть провокує соціально-політичну кризу.
За таких умов втручання держави у банківську сферу є неминучим. Більше того, остання
фінансова криза довела, що постійне адекватне антикризове державне управління дозволяє у
найкоротші терміни (навіть за умов системної банківської кризи) подолати кризові явища, забезпечити
стабільне функціонування банківської системи та ефективний розвиток економіки. Тому державне
антикризове управління поступово перетворюється в очевидний та абсолютно необхідний фактор
повсякденної банківської діяльності і стає невід’ємною складовою державної політики при виведенні
країни з фінансової депресії.
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Зважаючи на це, підвищується практичний інтерес до розробки теоретичних засад і практичного
інструментарію державного антикризового управління банківською діяльністю, які є необхідною
передумовою протидії кризі та відновлення фінансової стабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні теоретичні і практичні засади
державного антикризового управління банківською діяльністю висвітлюються у багатьох працях
вітчизняних науковців, зокрема таких, як А. Арістова [1], О. Барановський [2], Ю. Заруба [3],
В. Коваленко [4], М. Литвин [7], Г. Мазур [1], В. Міщенко [5], С. Науменкова [6], Н. Стукало [7],
В. Шпачук [8] та ін. Так, В. Міщенко, досліджуючи питання державного втручання в діяльність
проблемних банків, констатує, що «під час кризи єдиною установою, яка готова здійснювати інвестиції
в проблемні банки, є уряд, або уповноважений ним орган» [5, с. 13]. В. Шпачук відстоює точку зору, що
«…потреба в державному антикризовому управлінні банківською системою зростає, коли на ринку
з’являються проблемні банки» [8, с. 143]. Н. Стукало та М. Литвин вважають, що у період кризи
проблемами банківського сектору повинні опікуватися усі гілки влади, а не лише один регулятор [7,
с. 20]. Ю. Заруба, розглядаючи інструментарій державного антикризового управління, зазначає, що
«…в умовах кризових явищ одним із найважливіших завдань державного управління є відновлення
капіталу банківської системи – як у цілому, так і окремих банків» [3, с. 40].
Однак, у більшості наукових розвідок мало уваги приділено технологіям державного
антикризового управління банківською діяльністю, також залишаються недостатньо дослідженими
питання вдосконалення технології державного антикризового управління. 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 удосконалення державного антикризового управління банківською
діяльністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, будь-яка банківська криза
представляє собою глибоке порушення економічних процесів, що викликає різноманітні втрати
національного доходу. Дане твердження пояснюється тим, що банківський сектор покликаний
здійснювати трансформацію внутрішніх заощаджень у інвестиції, сприяти алокації ресурсів, надавати
можливість для реалізації базових соціальних функцій держави, забезпечувати укріплення
фінансового суверенітету. У періоди криз виконання даних завдань є ускладненим, внаслідок
негативних процесів, які призводять до затримки платежів між суб’єктами господарювання, нестачі
кредитних ресурсів, необхідних для функціонування та розвитку економіки, виконання зобов’язань
банками перед вкладниками.
Остання глобальна криза, яка була безпрецедентною за своїми розмірами та винятковим
ступенем поширення, багатьма науковцями була визнана першою повномасштабною економічною
кризою в умовах глобалізації, тобто першою кризою планетарного масштабу. Вона принесла
колосальні економічні та фінансові втрати для світової економіки: падіння загальної вартості світового
національного багатства становило 57 трлн. дол. США. Зважуючи на серйозність наслідків банківських
криз, урядами більшості країн були розроблені та запроваджені сучасні заходи державного
антикризового управління для стабілізації діяльності банківської системи (табл. 1).
Таблиця 1
Основні антикризові заходи урядів окремих країн
у період світової фінансової кризи 2007–2009 рр.
Країна

Антикризові заходи уряду

1

2
– створення державного фонду у сумі 20 млрд. австралійських доларів для підтримання
банківської системи країни;
– виділення урядом 3,4 млрд. дол. для підтримки ліквідності банківської системи;
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом [1].
– прийняття урядом загального пакету фінансової допомоги банківській системі у розмірі
100 млрд. євро [7];
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом [1];
– націоналізація проблемних банків, зокрема 15 млрд. євро виділено з бюджету на
націоналізацію Bank Medici AG;
– надання державних субсидій банкам у разі виникнення проблем із ліквідністю на суму
15 млрд. євро [2].
– прийняття Декрету Президента Республіки Білорусь про гарантування державою
збереження та відшкодування вкладів фізичних осіб у національній та іноземній валюті;
– виділення урядом 4,1 трлн. біл. руб (1,4 млрд. дол. США) на додаткову капіталізацію
системних державних банків [2].
– створення суверенного фонду благополуччя у розмірі 14,2 млрд. реалів (близько 6
млрд. доларів США) з метою пом’якшення ефектів світової фінансової кризи на
економіку країни [6].

Австралія

Австрія

Білорусь

Бразилія
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продовження табл. 1
1
Гонконг

Великобританія

Індія

Греція

Іспанія

Канада

Китай

Південна
Корея

Польща

Німеччина

ОАЕ

Росія

2
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом;
– створення стабілізаційного фонду урядом для підтримки проблемних банків у сумі 20
млрд. дол. США [1].
- інвестування урядом 50 млрд. фунтів стерлінгів для викупу часток у великих банках,
200 млрд. фунтів стерлінгів – на короткострокові кредити Банку Англії та 500 млрд.
фунтів стерлінгів на рекапіталізацію банків;
– надання гарантій уряду на суму 250 млрд. фунтів стерлінгів за міжбанківськими
кредитами, надання урядових гарантій банкам, що беруть участь у схемах рекапіталізації
за незабезпеченими боргами на суму 200 млрд. фунтів стерлінгів [7];
- націоналізація восьми найкрупніших банків;
- підвищення гарантій за депозитами до 50 тис. фунтів стерлінгів [2].
– виділення урядом 20 млрд. дол. США для подолання наслідків банківської кризи.
- надання державних гарантій за депозитами банківської системи у розмірі 320 млрд.
євро [7];
- надання до кінця 2009 р. урядових гарантій на суму 15 млрд. євро усім фінансовим
установам за виданими кредитами на термін від 3 до 5 років;
- зміцнення капіталу банків на суму до 5 млрд. євро в обмін на одержання державою
частини їх привілейованих акцій [2];
- надання кредитним установам з метою їх рекапіталізації спеціальних державних
облігацій на суму 15 млрд. євро;
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом.
- викуп урядом проблемних кредитів банків на суму 50 млрд. євро;
– надання державних гарантій за боргами банків і великих кредиторів – за новими
фінансовими операціями, у т.ч. борговими розписками та облігаціями строком до 5
років [6].
- створення державного фонду у розмірі 45 млрд. канадських доларів для підтримки
кредитування суб’єктів малого бізнесу;
- купівля урядом пулу застрахованих іпотечних цінних паперів у канадської іпотечної та
житлової корпорації на суму 25 млрд. доларів;
- затвердження урядом державної програми страхування канадських кредиторів на суму
179 млрд. канадських доларів [6];
– зниження оподаткування банків [2]
- прийняття урядом антикризової програми загальною вартістю 4 трлн. юанів (586 млрд.
дол. США);
- рефінансування Народного Банка Китаю на 14,7 млрд. дол. США;
– виділення урядом 20 млрд. дол. США на рекапіталізацію Agriculturel Bank of China;
- створення державних КУА для викупу проблемних активів банків;
- державне гарантування вкладів було збільшення до 43 тис. дол. США.
– надання державних гарантій за кредитами на 100 млрд. дол. США строком до трьох
років;
– виділення 11 млрд. дол. США для рекапіталізації банків [7].
– створення Комітету фінансової стабільності для забезпечення координації дій між
державним, банківським і приватним секторами економіки;
– прийняття закону «Про Банківський гарантійний фонд», який підняв максимальну суму
гарантування до 50 тис. євро.
– створення спеціального фонду для стабілізації фінансового ринку Soffin обсягом 480
млрд. євро [2];
– прийняття урядом плану стимулювання економіки країни;
– проведення рекапіталізації другого за величиною банку Німеччини – Commerzbank AG
на суму 10 млрд.євро;
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом.
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом.
- підтримка ліквідності банківської системи шляхом збільшення ліміту тимчасово вільних
коштів (на 1 трлн. 210 млн. руб) на депозитах банківських установ;
- розміщення урядом Росії коштів Фонду національного добробуту на суму 450 млрд. руб.
строком на 11 років під 7% річних;
– зростання державної гарантії за вкладами з 400 тис. до 700 тис. руб (за депозитом у
сумі до 200 тис. руб. гарантується 100% повернення грошових коштів, якщо депозит
перевищує 200 тис. руб., але не більше 700 тис. руб., гарантується 90% повернення
грошових коштів);
– з державного бюджету було виділено 185 млрд. дол. США на рекапіталізацію банків та
11 млрд. дол. США на викуп проблемних активів банків.
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продовження табл. 1
1

США

Тайвань

2
- викуп державою шляхом реалізації програми ТАRP (Troubled Asset Relief Progtam)
проблемних кредитів банків та інших корпорацій на суму 700 млрд. доларів США;
- проведення масштабної фінансової допомоги та цільових інвестицій у банки та страхові
компанії на суму 309 млрд. доларів;
- встановлення гарантій Казначейством США для інвестицій у фонди грошового ринку
нас уму 50 млрд. доларів. США;
- прийняття відповідальності урядом за борговими зобов’язаннями іпотечних компаній
після їх націоналізації на суму 1600 млрд. дол. США;
- страхування урядом США нових 30 річних іпотечних кредитів із фіксованою відсотковою
ставкою на суму 300 млрд. доларів США;
- збільшення ліквідності банків шляхом надання Казначейством чеків на суму 250 млрд.
дол. США;
– запровадження державної програми споживчого кредитування TALF;
– на період кризи (з 3.10.2008 по 31.12.2009 р.) підвищено суму гарантування вкладів зі
100 до 250 тис. доларів США [5].
– 100-відсоткове гарантування вкладів населення урядом.

– надання урядом 320 млрд. євро гарантій за операціями на міжбанківському ринку;
– виділення урядом 40 млрд. євро на рекапіталізацію банків [7];
Франція
– спрямування урядом 10,5 млрд. євро викуп проблемних активів системних банків:
Credit Agricol SA (3 млрд. євро), BNP Paribas (2,25 млрд. євро), Caisse Depargne (1,1
млрд. євро), Banque populaire ( 950 млн. євро) і т. д.
– прийняття урядом плану щодо обмеження масштабів та наслідків економічної кризи на
суму 37 трлн. ієн;
– надання гарантій уряду при здійсненні кредитування малого бізнесу на суму 303 млрд.
Японія
доларів США;
– збільшення у державному бюджеті резервів на підтримку фінансових інститутів із
державною часткою власності на суму 27 трлн. ієн [6].
Джерело: складено автором за даними [1; 2; 5; 6; 7]

Наведені у табл. 1 дані свідчать, що реалізація основних заходів державного антикризового
управління банківською діяльністю у більшості країн ґрунтувалися на розроблених і затверджених
широкомасштабних урядових програмах, які повинні були не лише підтримати стійкість банківського
сектору через проведення широкомасштабних вливань капіталу, надання державних гарантій за
кредитами і борговими цінними паперами, удосконалення системи гарантування вкладів, а і
забезпечувати макроекономічну збалансованість та підтримку реального сектору економіки. Тому
більшість державних програм антикризового управління банківською діяльністю сприяли
стимулюванню попиту та забезпеченню внутрішньої зайнятості населення, підтримці малого та
середнього бізнесу, стимулюванню кредитування пріоритетних галузей економіки. Основні заходи
державного антикризового управління були націлені на пом’якшення наслідків кризи та поступове
одужання економіки шляхом стимулювання її пожвавлення за участю банківських установ.
У цілому, втручання держави у банківську діяльність в період кризи стало неминучим, оскільки
потрясіння на фінансових ринках не лише підірвали стабільність банків у багатьох країнах, а й
викликали масові банкрутства крупних кредитних установ. Криза посприяла фундаментальному
переосмисленню ролі державного антикризового управління банківською діяльністю і не лише
опосередковано, посиленням нагляду, а і безпосередньо, через державну власність. В багатьох
країнах потреба кредитування реального сектора економіки у відповідь на зниження левериджу
фінансового ринку та переоцінки ризиків змусила уряди розширити функції державного управління у
банківському секторі та використовувати прямі кредитні лінії та гарантійні схеми.
Проте в рамках загального змісту процесу державного антикризового управління можливі різні
варіанти формування впливу, які відображають особливості суб’єкта та об’єкта управління, глибину
кризи, умови її розгортання та інші характеристики реальних умов управлінської діяльності. Відповідно
до цього процес державного антикризового управління повинен свідомо вибудовуватися за
критеріями раціональності, економії часу, ефективного використання фінансових ресурсів,
специфічності варіантів антикризових програм. Усе це має назву технології управління, яка визначає
вибір, реалізацію, відповідну послідовність, паралельність та комбінацію операцій при розробці
антикризових заходів із використанням певних методів, інструментів та важелів. Проте специфіка
державного антикризового управління відображає і специфіку його технології. Суттєвий вплив тут
можуть справляти такі фактори, як дефіцит часу, зниження керованості, конфлікт інтересів, високий
ступінь невизначеності і ризику, складне поєднання проблем, вплив зовнішнього середовища,
зниження конкурентоспроможності тощо.
Зважуючи на це, технологію державного антикризового управління банківською діяльністю
доцільно розглядати як комплекс послідовно здійснюваних заходів державних органів управління
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щодо запобігання, діагностики банківської кризи, її подолання, зниження та/або нейтралізації
негативних наслідків кризи та її причин у банківській діяльності. Вона передбачає як дослідницькоаналітичну, так і соціально-організаційну та фінансову діяльність. Тому недоцільно технологію
державного антикризового управління зводити тільки до пошуку варіантів застосування певних
антикризових заходів щодо стабілізації ситуації у банківському секторі. Це технологія активної
управлінської діяльності, яка включає в себе повний комплекс всіх функцій, принципів, методів,
інструментів та важелів антикризового управління.
Технологія державного антикризового управління банківською діяльністю повинна будуватися, в
основному, на законодавчо-нормативній діяльності та фінансовій підтримці банківського сектору у разі
вкрай негативного впливу кризи на діяльність банків, що негативно позначається на економіці країни
в цілому та порушує інтереси вкладників та кредиторів (рис. 1).
Технології державного антикризового управління
банківською діяльністю

1. Управління фінансовими процесами,
захист стратегічних та економічних
інтересів держави, пов’язаних із
стабільним функціонуванням
банківського сектору та його
оздоровленням

2. Захист інтересів вкладників та
кредиторів банківських установ

3. Удосконалення законодавчого
регулювання банківської діяльності

– створення спеціальних фондів;
– системна банківська реструктуризація шляхом проведення
державної рекапіталізації та урядової підтримки акціонерів
банку;
– націоналізація банків;
– надання кредитів міністерства фінансів або уряду
платоспроможним банкам;
– створення державою спеціалізованих установ з викупу та
управління проблемними активами всієї банківської системи;
– надання фінансових стимулів банкам, що беруть участь у
процесах злиття і поглинання, наприклад, повне звільнення
від оподаткування тощо.

– збільшення розміру державних гарантій на банківські
вклади;
– 100% гарантування вкладів населення;
– гарантування міжбанківських кредитів, позичок для малого
та середнього бізнесу;
– субсидування банкам відсоткових ставок за кредитами;
– викуп прострочених зобов’язань підприємств перед
банками;
– надання гарантій уряду банківським установам; конвертація
депозитів державних підприємств у капітал банків;
– державне фінансування підприємств для обслуговування їх
кредитної заборгованості перед банками;
– перегляд системи оподаткування банків тощо.

– прийняття антикризових нормативно-правових актів,
антикризових програм уряду;
– зміни у законодавстві щодо оподаткування банків,
запровадження податкових пільг чи звільнення від
оподаткування частини прибутку;
– прийняття нових законів або удосконалення існуючих, які
деталізують процес банкрутства банків;
– розробка та впровадження державних програм щодо
реструктуризації проблемних кредитів;
– законодавчі зміни щодо захисту прав споживачів
банківських послуг тощо.

Рис. 1. Технології державного антикризового управління банківською діяльністю
Джерело: розробка автора

В цілому, державне антикризове управління, як правило, повинно мати системний характер, що
дозволяє уникнути упередженості та суб’єктивізму. Так, банки повинні бути здатними самостійно
справлятися з кризовою ситуацією та тримати її під контролем. І тільки у разі загрози виникнення
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системної кризи уряд втручається у діяльність того чи іншого банку або банківської системи в цілому. Це
пов’язано з тим, що банки є підприємствами особливого типу, банкрутство одного або кількох з них може
призвести до скорочення грошової пропозиції, загострення проблем у платіжній системі, економічної
нестабільності. Тому у період кризи діяльність банків повинна значною мірою регулюватися державою із
застосуванням технологій, які мають в основному організаційно-правовий характер. Це дозволяє
обмежити вплив банкрутства того чи іншого банку на фінансову систему та економіку країни в цілому.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, державне антикризове управління
банківською діяльністю можна визначити як комплекс системних управлінських дій (нормативноправового та організаційно-економічного характеру) органів державної влади, спрямованих на
попередження, подолання кризи, усунення її негативних наслідків у банківській діяльності з метою
забезпечення стабільного функціонування банківської системи та економіки країни в цілому.
Основним завданням державного антикризового управління банківською діяльністю є
забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності банків, дотримання ними всіх вимог та
виконання всіх зобов’язань шляхом постійного безперервного моніторингу, контролю, упередження
наявних та потенційних ризиків, подолання кризових явищ та мінімізації їх негативних наслідків.
Специфіка державного антикризового управління банківською діяльністю відображає і специфіку
його технології, яка повинна будуватись на:
– управлінні фінансовими процесами, захисті стратегічних та економічних інтересів держави,
пов’язаних із стабільним функціонуванням банківського сектору та його оздоровленням;
– захисті інтересів вкладників та кредиторів банківських установ;
– удосконаленні законодавчого регулювання банківської діяльності.
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Манжос С.Б. ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Мета. Дослідження теоретичних і методологічних положень та надання практичних
рекомендацій щодо удосконалення державного антикризового управління банківською діяльністю.
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Методика дослідження. У процесі написання статті використовувалися: метод аналізу і синтезу
при дослідженні й узагальнені зарубіжного досвіду державного антикризового управління банківською
діяльністю; системний підхід – при розробленні технології державного антикризового управління;
абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків.
Результати. Визначено, що державне антикризове управління банківською діяльністю – це
комплекс системних управлінських дій (нормативно-правового та організаційно-економічного
характеру) органів державної влади, спрямованих на попередження, подолання кризи, усунення її
негативних наслідків у банківській діяльності з метою забезпечення стабільного функціонування
банківської системи та економіки країни в цілому. Встановлено, що основним завданням державного
антикризового управління банківською діяльністю є абезпечення фінансової стабільності,
платоспроможності банків, дотримання ними всіх вимог та виконання всіх зобов’язань шляхом
постійного безперервного моніторингу, контролю, упередження наявних та потенційних ризиків,
подолання кризових явищ та мінімізації їх негативних наслідків.
Наукова новизна. Запропоновані специфічні технології державного антикризового управління
банківською діяльністю, які повинні будуватися на: управлінні фінансовими процесами, захисті
стратегічних та економічних інтересів держави, пов’язаних із стабільним функціонуванням
банківського сектору та його оздоровленням; захисті інтересів вкладників та кредиторів банківських
установ; удосконаленні законодавчого регулювання банківської діяльності.
Практична значущість. Результати дослідження підтверджують, що втручання держави у
банківську діяльність в період кризи є неминучим, і повинно ґрунтуватися на широкомасштабних урядових
програмах, які підтримують стійкість банківського сектору через проведення широкомасштабних вливань
капіталу, надання державних гарантій за кредитами і борговими цінними паперами, удосконалення
системи гарантування вкладів, і забезпечують макроекономічну збалансованість, підтримку реального
сектору економіки, сприяють стимулюванню попиту, забезпеченню внутрішньої зайнятості населення,
відновленню кредитування пріоритетних галузей економіки.
Ключові слова: державне антикризове управління, банківська діяльність, банківська криза,
технології державного антикризового управління.
Manzhos S.B. STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF BANKING ACTIVITY
Purpose. Research of the theoretical and methodological provisions and provide practical
recommendations on improvement of state anti-crisis management of the banking activity.
Methodology of research. In the process of writing articles used: method of analysis and synthesis in
the study and generalized foreign experience State anti-crisis management of banking activities; a systemic
approach – with the development of technology of the State anti-crisis management; abstract-logical –
substantiation of theoretical generalizations and conclusions.
Findings. Determined that the State anti-crisis management of banking activity can be defined as a
complex system of management actions (legal and organizational-economic character) authorities, aimed at
crisis prevention, elimination of its negative effects in the banking activities in order to ensure stable
functioning of the banking system and the economy as a whole. Established that the main task of the State
banking crisis management activities is to ensure financial stability, the solvency of banks, observance of all
requirements and fulfilling all obligations by constant continuous control monitoring, prejudice for existing and
potential risks, overcoming crises and minimizing their negative consequences.
Originality. Proposed specific technologies of public crisis management of the banking activity, which
should be based on: management of the financial processes, protecting strategic and economic interests of the
State associated with the stable functioning of the banking sector and its recreation; protecting the interests of
depositors and creditors of banking institutions; improving legislative regulation of banking activities.
Practical. The results confirm that government intervention in the banking activity in a period of crisis is
inevitable, and should be based on large-scale government programs that support the stability of the banking
sector through large-scale capital injections, the provision of State guarantees for loans and debt securities, the
deposit insurance system improvement, and provide a macroeconomic balance, to support the real economy,
contribute to the stimulation of domestic demand, ensuring employment, stimulate lending to priority sectors.
Key words: state anti-crisis management, banking, the banking crisis, the technology of state anticrisis management.
Манжос С.Б. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Цель. Исследование теоретических и методологических положений и обоснование
практических рекомендацій по усовершенствованию государственного антикризисного управления
банковской деятельностью.
Методика исследования. В процессе написания статьи использованы: метод анализа и
синтеза при изучении и обобщении зарубежного опыта государственного антикризисного управления
банковской деятельностью; системный подход – при разработке технологий государственного
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антикризисного управления; абстрактно-логический – при обосновании теоретических обобщений и
выводов.
Результаты. Определено, что государственное антикризисное управление банковской
деятельностью – это комплекс системных управленческих действий (нормативно-правового и
организационно-экономического характера) органов государственной власти, направленных на
предотвращение, преодоление кризиса, устранение его негативных последствий в банковской
деятельности с целью обеспечения стабильного функционирования банковской системы и экономики
страны в целом. Установлено, что основным заданием государственного антикризисного управления
банковской деятельностью является обеспечение финансовой стабильности, платежеспособности
банков, соблюдение ними всех требований выполение всех взятых обязательств путем постоянного
непрырывного мониторинга, контроля, предупреждения существующих и потенциальных рисков,
преодоления кризисних явлений и минимизации их негативних последствий.
Научная новизна. Предложены специфические технологии государственного антикризисного
управления банковской деятельностью, которые должны быть основаны на: управлении
финансовыми процессами, защите стратегических и экономических интересов государства,
связанных со стабильным функционированием банковского сектора и его оздоровлением; защите
интересов вкладчиков и кредиторов банковских учреждений; совершенствовании законодательного
регулирования банковской деятельности.
Практическая значимость. Результаты исследования подтверждают, что вмешательство
государства в банковскую деятельность в период кризиса является неизбежным, и должно
основываться на широкомасштабных правительственных программах, которые поддерживают
стабильность банковского сектора путем масштабных вливаний капитала, предоставления
государственных гарантий для займов и долговых ценных бумаг, совершенствования системы
страхования вкладов и обеспечивают макроэкономический баланс, поддерживают реальный сектор
экономики, способствуют стимулированию внутреннего спроса, обеспечивают внутреннюю занятость,
восстанавливают кредитование приоритетных секторов экономики.
Ключевые слова: государственноe антикризисное управление, банковская деятельность,
банковский кризис, технология государственного антикризисного управления.
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ТА ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО
СПЛАТОЮ
Постановка проблеми. Необхідність розвитку малого бізнесу та його стимулювання в Україні
супроводжувалося низкою державних нормативних актів про державну підтримку малого
підприємництва, в тому числі Податковим кодексом України (далі – ПКУ). Але питання щодо
реформування єдиного податку, а також суперечки щодо доцільності його існування у збереженому
існуючому вигляді чи із внесенням значних змін є дедалі актуальнішими.
Науковці та законотворчі органи пропонують різні варіанти вирішення проблем застосування і
вдосконалення єдиного податку в Україні. Для місцевих бюджетів це один із вагомих джерел
податкових надходжень, що в умовах реформування системи місцевого самоврядування відіграє
неабияку роль. Тому пошук найефективнішого податкового контролю за сплатою даного податку має
на меті полегшення самої процедури здійснення контролю та наповнення доходів місцевих бюджетів,
що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні є надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у розвиток і вдосконалення
теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо спрощених систем оподаткування здійснено
такими авторами, як З. С. Варналій, Л. І. Вороніна, Г. М. Коваленко, Т. М. Мараховська, В. В. Мороз,
О. В. Покатаєва, О. М. Чабанюк та іншими. Дана проблематика досить складна, а тому є предметом
дискусій та всебічного аналізу науковців та практиків. Дискусія ведеться як щодо теоретичних засад
побудови ефективної податкової системи, так і безпосередньо практичних заходів, реалізація яких
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впливатиме на розвиток малого підприємництва в Україні та водночас збільшення податкових
надходжень місцевих бюджетів.
Незважаючи на те, що проблемам малого підприємництва спеціальних податкових режимів
присвячені численні публікації, ситуація, що склалася сьогодні у цій частині податкової системи,
вимагає поглибленого вивчення його результатів за минулі роки та оцінки перспектив цієї діяльності
контролюючих органів в умовах дії національного податкового законодавства. Крім того, залишаються
актуальними питання чіткого визначення прав та обов’язків контролюючих органів у даній сфері, а
також визначення пріоритетів у їх безпосередній діяльності.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення сутності та ролі єдиного податку у
наповненні доходів місцевих бюджетів та особливості податкового контролю за його сплатою.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вузькому розумiннi термiн “спрощена система
оподаткування, облiку та звiтностi” вживають щодо системи, пов’язаної зi сплатою єдиного податку. У
ширшому розумiннi, згідно ПКУ, це – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює
заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених
законодавством, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [1].
Прийняттю нового ПКУ, який вступив у дію з 1 січня 2011 року, передували протести бізнесменів
та окремих груп населення, в результаті чого введення в дію окремих статей нового ПКУ було
відтерміновано, а положення, які посилювали податково-адміністративний тиск на платників податків,
скасовано або поліпшено, в свою чергу розділ, який визначав засади оподаткування малого бізнесу, з
нового кодексу взагалі було виключено.
Влада задекларувала намір після доопрацювання ПКУ, повернутися до питання удосконалення
системи оподаткування малих підприємств та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.
Внаслідок чого було прийнято Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”
№ 4014-VI вiд 04.11.2011 року [2], яким було передбачено введення 4 груп єдиноплатників. Згідно
ПКУ, спрощена система оподаткування належить до розділу XIV “Спеціальні податкові режими”, глава
1 “Спрощена система оподаткування, обліку і звітності”, яка стала чинною з 1 січня 2012 року.
Однак, з метою зменшення податкового навантаження на малий бізнес, Законом України від
05.07.2012 року № 5083-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної
податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні” [3], який набрав
чинності 12.08.2012 року і внесені зміни до глави 1 “Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності” ПКУ, зокрема введені 5 та 6 групи для суб‘єктів господарювання, які здійснюють
підприємницьку діяльність на умовах сплати єдиного податку.
Варто зазначити, що однією із важливих переваг оподаткування малого бізнесу є звільнення
суб’єктів підприємницької діяльності від сплати таких податків і зборів [4]:
− податку на прибуток підприємств;
− податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської
діяльності фізичної особи та оподатковані згідно законодавства;
− ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які
обрали ставку єдиного податку, визначену зі сплатою ПДВ;
− земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються
ними для провадження господарської діяльності;
− збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
− збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
У процесі реформування спрощеної системи оподаткування, запроваджено низку позитивних
нововведень, в тому числі [5, с. 45]:
1) поява нових двох груп єдиноплатників: 5 (для фізичних осіб) і 6 (для юридичних осіб);
2) збільшення граничного обсягу доходів від реалізації продукції до 20 млн. грн.;
3) розширення переліку побутових послуг населенню, які надаються 1 та 2 групами платників
єдиного податку;
4) надане право реєстрації “спрощенцям” платниками ПДВ.
Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до
доходу (відсоткові ставки).
Включення єдиного податку до складу місцевих податків і зборів спричинило підвищення
питомої ваги місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів України в цілому.
Проаналізуємо динаміку надходження єдиного податку до доходів місцевих бюджетів України за
останні п’ять років. Відтак, найвагомішим серед місцевих податків і зборів є єдиний податок, який
надійшов до бюджету у 2013 р. в розмірі 6,6 млрд. грн., що у 1,4 раз більше за обсяги надходжень
2012 року та у 2,4 рази в порівнянні з 2011 р., що є наслідком реформи спрощеної системи
оподаткування, яка розпочалася з кінця 2011 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих
бюджетів України за 2009-2013 рр.
Джерело: складено автором за даними [6]

Така ж тенденція спостерігається і за часткою єдиного податку у доходах місцевих бюджетів
України протягом 2009-2013 рр. (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка частки єдиного податку у доходах місцевих
бюджетів України за 2009-2013 рр.
Джерело: складено автором за даними [6]

Зазначимо, що таке зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості фізичних
осіб-підприємців та суб’єктів малого підприємництва. Як видно з рис. 2, значне зростання кількості
єдиноплатників та надходження даного податку до доходів місцевих бюджетів України за 2009-2013
рр. відбулося з 2012 року, коли були змінені правила оподаткування та введені 6 груп єдиноплатників.
За даними рис. 3 спостерігаємо, що найбільшу частку надходжень у доходах місцевих бюджетів
України за 2009-2013 рр. приносять фізичні особи-підприємці, особливо після 2012 року, яка у 2,8 рази
більша від надходжень єдиного податку з юридичних осіб. Ця тенденція зберігається протягом 2012 і
2013 років, що спричинено збільшенням обсягів оборотів для фізичних осіб до 20 млн. грн. за рік,
юридичні особи перейшли на роботу в малому бізнесі як фізичні особи-підприємці.
Прийняття ПКУ супроводжувалося значними баталіями і дискусіями між державою та
підприємцями, які перебували на спрощеній системі оподаткування, оскільки прописані в новому
законодавстві зміни приводили фізичних осіб до загальної системи оподаткування, що було не
вигідним для них. Із набранням чинності Закону України, згідно з яким запроваджені додаткові групи
платників єдиного податку на спрощеній системі оподаткування – п’ята та шоста, збільшилося коло
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платників, оскільки після змін у спрощеній системі оподаткування та введення лише чотирьох груп
спрощенців, низка підприємців не змогла обрати свою відповідність критеріям ні в одній із
запропонованих законопроектом груп.

Рис. 3. Динаміка частки надходжень єдиного податку з юридичних і фізичних до місцевих
бюджетів України за 2009-2013 рр.
Джерело: складено автором за даними [6]

В оновленому законопроекті були введені наступні зміни щодо застосування єдиного податку [3]:
1. Розширено доступ до спрощеної системи оподаткування:
– для виробників і продавців ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння;
– для реалізаторів корисних копалин місцевого значення, яким до введення цього законопроекту
було заборонено перебувати на спрощеній системі оподаткування;
– для кур’єрських послуг, а також послуг зв’язку, що не підлягають оподаткуванню.
2. Завдяки змінам, внесеним до ПКУ, включенням до бази оподаткування єдиного податку
простроченої кредиторської заборгованості передбачено лише для платників третьої групи, які є
платниками ПДВ, а також для платників четвертої групи.
3. Врегульовано питання про оподаткування деяких перехідних операцій юридичних осіб.
4. З’явилося визначення безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) – для цілей
оподаткування єдиним податком.
5. Можливість перейти на спрощену систему оподаткування лише один раз у календарному році.
6. Розв’язано проблему переходу із однієї групи до іншої, при цьому платник повинен подати
заяву до Міністерства доходів і зборів (далі – Міндоходів) не пізніше, ніж за 15 днів до початку
кварталу. Перевагою є те, що кількість переходів протягом року не обмежено.
Відповідно до прогнозних підрахунків статистів, кількість платників п’ятої групи буде становити
2100 фізичних осiб-пiдприємців, сумарний дохід яких буде більше 15 млрд. грн., а суб’єктів
господарювання, які оберуть шосту групу – більше 20 тис. осіб [7]. Економісти вважають, що такі
новації в спрощеній системі стимулюватимуть розвиток малого бізнесу, а підприємці охoче
скoристаються мoжливістю перeйти нa спрoщену систeму оподaткування. Такі дії відповідно
позначаться на сплаті єдиного податку до місцевих бюджетів.
За даними річного звіту Міндоходів, для надання послуг громадян і бізнесу в усіх регіонах України
працює 529 центрів обслуговування платників що надають понад 100 видів адміністративних послуг, на
третьому місці серед них знаходиться видання свідоцтв платників єдиного податку, а саме 355,4 тис.
свідоцтв, у 2014 році заплановано відкриття ще 12 Центрів обслуговування платників [8, с. 10].
У Законі про внесення змін до Податкового кодексу України також зазначено, що планується
ввести ще одну групу платників єдиного податку – сьому, однак це призупинено [2]. Ця група
поширюватиметься на сільгоспвиробників, у яких частина аграрного товаровиробництва за
попередній рік становить 75% і більше. Таким чином, аграрії з одного спецрежиму оподаткування
перейдуть на інший – від сплати фіксованого сільськогосподарського податку (далі – ФСП) до єдиного,
при цьому умови їх роботи і ставки податку на спрощеній системі залишаться незмінними. Тобто ФСП
перейде від статусу загальнодержавного податку до місцевого, що в свою чергу збільшить податкові
надходження до регіональних бюджетів.
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Важливим у наповненні доходів місцевих бюджетів є податковий контроль за сплатою єдиного
податку. Усім відомо, що така ліберальна система оподаткування також допускає багато зловживань з
боку «спрощенців», схеми мінімізації та ухиляння від сплати податків підприємцями все більш
видозмінюються та підлаштовуються під нові вимоги законодавства.
Одним із нововведень, внесених Законом № 5083-VI до ПКУ, є здійснення електронних
перевірок [3]. Відразу зауважимо, що «електронні» новації будуть впроваджуватися поетапно.
Згідно п. 10 розділу XX ПКУ, електронні перевірки будуть проводитися щодо платників податків [4]:
− застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності – з 01.01.2014 р.;
− суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу – з 01.01.2015 р.;
− інших платників податків – з 01.01.2016 р.
Відповідно з п.п. 75.1.2 ПКУ документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою
(далі – електронна перевірка) вважається перевірка, яка проводиться на підставі заяви, поданої
платником податків з незначним ступенем ризику, визначеного згідно ПКУ, до органу Міндоходів, в
якому він перебуває на податковому обліку.
Таким чином, по-перше, електронна перевірка буде проводитися у позаплановому порядку за
ініціативою самого платника податків, що повинно бути оформлено його заявою. Така заява подається
за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. По-друге, право на
ініціювання електронної перевірки мають тільки платники податків з незначним ступенем ризику,
причому для перевірок, що проводяться з 01.01.2014 р., тільки особи, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності.
Основна перевага електронної перевірки полягає в тому, що податківці не будуть самостійно
нараховувати податкові зобов'язання за їх результатами. Тобто у разі виявлення заниження
податкових зобов'язань органом Міндоходів в результаті їх проведення, платник податків повинен
буде сплатити лише передбачений п. 50.1 ПКУ «самоштраф» і пеню.
Про доцільність та ефективність нововведених електронних перевірок ми зможемо говорити лише у
майбутньому, оскільки вперше ці перевірки почнуть здійснюватися з 2014 р., хоча в перспективі вони мали
б бути менш корумпованими і виключати вплив людського фактору при їх здійсненні.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в загальному, можна зробити висновки, що
останні зміни, внесені до спрощеної системи оподаткування призведуть до її лібералізації, а,
відповідно, і до збільшення кількості її платників.
Новостворене Міністерство попрацювало надзвичайно активно, однак залишається багато
питань щодо реального надходження цих коштів до бюджету, особливо в ракурсі останніх політичних
та економічних подій в Україні. Можна констатувати те, що основним, найдієвішим способом
здійснення податкового контролю єдиноплатників в наш час залишаються електронні податкові
перевірки, однак не відпрацьована система їх проведення залишається також під питанням.
Не зважаючи на позитивні тенденції, проблема балансування інтересів держави та малого
бізнесу залишаються невирішеними:
− єдиноплатники не створюють доданої вартості, а лише мінімізують оподаткування власних
доходів; ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб (найманих працівників), не
оформляючи трудових відносин з ними; крупні компанії розпорошують свій бізнес шляхом
оформлення власних об’єктів діяльності на спрощену систему оподаткування;
− уряд недоотримує податкові надходження від сплати єдиного податку до місцевих бюджетів
(оскільки це основне джерело регіональних доходів), внаслідок схем ухиляння.
Оподаткування єдиноплатників повинно передбачати простоту визначення податкової бази та
розміру податкового зобов’язання, мінімізацію реєстраційних процедур до рівня, доступного
пересічним громадянам-підприємцям, що важко сказати про діючу спрощену систему. Більш
детальний аналіз результативності здійснення податкових електронних перевірок єдиноплатників
залишається предметом подальших наших досліджень.
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Мединська Т.В. ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО СПЛАТОЮ
Мета. Метою дослідження є визначення сутності та ролі єдиного податку у наповненні доходів
місцевих бюджетів та особливості податкового контролю за його сплатою.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися такі
методи: загальнонауковий метод – для формування інформації щодо спрощеного режиму
оподаткування; економіко-аналітичний метод для вивчення динаміки надходжень єдиного податку до
доходів місцевих бюджетів України за 2009-2013 рр.; порівняльний метод дослідження при розгляді
нормативних документів, в яких відображалися зміни податкового законодавства і введення
електронних податкових перевірок єдиноплатників та їх вплив на розвиток спрощеної системи
оподаткування.
Результати. В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що введення єдиного податку є
ефективним інструментом для розвитку малого бізнесу в Україні. Законодавчі зміни, що відбулися
після прийняття Податкового кодексу, вплинули як на збільшення чисельності суб’єктів малого
підприємництва, так і податкових надходжень до місцевих бюджетів, особливо це відчутно за 20122013 рр.
Обґрунтовано, що оподаткування єдиноплатників повинно передбачати простоту визначення
податкової бази та розміру податкового зобов’язання, мінімізацію реєстраційних процедур до рівня,
доступного пересічним громадянам-підприємцям. Доведено, що в умовах складної політичної та
економічної ситуації в країні основним і найдієвішим способом здійснення податкового контролю
єдиноплатників в наш час мають стати електронні податкові перевірки.
Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні особливостей
застосування спрощеної системи оподаткування в Україні, обґрунтуванні взаємозалежностей між
податковими надходженнями місцевих бюджетів та нормативно-законодавчими змінами.
Практична значущість. Позитивні зміни від впровадження законодавчих змін дали можливість
на практиці оцінити переваги збільшення до шести груп єдиноплатників і внаслідок цього оцінити
вагоме підвищення доходів місцевих бюджетів.
Ключові слова: спрощена система оподаткування, єдиний податок, Податковий кодекс, фізичні
особи-підприємці, доходи місцевого бюджету, електронні податкові перевірки.
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Medynska T.V. THE UNITED TAX IN FORMING OF PROFITS OF LOCAL BUDGETS AND TAX
CONTROL IS AFTER HIS PAYMENT
Purpose. The purpose of the study is to determine the nature and role of the single tax in filling local
budget revenues and tax control features for its payment.
Methodology of research. For the decision of the tasks put in-process such methods were used:
scientific method – for forming of information on the simplified mode of taxation; economical-analytical
method for the study of dynamics of receipts of the united tax to the profits of local budgets of Ukraine after
2009-2013 years; a comparative method of research is at consideration of normative documents in which the
changes of tax legislation were represented introductions of electronic tax verifications of payers of the
united tax and their influence on development of the simplified system of taxation.
Findings. It is found out as a result of the conducted research, that introduction of the united tax is an
effective instrument for development of small business in Ukraine. Legislative changes which took place after
acceptance of the Internal revenue code influenced as on the increase of quantity of small business entities
so tax receipts to the local budgets, especially it perceptibly for 2012-2013 years.
Substantiated that raxation of payers of the united tax must foresee simplicity of determination of tax
base and size of tax obligation, minimization of registration procedures to the level, accessible to the
ordinary citizens-businessmen. Proved that in the conditions of difficult political and economic situation in a
country by the basic and most effective method of realization of tax control of payers of the united tax
electronic tax verifications must become in our time.
Originality. The scientific novelty of research consists in generalization of features of application of the
simplified system of taxation in Ukraine, ground of mutual dependences between the tax receipts of local
budgets and normatively legislative by changes.
Practical value. From introduction of legislative changes gave positive changes possibility in practice
to estimate advantages of increase to six groups of payers of the united tax and hereupon to estimate the
ponderable increase of profits of local budgets.
Key words: simplified system of taxation, united tax, Internal revenue code, physical personsbusinessmen, profits of local budget, electronic tax verifications.
Медынская Т.В. ЕДИНЫЙ НАЛОГ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО УПЛАТОЙ
Цель. Целью исследования является определение сущности и роли единого налога в
наполнении доходов местных бюджетов и особенности налогового контроля за его уплатой.
Методика исследования. Для решения поставленных в работе заданий использовались такие
методы: общенаучный метод – для формирования информации относительно упрощенного режима
налогообложения; экономико-аналитический метод для изучения динамики поступлений единого
налога к доходам местных бюджетов Украины за 2009-2013 гг.; сравнительный метод исследования
при рассмотрении нормативных документов, в которых отображались изменения налогового
законодательства и введение электронных налоговых проверок единоплатников и их влияние на
развитие упрощенной системы налогообложения.
Результаты. В результате проведенного исследования выяснено, что введение единого налога
является эффективным инструментом для развития малого бизнеса в Украине. Законодательные
изменения, которые состоялись после принятия Налогового кодекса, повлияли как на увеличение
численности субъектов малого предпринимательства, так и налоговых поступлений к местным
бюджетам, особенно это ощутимо за 2012-2013 гг.
Обосновано, что налогообложение единоплатников должно предусматривать простоту
определения налоговой базы и размера налогового обязательства, минимизацию регистрационных
процедур до уровня, доступного рядовым гражданам-предпринимателям. Доказано, что в условиях
сложной политической и экономической ситуации в стране основным и самым действенным способом
осуществления налогового контроля единоплатников в наше время должны стать электронные
налоговые проверки.
Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в обобщении особенностей
применения упрощенной системы налогообложения в Украине, обосновании взаимозависимости
между налоговыми поступлениями местных бюджетов и нормативно законодательными
изменениями.
Практическая значимость. Позитивные изменения от внедрения законодательных изменений
дали возможность на практике оценить преимущества увеличения до шести групп единоплатников и
вследствие этого оценить весомое повышение доходов местных бюджетов.
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, единый налог, Налоговый кодекс,
физические лица-предприниматели, доходы местного бюджета, электронные налоговые проверки.
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ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. У сучасних умовах особливу роль відіграють зовнішні загрози
фінансовій безпеці держави, що пов'язані зі зростаючою інтенсивністю економічних і господарських
зв'язків і поглибленим процесом інтернаціоналізації й глобалізації світового господарства. Вони
впливають на світову фінансову ситуацію й на зміну спрямування фінансових потоків, що в цілому
характеризуються зміщенням фінансових потоків від відтворювальних процесів до спекулятивного
капіталу, що утрудняє еквівалентний обмін.
Глобалізація, відкриваючи нові можливості, одночасно ставить світ і національні держави перед
новими загрозами. Необхідність забезпечення стійкого економічного розвитку держав вимагає
виявлення напрямків і особливостей впливу фінансової глобалізації на фінансову безпеку України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань управління фінансовою
безпекою в умовах глобалізації знаходиться в центрі уваги багатьох науковців, зокрема Ф. Ярошенко,
Т. Богдан, Л. Алексеєнко, І. Зятковського, О. Кириленко, С. Юрія, В. Федосова, В. Зайчикової. Не
зважаючи на значний масив існуючих досліджень з даної проблематики, окремі її напрямки досі не
отримали відповідного сучасній складній ситуації розвитку світової економіки аналізу. Зокрема, це
стосується впливу інтеграції капіталів, транснаціональних корпорацій, тощо.
Постановка завдання. Основною метою статті є дослідження теоретичних аспектів протидії
загрозам фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. На фінансову безпеку держави впливають безліч
внутрішніх і зовнішніх факторів і загроз. Забезпечення дієвої системи фінансової безпеки передбачає
з'ясування і систематизацію явищ, подій, дій, настання або здійснення яких прямо або
опосередковано може становити загрозу тому чи іншому елементу фінансово-економічного механізму
держави.
Зовнішні загрози:
– висока концентрація капіталів;
– постійне збільшення і мобільність маси капіталів на світових ринках;
– глибокий взаємозв'язок і взаємозалежність фінансових ринків і їх фактична непідконтрольність
державним інститутам;
– зростаюча залежність від світових фінансів, віртуалізація фінансової сфери;
– використання потужними економічними акторами стратегій завоювання світового економічного
простору;
– нераціональне використання закордонних кредитів;
– нерегульований приплив іноземного капіталу і надання йому переваг у порівнянні з
вітчизняним та інше.
У сучасному світі функції регулювання світової фінансової системи частково переміщаються до
світових фінансових центрів, головним з критеріїв економічної діяльності яких є максимальна
прибутковість в найкоротші терміни, значення всіх інших критеріїв нівелюється. Сьогодні можна без
всяких наслідків для «фінансового агресора» нав'язати державі «модель економічного розвитку»,
користуючись некомпетентністю або меркантильністю бюрократичного апарату. Низка фінансових
криз 70-90-х рр. стала наочним тому підтвердженням.
Вказані процеси є природним наслідком глобалізації світової економіки.
Процес глобалізації є складним, багатовимірним і неоднозначним, тому з приводу його суті та
наслідків існують багаточисельні розбіжності. Вчені сходяться на думці, що глобалізація означає не
лише новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв'язків окремих країн та їх економік, а головним
чином – нову якість таких зв'язків, коли формується фактично новий, глобальний (не тотожний простій
сумі національних економік) рівень економічної глобалізації [1, с. 76-79].
У сучасному світі розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від її участі в
міжнародних відносинах. Найактивніше відбувається фінансова глобалізація, що проявляється у
вільному переливанні фінансового капіталу між національними та регіональними ринками капіталу, і
призводить до того, що великі потоки іноземного капіталу опиняться на вітчизняному фінансовому
ринку. Основна проблема, яка породжена процесами фінансової глобалізації, пов’язана з тим, що
архітектура глобального фінансового ринку надзвичайно ускладнилася, а це посилює загальну
1
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нестабільність цієї складної системи, підвищує ризики та ймовірність розвитку загроз для економічної
безпеки країн. Особливо важливого значення підвищення нестабільності фінансового ринку і
збільшення ризиків та загроз має для економіки країн, що розвиваються, та країн з перехідною
економікою, оскільки фінансові системи цих країн мають підвищену залежність від глобального
фінансового ринку [2].
Як основний учасник глобалізаційних процесів, істотну частку ризику для національної фінансової
системи представляють транснаціональні корпорації. Їх діяльність є головною рушійною силою
глобалізації та слабо контролюється державними інститутами. Сьогодні найбільші ТНК, використовуючи
новітні геофінансові технології, здатні за лічені місяці спустошити національну економіку практично будьякої країни. Якщо спочатку діяльність ТНК була пов'язана з розробкою сировинних ресурсів країн, що
розвиваються та периферійних країн і виробництвом військово-технічної продукції, то в останні два
десятиліття на світовій арені утвердилися глобальні ТНК з планетарним баченням ринків і процесів
конкуренції, а, отже, геоекономічним переділом світу. Фактично, зараз світовий ринок поділений на сфери
впливу приблизно 500 глобальних ТНК, що складають ядро світового господарства і зосередили у своїх
руках практично необмежену економічну владу.
В даний час не існує реальної сили, здатної протистояти транснаціональному капіталу, оскільки
навіть гіпотетичне об'єднаних ресурсів усіх економічно розвинених держав недостатнє для того, щоб
боротися зі спекулятивними операціями у сфері віртуальних фінансів.
До активних зовнішніх факторів, які сприяють формуванню зовнішніх загроз фінансової безпеки
держави, також належать:
– маніпуляції із зміною курсу грошової одиниці, заморожування авуарів в іноземних банках;
– спроби отримати найбільші прибутки в торгово-економічних і науково-технічних зв'язках, аж до
встановлення кількісних і тарифних обмежень;
– використання методів недобросовісної конкуренції, підкуп державних службовців тощо;
– порушення режиму міжнародної міграції капіталу у формі прямих приватних інвестицій;
– підтримка ззовні неконтрольованого вивозу капіталу за межі країни.
Ще одна фундаментальна зовнішня загроза фінансовій безпеці України в останні роки полягала
в зниженні капіталізації кредитно-фінансових установ країни, відсутності скоординованої позиції уряду
щодо участі України в регіональних міжнародних банках. Ефективність участі у цих банках низька
через невисокий рівень кредитування цими банками суб'єктів української економіки. Не працюють
вони і з вітчизняними банками, що, в свою чергу, могло б сприяти підвищенню якості українських
банківських продуктів.
З урахуванням усіх перерахованих факторів українська банківська система справедливо
вважається однією з найбільш ризикованих у світі. Крім того, що вона недостатньо капіталізована,
схильна до високих ризиків, вразлива для зовнішніх шоків і потенційної зміни політики уряду,
неефективно управляється державою як власником частини фінансових ресурсів, вона страждає від
неадекватного бухгалтерського обліку та непрозорості структури власності. Усвідомлюючи можливість
настання нових фінансових криз і загострення конкуренції на фінансових ринках, багато банків для
підвищення рентабельності свого бізнесу і збільшення капіталізації прагнуть посилити позиції за
рахунок ефекту масштабу (при злитті).
Одним з факторів, який може стати причиною банківської кризи в найближчому майбутньому –
це дефіцит ліквідності на фінансовому ринку і можливий різкий ріст вартості грошей. Передумови його
такі: українська банківська система досить швидко оговталася від кризи 2008 року, але продовжує
страждати від нестачі ліквідності. Це багато в чому пов'язано з політикою стерилізації грошової маси.
Щоб вийти з положення і зберегти стабільність своїх фінансово-кредитних структур, банкірам
доведеться підвищувати процентні ставки за кредитами, хоча вони й так високі. Виникає парадокс:
інфляція до початку 2014 р. знижувалась, а процентні ставки не знижувались і навіть зростали. В
результаті кредитні ресурси в Україні виявляються досить дорогими, і великий бізнес намагається
залучати кошти на закордонних фінансових ринках, де ціна грошей набагато нижча. Щоб уникнути
розвитку ситуації за таким песимістичним сценарієм, державі необхідно вирішити два принципові
завдання у банківській сфері. По-перше, проблему рефінансування комерційних банків з боку
держави, щоб вони могли кредитувати бізнес на більш вигідних умовах. По-друге, для розвитку
банківського бізнесу потрібні спеціальні заходи, такі як субсидування процентних ставок для малого
бізнесу [3].
Підсумовуючи основні зовнішні загрози фінансовій безпеці України, їх можна звести до низької
якості контролю держави за рухом фінансових потоків, відсутності стратегії поведінки країни на
міжнародних фінансових ринках, неготовності органів державного управління протистояти зростаючим
зовнішнім загрозам національній фінансовій системі.
Оскільки банки реалізують практично всі операції, що стосуються обігу грошей і цінних паперів,
вони здатні стабілізувати або дестабілізувати фінансове становище держави. Цьому сприяють
наступні фактори:
– потік кредитних ресурсів у реальному секторі економіки. У країні так і не склався інститут
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фінансового посередництва, який би дозволяв переміщати капітал з галузей з надлишковими (над
власними потребами в продуктивному інвестуванні) поточними доходами в об'єктивно перспективні
галузі. При відсутності такого інституту процес міжгалузевого руху капіталу набуває неефективної і
потенційно небезпечної форми – сировинні компанії просто починають скуповувати підприємства в
непрофільних для них секторах, в яких вони не мають ні досвіду управління, ні стійких зв'язків. В
результаті ступінь монополізації економіки зростає, а якість управління падає;
– гостро стоїть проблема постійного збільшення державного боргу.
Слід встановити чіткі параметри боротьби з бідністю, хоча на даний час робота на цьому
напрямку носить декларативний характер. Розрив між доходами «багатих» і «бідних» не зменшується,
а продовжує зростати.
Внутрішні загрози фінансовій безпеці є проявом існуючих, а також таких, що формуються,
потенційних і глибинних протиріч в національній економіці в цілому і у фінансово-кредитній сфері
зокрема.
В ряду таких протиріч, на наш погляд, можна виділити, по-перше, невідповідність між
формуванням ринкових відносин на основі економічних механізмів регулювання господарськофінансової діяльності і все ще значним рівнем адміністрування економіки. Наслідком цього протиріччя
є, наприклад, збереження високого ступеня монополізму на ряді вітчизняних ринків.
По-друге, існують суперечності між декларованим Конституцією правом всіх громадян на
власність і позбавленням його для більшості населення в результаті проведеної приватизації.
По-третє, рельєфно проявляються протиріччя між існуючими економічними відносинами і
відставанням правової бази з їх регулювання Відсутня цілісна взаємозалежна система
зовнішньоторговельного, митного, валютного, податкового та інших напрямів державного
регулювання, немає чіткого розмежування функцій валютного та зовнішньоторговельного контролю.
Як наслідок - високий рівень злочинності у фінансово-кредитній сфері.
По-четверте, до цих пір не вирішені протиріччя між загальнодержавними інтересами у
фінансово-кредитній сфері і такими ж інтересами окремих регіонів, що проявляється у
неврегульованості міжбюджетних відносин між центром і регіонами.
По-п'яте, ще не знайдена форма розв'язання суперечності між проголошеними цілями
соціально-економічного реформування та фінансовими можливостями держави реалізовувати їх
повною мірою. В результаті відбувається зниження авторитету держави, органів законодавчої та
виконавчої влади, абсолютизація ролі бюрократичного апарату, який є живильним середовищем для
корупційних дій.
Загрози фінансової глобалізації можуть переливатись до національних систем різними каналами
трансмісії зовнішніх шоків. До таких каналів можна віднести торгові, фінансові зв'язки, які
підсилюються в умовах недосконалості міжнародного фінансового ринку, а саме: «зараження»,
стадної поведінки, спекулятивних атак, «фінансових пузирів» тощо [4].
Крім того, існують протиріччя і між окремими суб'єктами у забезпеченні фінансової безпеки. Так,
зокрема, держава може не тільки виступати гарантом фінансової безпеки своїх громадян, а й бути для
них джерелом загроз внаслідок надмірних податків та інших обов'язкових платежів, знецінення
грошових заощаджень, затримки з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендії, допомоги і т.п.
Таким чином, в даний час в країні не вирішено комплекс правових, структурно-організаційних,
процедурних, кадрових, технологічних та ресурсних питань, що дозволяє зробити висновок про
відсутність осмисленої стратегії фінансової безпеки на центральному, регіональному та місцевому
рівнях.
Лише досконально вивчивши всі існуючі протиріччя у фінансово-кредитній сфері, усвідомивши
механізми кризових процесів, які представляють загрозу фінансовій безпеці, можна створити конкретні
технології їх запобігання та прогнозування.
В умовах глобалізації, все більше проявляється вплив такого її продукту, як геофінанси.
Геофінанси виступають в зарубіжній літературі як складова частина глобальної економіки
(геоекономіки). Зарубіжна доктрина розглядає феномен державних фінансів з точки зору взаємодії
держав між собою у фінансовій сфері. Достатньо ознайомитися з позицією Е. Лутвака і роботами
інших авторів, які вивчають проблеми економічної безпеки за законами геополітичної логіки, щоб
оцінити значимість даної проблеми для світової науки: «... Простори, що досягнули суб'єктності,
конкурують між собою, прагнучи одну географічну позицію обмежити на користь іншої або
підпорядкувати її. Тепер же державам належить боротися на полі світової економіки, яку вони собою
не покривають; його значну частину утворює приватний, в тому числі транснаціональний, капітал, чия
логіка може не збігатися з геоекономічними завданнями націй [5].
Геоекономіка, в рамках якої досліджуються геофінанси, розуміється дослідниками як «принцип
об'єднання всіх економічних установок і структур якоїсь країни в єдину стратегію, що враховує
загальносвітову ситуацію», в тому числі ситуацію фінансових ринків, на яких рухаються капітали.
Е. Лутвак сформулював тезу про «консолідуючу економічну загрозу», висунув поняття
«турбокапіталізм», що рухається по планеті шляхами фінансових потоків і «примару бідності», що
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з'являється перед країнами через «норовливість геофінансів» [6].
На думку деяких авторів, геофінансовий вибір держави повинен бути націлений сьогодні не на
посилення національного елементу фінансових ресурсів, а на посилення здатності країни-системи
використовувати міжнародні фінансові ресурси, іншими словами, метою ставиться не «мати гроші», а
отримати доступ до фінансових ресурсів, причому такий доступ, який був би по можливості простим,
диверсифікованим, економічним. Держава потребує фінансів, а фінанси є таким же інструментом
самої держави-структури, як система судочинства, збройні сили і поліція [7].
Вперше поняття державних фінансів виникає на початку 90-х років XX століття і розглядається в
аспекті фінансової глобалізації та дій глобальних чинників, які починають значно впливати на
внутрішні ринки. До порядку денного вносяться питання використання міжнародних фінансових
ресурсів в національних інтересах, оцінки негативних і позитивних сторін грошових транскордонних
переміщень, впливу, який спекулятивні потоки можуть чинити на грошову стабільність, процентні
ставки, платіжний баланс (в якому переміщення капіталу є важливою статтею). Особливої
актуальності набуває проблема грошового суверенітету уряду.
Рушійною силою розвитку геофінансів в числі інших виступає науково-технічна революція в
області засобів зв'язку, що сприяє прискоренню передачі прав власності на активи в міжнародному
масштабі і можливості здійснювати миттєві переміщення величезних сум коштів в будь-які точки
земної кулі. Щодня величезні суми переводяться в інші країни і в інші валюти, оскільки фінансові
відділи корпорацій, а також фінансові установи активно управляють своїми портфелями фінансових
активів і зобов'язань. Офшорні зони, євроринок та інші світові фінансові центри в особі найбільших
банків, валютних, фондових бірж та інших великих фінансових інститутів акумулюють у своїх руках
значну фінансову та економічну міць. У результаті відбувається відрив фінансових потоків від
реального відтворювального процесу і перенесення колосальних сум у віртуальний простір
спекулятивних операцій. У деяких вітчизняних публікаціях наголошується, що погіршення світової
економічної ситуації починає проявлятися з другої половини 90-х років, коли світова економіка почала
демонструвати чотири основні тенденції, що посилилися до періоду кінця XX - початку XXI ст.
По-перше, темп глобальної фінансової інтеграції випередив створення внутрішніх інститутів,
необхідних для контролю і регулювання фінансового сектору та його взаємодії зі світовим ринком.
По-друге, світове оточення стало занадто байдужим до наслідків системного ризику і колапсу
фінансового сектора. Цей сектор є фактично некерованим.
По-третє, глобальний ринок капіталів недосконалий, йому властиві нестійкі коливання, що при
погіршенні середовища провокує паніку.
По-четверте, після фінансових криз 90-х років прийшло усвідомлення того факту, що ринкам, які
розвиваються при інтеграції в глобальний фінансовий ринок, необхідно розвивати внутрішні інститути.
Вигоди відкритого балансу капіталу повинні бути зважені з ризиками фінансової кризи [8, с. 230].
Є. Кочетов і Г. Петрова вважають, що «сутність нового змісту фінансових потоків полягає в тому,
що вони, з одного боку, відірвані від відтворювальних циклів (перенесення у віртуальний
геофінансовий простір), з іншого боку, вони наповнюють новим змістом мінову вартість. Баланс (чітке
осмислення правових та економічних критеріїв відмінності) між відтворювальними фінансами,
опосередкованими в інвестиційний процес, і віртуальними фінансами, опосередкованими в певній
частині в світовий фінансовий ринок, стає одним з основоположних елементів забезпечення
ефективного отримання національного доходу» [9].
Якщо проаналізувати архітектуру основних елементів глобальної фінансової безпеки, то
найбільше значення серед них на національному рівні матимуть бюджетна, податкова і кредитногрошова системи.
Необхідно зрозуміти, що система національних пріоритетів у фінансовій сфері повинна
формуватися відповідно до національної концепції сталого розвитку.
Визначення «сталий розвиток» означає просто стійкий, постійний ріст, в той же час в
європейських мовах під «sustainable development» мають на увазі більш вузький зміст даної категорії,
це – розвиток «триваючий» або «адаптаційний», тобто такий, що не суперечить подальшому
існуванню людства і розвитку його в колишньому напрямі. Забезпечення сталого розвитку (СР)
вимагає не просто інвестицій в екологію або якихось нових технологій, але, перш за все, соціальних
новацій, зміни пріоритетів і цілей розвитку цивілізації [10].
Відносно сучасного СР існує цілий ряд теорій. Важливу функцію в глобальному моделюванні
виконують приватні методологічні концепції: концепція ноосфери, доктрина Римського клубу «Межа
зростання», концепція Г. Кана. Широко відома також концепція прийнятного ризику, де ризик
розглядається як міра небезпеки, що характеризується можливістю заподіяння шкоди та її силою. Під
загрозою розуміється властивість об'єктів і процесів завдавати шкоди собі та (або) оточенню.
Розвиток концепції ризику в даний час йде за трьома основними напрямками: розробка методів оцінки
ймовірності негативних подій, оцінка їх наслідків та визначення прийнятного ризику (нормування
ризику). Нормування полягає у встановленні прийнятного рівня безпеки, який найбільш часто
визначається величиною сумарного індивідуального ризику смерті людини внаслідок впливу різних
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небезпек (техногенних, природних, біологічно-соціальних) [11].
З точки зору автора ключовим питанням для України в XXI столітті є комплексна проблема
забезпечення політичної, економічної та соціальної стабільності. Україна повинна зробити
усвідомлений вибір і позначити основні пріоритети подальшого розвитку, в тому числі в
геоекономічному і геофінансовому аспектах.
З одного боку, міжнародні фінансові інститути покликані сприяти зниженню рівня зовнішніх
загроз для національних фінансових систем. Але з іншого – їх діяльність передбачає активне
втручання у фінансову політику окремих національних держав у вигляді певних вимог, рекомендацій,
угод тощо, що створює підвищені ризики для функціонування національних фінансових систем, так як
національні інтереси деколи входять у суперечність з вимогами та рекомендаціями міжнародних
фінансових інститутів. Некритичне слідування урядів деяких країн цим рекомендаціям нерідко
призводило фінансові системи до серйозної кризи.
Уряди також повинні враховувати, що хоча вони мають певну можливість регулювання
внутрішнього валютного, фондового і грошового ринків, в умовах лібералізації транснаціональний
капітал при бажанні може знищити фінансову систему практично будь-якої держави.
Додаткові ризики для національних фінансових систем створюють також платіжні системи в
мережі Інтернет та електронні фінансові ринки, принципи діяльності яких, їх вплив на традиційні
фінанси ще слабо вивчені в економічній науці. Інтернет-економіка взагалі поки не має сформованої
методології, тому дослідники використовують вельми різноманітний інструментарій для оцінки та
прогнозування процесів, що протікають в її різноманітних сегментах. Держава практично не має
інструментів впливу на віртуальні фінансові системи. І якщо в розвинених зарубіжних країнах
поступово створюється механізм контролю над Інтернет-економікою, то в країнах з перехідною
економікою такого роду регулятори відсутні. Як приклади негативного впливу платіжних систем мережі
Інтернет можна відзначити зростання шахрайства з магнітними картами та використання Інтернетплатежів при відмиванні «брудних» грошей. Це особливо актуально при відсутності належного
контролю з боку держави за системою електронних платежів і незахищеності даних систем платежів,
що є нормою для країн з перехідною економікою.
Висновки з проведеного дослідження. Прискорення процесів глобалізації світогосподарських
зв'язків, поглиблення інтеграції ринків різних країн шляхом усунення бар'єрів на шляху руху товарів,
послуг і капіталу й посилення конкуренції на світових ринках вимагають системних і скоординованих
дій держави, бізнесу й суспільства по забезпеченню фінансової безпеки країн.
Аналіз загроз фінансової глобалізації показав, що вони мають дуже різноманітну природу
походження та можуть передаватись по різних каналах трансмісії. Так, загрози від фінансової
глобалізації можуть проявлятися як в результаті глобальних факторів, до яких відноситься циклічні
зміни та світові відсоткові ставки, так і факторів, специфічних для окремої країни, таких, як
макроекономічна політика, рівень розвитку фінансової системи тощо.
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Луцик-Дубова Т.О. ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мета. Основною метою статті є дослідження теоретичних аспектів протидії загрозам фінансовій
безпеці держави в умовах глобалізації.
Методика дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні дослідження питань
фінансової безпеки. Методологічну базу роботи сформували загальнонаукові методи дослідження:
абстрактно-логічні методи; емпіричні методи спостереження та порівняння; теоретичні методи
класифікації і систематизації; статистичні методи.
Результати. Обґрунтовано, що досягнення фінансової безпеки країн в умовах прискорення
процесів глобалізації світогосподарських зв'язків, поглиблення інтеграції ринків різних країн вимагають
системних і скоординованих дій держави, бізнесу й суспільства шляхом усунення бар'єрів для руху
товарів, послуг і капіталу й посилення конкуренції на світових ринках. Встановлено, що загрози
фінансової глобалізації мають дуже різноманітну природу походження та можуть передаватись по
різних каналах трансмісії, зокрема, загрози від фінансової глобалізації можуть проявлятися як в
результаті глобальних факторів, до яких відноситься циклічні зміни та світові відсоткові ставки, так і
факторів, специфічних для окремої країни, таких, як макроекономічна політика, рівень розвитку
фінансової системи тощо.
Наукова новизна. В статті розширено і поглиблено аналіз впливу інтеграції капіталів,
транснаціональних корпорацій на загрози фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації.
Практична значущість. Отримані результати дослідження дають можливість своєчасно
розпізнавати, запобігати та пом’якшувати можливі наслідки від впливу на фінансову безпеку держави
транснаціональних корпорацій, міжнародної експансії капіталів та кризових явищ на глобальному
ринку.
Ключові слова: безпека, фінанси, управління, транснаціональна корпорація, глобальні фінанси,
експансія капіталу.
Lutsyk-Dubova T.O. THREATS FINANCIAL SECURITY IN A GLOBALIZING
Purpose. The purpose of this article is to study the theoretical aspects of countering threats to
economic security in the context of globalization.
Methodology of research. Theoretical basis of research is fundamental research a questions of
financial security. Methodological framework of the study formed the scientific methods: abstract-logical
methods; empirical methods of observation and comparison; theoretical methods for classification and
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systematization; statistical methods.
Findings. Proved that achieving financial security in terms of acceleration of the globalization of world
economic relations, the deepening integration of different countries requires a systematic and coordinated
action by government, business and society by removing barriers to the movement of goods, services and
capital and increased competition in world markets. Established that the threat of financial globalization are
very diverse nature and origin can be transferred through various channels of transmission, including the
threat of financial globalization may appear as a result of global factors, which include cyclic changes and
global interest rates, and factors specific to the individual countries such as macroeconomic policy, the
development of the financial system and so on.
Originality. The article was a widened and deepened analysis of the impact of integration of capital,
transnational corporations on the threat to the financial security of the country in the context of globalization.
Practical value. These survey results provide a timely opportunity to recognize, prevent and mitigate
the consequences of the impact on the security of the state of transnational corporations, international
expansion of capital and the crisis in the global market.
Key words: security, finance, management, multinational corporation, global finance, capital
expansion.
Луцык-Дубовая
Т.А.
УГРОЗЫ
ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Цель. Основной целью статьи является исследование теоретических аспектов противодействия
угрозам экономической безопасности государства в условиях глобализации.
Методика исследования. Теоретическим основанием работы являются фундаментальные
исследования вопросов финансовой безопасности. Методологическую базу работы сформировали
общенаучные методы исследования: абстрактно-логические методы; эмпирические методы
наблюдения и сравнения; теоретические методы классификации и систематизации; статистические
методы.
Результаты. Обосновано, что достижение финансовой безопасности стран в условиях
ускорения процессов глобализации мирохозяйственных связей, углубление интеграции рынков
различных стран требуют системных и скоординированных действий государства, бизнеса и
общества путем устранения барьеров для движения товаров, услуг и капитала и усиление
конкуренции на мировых рынках. Установлено, что угрозы финансовой глобализации имеют очень
разнообразную природу происхождения и могут передаваться по различным каналам трансмиссии, в
частности, угрозы финансовой глобализации могут проявляться как в результате глобальных
факторов, к которым относится циклические изменения и мировые процентные ставки, так и
факторов, специфических для отдельной страны, таких, как макроэкономическая политика, уровень
развития финансовой системы и т.д.
Научная новизна. В статье расширен и углублен анализ влияния интеграции капиталов,
транснациональных корпораций на угрозы финансовой безопасности государства в условиях
глобализации.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования дают возможность
своевременно распознавать, предотвращать и смягчать возможные последствия влияния на
финансовую безопасность государства транснациональных корпораций, международной экспансии
капиталов и кризисных явлений на глобальном рынке.
Ключевые слова: безопасность, финансы, управление, транснациональная корпорация,
глобальные финансы, экспансия капитала.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Перехід до нових економічних відносин вимагає постановки і вирішення нових для
українських комерційних банків завдань, пов’язаних із значним збільшенням концентрації
ризиків в їх діяльності.
Актуальність проблеми зумовлена тим, що комерційні банки і вся банківська система в
цілому покликана уособлювати надійність і безпеку, саме тому очевидною необхідністю є
розробка і впровадження прийнятних і перевірених методів формалізації, оцінки та
управління ризиками, виявлення значимих критеріїв, а також розробка і впровадження чітко
налагодженої системи прийняття рішень, що сприяє досягненню ефективного результату
(прибуткової діяльності та позитивного іміджу банківської установи).
Тому дослідження проблем подальшого вдосконалення функціонування банківської
системи, зокрема процесу ризик-менеджменту у комерційних банках, привертає увагу як
зарубіжних, так і вітчизняних науковців і практиків. На відміну від країн з розвиненою
економікою, Україна меншою мірою інтегрована у світову фінансову систему.
Природно, що проблема управління ризиками є однією з основних у фінансовогосподарській діяльності кожного комерційного банку. Ризик є перманентною складовою їх
роботи, яку неможливо уникнути. Всі види ризиків взаємопов’язані між собою і діють
системно на будь-яку фінансово-кредитну установу. Варто зазначити, що управління
ризиками належить до сфери відповідальності традиційного банківського ризикменеджменту, рівень якого в Україні нині не відповідає викликам, які перед нею постали.
Приємно визнати, що осторонь актуальних досліджень не лишаються і вітчизняні науковці.
Саме вирішенню названих проблем присвячена монографія Кузьмак О.М. «Ризикменеджмент у банківській діяльності: теорія та практика»∗, яка є вкладом автора у розвиток
науки та передової практики у банківській діяльності.
Монографія відзначається змістовністю, логічно ув’язаною, чіткою схемою побудови і
викладення матеріалу – складається із трьох розділів, що комплексно розкривають
досліджувану проблему. Посилені діалектикою методологічні засади дали можливість серед
багатьох трактувань та новацій виокремити саме суттєві, які сформували процес ризикменеджменту у банківській діяльності, в тому числі зумовили варіант його інтеграції в мікрота макроекономічні процеси.
У монографії є вступ, три логічно структуровані розділи, список використаних джерел.
Кожен з розділів органічно вплітається в структуру монографії.
Особливий інтерес становить перший розділ, в якому розглядаються теоретикометодологічні засади ризик-менеджменту у банківській діяльності, зокрема, детально
досліджується сутність, види, чинники виникнення та класифікація банківських ризиків в
діяльності комерційних банків, а також значення банківського ризик-менеджменту у контексті
Базельських угод. Варто зазначити, що автор на основі наукових узагальнень економістів та
фінансистів пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних питань з
∗

Кузьмак О.М. Ризик менеджмент у банківській діяльності: теорія та практика
[монографія] / О.М. Кузьмак. – Тернопіль: ТзОВ «Терно–граф». – 2014. – 308 с.
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приводу теоретико-методологічних досліджень банківських ризиків та банківського ризикменеджменту. Здійснено обґрунтування вживаної термінології та визначено авторські
дефініції понять «банківські ризики», «банківський ризик-менеджмент» тощо.
Другий розділ монографії присвячено дослідженню методів управління ризиками у
банківському ризик-менеджменті, зокрема, систематизовано і узагальнено всю сукупність
методів управління банківськими ризиками та запропоновано авторську класифікацію
методів управління банківськими ризиками. Виявлена специфіка застосування даних методів
дозволяє сформувати рекомендації щодо їхнього застосування у сучасній практиці
українських банків. Досліджено методи управління фінансовими та функціональними
ризиками банківських установ та запропоновано шляхи вдосконалення методів управління.
Важливе місце у монографії займає третій розділ, у якому ґрунтовно проаналізовано
проблеми банківського ризик-менеджменту у діяльності вітчизняних банківських установ,
розкрито ключові аспекти стратегії та тактики управління ризиками у діяльності зарубіжних та
вітчизняних комерційних банків та запропоновано практичні шляхи вдосконалення ризикменеджменту у вітчизняних банках на сучасному етапі, а саме: вдосконалення ідентифікації
та регулювання функціональних ризиків в умовах кризових явищ, методи мінімізації та
компенсації банківських ризиків та значення економічного капіталу в системі банківського
ризик-менеджменту.
Автором запропоновані нові теоретичні положення, що є значним вкладом у розвиток
економічної науки. Вони полягають в виділенні та обґрунтуванні специфічних принципів та
функцій притаманних банківському ризик-менеджменту, структуризації банківських ризиків та
методів управління ними.
Практичне значення мають розроблені автором пропозиції щодо вдосконалення
управління операційними ризиками, за допомогою розробленої матриці для ефективної
ідентифікації операційних ризиків. Що дасть можливість забезпечити фінансову стійкість
банківських установ. Оригінальною є комплексний підхід Кузьмак О.М. до побудови процесу
банківського ризик-менеджменту, що дозволяє сформувати організаційно-економічні,
функціональні та правові засади банківського ризик-менеджменту, їх взаємозв’язок, а також
виокремити рівні управління банківськими ризиками.
Монографія є цілісною і логічно побудованою науковою працею, в якій послідовно
викладені основні результати авторського дослідження теоретико-методологічних засад
банківського ризик-менеджменту та представлені концептуальні основи методичних
рекомендацій щодо вдосконалення системи банківського ризик-менеджменту у діяльності
банківських установ і, що, на наш погляд, надзвичайно важливо, висвітлюється необхідність
застосування ризик-менеджменту у банківській діяльності та практичні шляхи вдосконалення
банківського ризик-менеджменту задля забезпечення фінансової стійкості не лише окремих
банківських установ, а й фінансової стабільності банківського сектору в цілому.
Ознайомлення зі змістом монографії дозволяє дійти висновку про те, що автором вирішено
важливе науково-практичне завдання щодо вдосконалення банківського ризик-менеджменту
в Україні.
Отже, за змістом та структурою монографія є новаторською. Отримані результати
можуть бути використані як практиками – банківськими спеціалістами для роботи з
управління ризиками, так аспірантами та викладачами економічних вузів, а також у
навчальному процесі для підготовки кваліфікованих фахівців фінансистів. На наш погляд,
визначена структура монографії та її зміст дозволить практикам та зацікавленим особам
підвищити свій загальноосвітній рівень в питаннях банківського ризик-менеджменту.
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