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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  
ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. Розвиток економіки, підтримка правопорядку, забезпечення 

обороноздатності, підтримка взаємовідносин з іншими країнами, надання суспільних послуг тощо є 
важливими завданнями держави, вирішення яких потребує створення відповідних фондів фінансових 
ресурсів. Однією з найвагоміших складових сукупних державних надходжень є податкові 
надходження, таким чином держава повинна проводити цілеспрямовану діяльність направлену на 
формування достатнього обсягу фінансових ресурсів – здійснювати державний податковий 
менеджмент. Важливим завданням дослідження проблем державного податкового менеджменту є 
з’ясування його сутності, предмету, об’єкту, суб’єктів, мети та функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем податкового менеджменту 
присвячені наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Найвагоміші напрацювання в 
даній сфері мають такі науковці: Л. М. Безгубенко, П. К. Бечко, А. Загородній, Ю. Б. Іванов, 
К. Ф. Ковальчук, А. І. Крисоватий, М. А. Чурбанов, А. Г. Седов, О. М. Тимченко та ін. Незважаючи на 
значну кількість публікацій з проблем податкового менеджменту, нині відсутні наукові розробки, які 
відображають сучасний етап розвитку системи оподаткування в нашій державі.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності, предмету, об’єкту, суб’єктів, мети 
та функцій податкового менеджменту відповідно до сучасного етапу розвитку економічної науки. Для 
досягнення поставленої мети в статті було вирішено такі завдання: досліджено сучасні наукові 
погляди на визначення предмету, об’єкту, суб’єктів, мети та функцій податкового менеджменту; 
проведено їх критичну оцінку; досліджено сучасний стан нормативно-правового регулювання 
податкових відносин в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами попередніх наукових 
досліджень вдалося встановити, що державний податковий менеджмент можливо розглядати як 
науку, як економічне та організаційне явище, як особливий вид управлінської діяльності та як процес. 

Так, державний податковий менеджмент як наука представляє собою сукупність знань та 
наукових поглядів на явища та процеси, що об’єктивно відбуваються в суспільстві між державою та 
платниками податків з приводу формування за рахунок податкових надходжень головного 
централізованого фонду держави – бюджету з метою створення фінансової бази для виконання 
державою її функцій та завдань. 

Як систему державний податковий менеджмент можливо розглядати з економічної та з 
організаційної точок зору. Отже, з економічної точки зору державний податковий менеджмент 
представляє собою сукупність норм, методів та правил організації відносин між державою та 
платниками податків з метою формування бюджетів та державних цільових фондів.  

З організаційної точки зору державний податковий менеджмент представляє собою сукупність 
органів державної законодавчої, виконавчої та судової влади, які наділені повноваженнями в сфері 
оподаткування.  

В свою чергу державний податковий менеджмент як особливий вид управлінської діяльності 
представляє собою цілеспрямовану діяльність держави в особі спеціально уповноважених органів 
державної влади з метою виконання цілей та завдань податкової політики задля забезпечення 
економічного та соціального розвитку країни в цілому. 

Як процес державний податковий менеджмент представляє собою логічно побудовану 
сукупність послідовно реалізовуваних етапів управління податковими відносинами: формування 
податкової політики, обґрунтування цілей, розробки регламентів, організації сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), мотивування співробітників податкових органів та платників податків до 
дотримання податкового законодавства, контролю та аналізу виконання законодавчих вимог і 
встановлених податковою політикою держави цілей та завдань з наступною розробкою висновків та 
рекомендацій спрямованих на уточнення цілей, регламентів та способів організації справляння 
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податків, зборів (обов’язкових платежів). Визначені етапи процесу державного податкового 
менеджменту реалізуються в межах його функцій. 

Дискусійним в науковій літературі залишається питання визначення об’єкту державного 
податкового менеджменту. Так, на думку Т. В. Рева [1], об’єктом впливу в податковій сфері, а, отже, і 
об’єктом державного податкового менеджменту, є відносини, що виникають між державою та 
платниками податку з приводу сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету та державних 
цільових фондів. Даний підхід не в повній мірі відповідає діючому законодавству, оскільки включає до 
об’єкту податкового менеджменту відносини щодо сплати внесків до державних цільових фондів. 

На думку М. Ігнатишин [2], об’єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між 
платниками та державою з приводу сплати до бюджету податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів. Результатом такого впливу має бути, одного боку, формування централізованого фонду 
держави, а з другого, – створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності; 
регулювання соціально-економічного життя суспільства. Дане визначення об’єкту державного 
податкового менеджменту є найбільш вичерпним та заслуговує на увагу.  

Власної точки зору, щодо визначення предмету державного податкового менеджменту, 
дотримується М. Філоненко [3], який вважає, що його предметом є вирішення теоретичних та суто 
практичних питань побудови оптимальної податкової системи, аналіз стану та прогнозування 
податкових надходжень, стратегічне бачення закономірностей формування податкового потенціалу 
країни та регіонів. Даний підхід заслуговує на увагу, але носить досить звужений характер, зокрема не 
враховує проблеми розвитку наукових підходів до вивчення державного податкового менеджменту.  

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок про те, що об’єктом державного 
податкового менеджменту є відносини, що виникають між державою, в особі спеціально 
уповноважених органів державної влади, та платниками податків. 

В межах визначеного об’єкту предметом державного податкового менеджменту є діяльність 
держави в сфері встановлення та стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Важливим завданням розробки теоретичних засад державного податкового менеджменту є 
визначення кола його суб’єктів. Вдалим, в напрямку розв’язання поставленого завдання, є підхід 
Т. М. Рева [1], який до кола суб’єктів податкового менеджменту відносить органи законодавчої та 
виконавчої влади, контролюючі органи у сукупності з платниками податків. Але даний погляд потребує 
уточнення, оскільки контролюючі органи відносяться до органів державної виконавчої влади.  

Виходячи із визначеної вище сутності державного податкового менеджменту, його суб’єктами 
слід визнати органи державної влади, наділені повноваженнями в сфері оподаткування та всі групи 
платників податків. 

В свою чергу, в науковій літературі містяться різні підходи до визначення мети податкового 
менеджменту, яку можливо розрізняти на макро- та мікроекономічному рівнях. Так, Т. М. Рева [1] 
метою податкового менеджменту на макроекономічному рівні визнає забезпечення доходної частини 
бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва та соціальної сфери.  

Таким чином, метою державного податкового менеджменту є реалізація податкової політики, а 
також формування доходної частини бюджетів всіх рівнів та забезпечення дієвого впливу податків, зборів 
(обов’язкових платежів) на розвиток національної економіки та соціальних відносин в суспільстві.  

Більш глибоко усвідомити сутність державного податкового менеджменту можливо за допомогою 
дослідження його функцій. Крім того, саме у функціях реалізується управління податковою системою, до 
переліку яких можливо віднести, на думку М. В. Карпа [4], наступні: планування, організування, 
координування, стимулювання та контроль. Даний підхід заслуговує на увагу, але, на нашу думку, функції 
організування та координування можливо об’єднати в одну функцію – організування.  

Таким чином, державний податковий менеджмент виконує всі основні функції, притаманні 
класичному менеджменту – планування, мотивування, організування та контроль. 

М. Ігнатишин [2] вважає, що якщо розглянути сукупність прийомів та методів організації 
податкових відносин, які є складовими податкового менеджменту, в логічній послідовності, то стає 
очевидним, що управління в сфері оподаткування починається із законотворчої діяльності, яка 
закладає основу для розробки системи загальнодержавних, спеціалізованих, галузевих планів та 
планів мікроекономічних та субмікроекономічних суб’єктів. Отже, першою в логічній структурі 
податкового менеджменту є функція планування.  

Функція планування в державному податковому менеджменті реалізується передусім шляхом 
розробки системи державних планів, починаючи від довгострокових стратегічних програм 
економічного та соціального розвитку, завдання яких конкретизуються в планах, що мають ознаки 
тактичних планових документів – законах України про державний бюджет на певний рік. Планування в 
податковому менеджменті є його основою. 

При розробці планів в державному податковому менеджментів органи державної влади повинні 
керуватися податковою політикою, яка сформувалася в державі на певному етапі її розвитку. 
Податкова політика – це діяльність держави, яка формується під впливом політичних факторів та 
об’єктивних вимог, виконання яких необхідне для досягнення певних показників розвитку національної 
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економіки, у сфері встановлення і стягнення податків, зборів (обов’язкових платежів) для формування 
стабільної фінансової бази для реалізації державою її функцій. 

Розробка та реалізація податкової політики держави тісно пов’язана із законотворчою діяльністю 
в сфері оподаткування. В процесі цієї діяльності визначаються принципи оподаткування, 
встановлюються види податків та зборів (обов’язкових платежів), їх елементи, розробляється порядок 
складання та подання звітності, а також вимоги до порядку розрахунків із бюджетом. Виходячи із 
законодавчо встановлених правил функціонування системи оподаткування, розробляються відповідні 
планові документи.  

Розробкою нормативно-правових актів в Україні можуть займатися суб’єкти права законодавчої 
ініціативи, до яких відносяться: Президент України, Кабінет Міністрів України та Народні депутати 
України. Прийняття ж законів, відповідно до Конституції України [5], є виключною прерогативою 
Верховної Ради України. Статтею 12 Податкового кодексу України [6] встановлюється вичерпний 
перелік повноважень Верховної ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, 
селищних та міських рад щодо податків та зборів.  

Так, на Верховну Раду України покладається завдання щодо визначення переліку 
загальнодержавних і місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, 
селищних та міських рад. Крім того, вищий законодавчий орган України визначає елементи податку та, у 
разі необхідності, податкові пільги щодо загальнодержавних та місцевих податків та зборів. 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим установлення на відповідній 
території загальнодержавного збору – плати за користування надрами (крім плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), зміна розміру ставок 
цього збору у межах його граничних ставок встановлених Податковим кодексом України, а також 
визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до бюджету 
Автономної Республіки Крим відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України [7]. 

Сільські, селищні та міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про 
встановлення місцевих податків та зборів; встановлюють ставки єдиного податку в межах ставок, 
визначених законодавчими актами; визначення переліку податкових агентів щодо сплати 
туристичного збору.  

Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України розробляють основні напрямки 
бюджетно-податкової політики держави, плани обсягів надходжень від податків та зборів тощо.  

Планування обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів має на меті визначення майбутніх 
результатів поточних рішень, програм та політики на стан економічної системи держави та можливостей 
збалансування доходів та видатків бюджетів. Проведення такої роботи дозволяє поліпшити якість 
прийняття рішень в сфері оподаткування, узгоджує податкову та бюджетну політику з метою ефективного 
виконання цілей та завдань економічного та соціального розвитку держави; дає можливість окреслити 
фінансове майбутнє країни і можливості для упередження та запобігання несприятливим поліям у 
фінансовій сфері, дозволяє визначити альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей та завдань; 
сприяє відкритості та прозорості управління і прийняття рішень в сфері оподаткування.  

Якісне планування в податковій сфері не можливе буз розробки прогнозів, які дозволяють 
оцінити майбутні обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Прогнозування є необхідним 
елементом системи державного податкового менеджменту. 

Найбільш поширеними методами прогнозування в додатковій сфері є наступні: експертних 
оцінок, аналізу тенденцій, детерміністичний підхід, економетричне моделювання.  

На існуванні організаційної функції державного податкового менеджменту наголошують 
дослідники досліджуваної наукової проблеми [8]. Планова функція державного податкового 
менеджменту тісно пов’язана з функцією організування реалізація якої здійснюється через 
податковий механізм, який визначає порядок практичного застосування податкового законодавства з 
метою повного виконання цілей та завдань податкової політики, закріплених в системі державних 
планів. Основними елементами податкового механізму Т. В. Рева [1] визначає податкові ставки, 
способи оподаткування, податкові пільги. В світлі діючого податкового законодавства основними 
елементами податкового механізму слід визнати елементи податку, визначені статтею 7 
Податкового кодексу України [6]: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка 
податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та 
порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Крім того, організаційна функція державного податкового менеджменту розкривається через 
структуру органів влади на загальнодержавному та місцевому рівнях, які забезпечують прийняття 
рішень щодо функціонування системи оподаткування. Виконання саме цієї функції державним 
податковим менеджментом повинно забезпечити функціонування системи оподаткування. Метою 
державного податкового менеджменту в даному аспекті слід визнати формування оптимальної 
структури органів державної влади наділених повноваженнями в сфері оподаткування, а також 
налагодження оптимального та ефективного механізму взаємодії між такими органами та 
унеможливлення дублювання виконуваних ними функцій в сфері оподаткування. 
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Реалізація організаційної функції державного податкового менеджменту стосовно побудови 
оптимальної організаційної структури органів державної влади, що наділені відповідно до законодавства 
України податковими повноваженнями, повинна забезпечити досягнення таких результатів:  

– стабілізація та чітке визначення повноважень податкових органів; 

– забезпечення гнучкості структури податкових органів з метою наближення їх послуг безпосередньо 
до споживачів та відповідності потребам реальних соціально-економічних умов у суспільстві; 

– конкретизація та формалізація схеми інформаційних потоків між підрозділами податкових 
органів, що повинно забезпечити налагодженню оперативної, а, отже, і ефективної комунікації між 
ними, а також забезпечити максимальну поінформованість платників податків; 

– чітка фіксація в нормативно-правових актах прав і обов’язків співробітників контролюючих 
органів та органів стягнення, а також платників податків; 

– забезпечення добору, спеціалізації та освіти впродовж життя співробітників контролюючих 
органів та органів стягнення, забезпечення їх спеціалізації на конкретних видах діяльності. 

Важливим кроком в напрямку узгодження діяльності інших органів державної влади в сфері 
оподаткування стало прийняття Податкового кодексу України. Але в деяких випадках в практичній 
діяльності маємо ще досить велику кількість проблем. Так, наприклад, всупереч вимогам Бюджетного 
кодексу України та Податкового кодексу України зміни до законодавчих актів з питань оподаткування 
можуть вноситися пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року. Внаслідок такої 
невідповідності змін до податкового законодавства виникають неузгодженості у функціонування 
системи оподаткування, оскільки цілком законно судові органи можуть стати на сторону платників 
податків у разі порушення податкового законодавства. 

Крім того, дослідження практики законотворчої діяльності в сфері оподаткування свідчить про 
порушення задекларованого у статті 4 Податкового кодексу України принципу стабільності. Такі 
недоліки призводять до зниження якості бюджетного прогнозування та планування, ставить під сумнів 
виконання цілей щодо виконання показників обсягів податкових надходжень до бюджетів.  

Мотивування як функція податкового менеджменту реалізується через запровадження та 
застосування в практиці оподаткування системи мотивів які зацікавлюють платників чітко дотримуватися 
вимог податкового законодавства. Такі мотиви пропонуємо поділяти на три основні групи:  

– сервісні мотиви – це мотиви, які зацікавлюють платників сплачувати податки внаслідок виконання 
державою її функцій (управління, оборона, охорона правопорядку тощо), надання громадських послуг 
(освітлення та прибирання громадських територій та приміщень, озеленення, будівництво об’єктів 
соціальної інфраструктури тощо), крім того держава відіграє важливу роль у розвитку пріоритетних в 
цілому для суспільства видів економічної діяльності (проведення наукових досліджень, авіабудування, 
розвідка корисних копалин тощо), та інвестиційних проектів (будівництво доріг, мостів тощо); 

– мотиви примусу – це мотиви, які вимушують співробітників податкових органів та платників 
податків до дотримання податкового законодавства внаслідок можливості настання фінансової, 
адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства; 

– ідеологічні мотиви – дані мотиви передбачають роз’яснювальну роботу за допомогою методів 
психологічного впливу серед платників податків щодо необхідності формування необхідної фінансової 
бази для діяльності держави. 

Держава зобов’язана забезпечити формування такої сукупності мотивів, їх органічного 
поєднання, яка забезпечить зацікавленість платників сплачувати податки та унеможливить 
скорочення обсягів господарської діяльності та загострення соціальної напруженості в суспільстві.  

Контрольна функція державного податкового менеджменту передбачає проведення контрою 
за дотриманням органами державної влади, що наділені відповідними повноваженнями в сфері 
оподаткування, та платниками податків податкового законодавства. Крім того, дана функція повинна 
забезпечити контроль та оцінку виконання цілей та завдань податкової політики держави, зокрема 
обсяги виконання показників обсягів податкових надходжень до бюджету, виявляти причини 
відхилень, що виникли та виявляти невикористані резерви зростання надходжень до бюджетів усіх 
рівнів. Контрольними повноваженнями наділені всі учасники процесу державного податкового 
менеджменту, але основна частина обов’язків покладається на органи Державної податкової служби 
України, яка несе відповідальність за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податків та 
зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів. Функції податкових органів, за оцінками дослідників [1], на 
90% складаються з робіт зі здійснення контролю щодо вчасності подання платниками податкових 
декларацій, правильності визначення об’єктів оподаткування, обчислення та сплати податків. 

В межах реалізації контрольної функції державного податкового менеджменту проводиться 
аналіз, за допомогою якого здійснюється кількісна та якісна оцінка показників функціонування системи 
оподаткування, виявляються відхилення від встановлених параметрів функціонування та 
встановлюються причини таких відхилень. За допомогою використання методів та прийомів 
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економічного аналізу, органи управління системою оподаткування мають можливість визначати 
глибинні зв’язки між окремими її параметрами функціонування, своєчасно виявляти тенденції 
розвитку, розробити оптимальні та найбільш ефективні варіанти управлінських рішень. 

Ефективний державний податковий менеджмент неможливий без відповідного інформаційного 
забезпечення, яке представляє собою його підсистему, що забезпечує формування оперативної та 
об’єктивної інформацій про стан системи оподаткування. Функціонування інформаційного 
забезпечення повинно відбуватися постійно, оскільки управлінський вплив керуючої системи на 
керовану відбувається безперервно, що забезпечить можливість вироблення актуальних, своєчасних 
та ефективних рішень в сфері оподаткування. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає можливість зробити 
висновок про те, що об’єктом державного податкового менеджменту є відносини, що виникають між 
державою, в особі спеціально уповноважених органів державної влади, та платниками податків, в 
свою чергу його суб’єктами слід визнати органи державної влади, наділені повноваженнями в сфері 
оподаткування та всі групи платників податків. Предметом державного податкового менеджменту є 
діяльність держави в сфері встановлення та стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових 
платежів). Мета державного податкового менеджменту полягає у реалізації податкової політики, а 
також формуванні доходної частини бюджетів всіх рівнів та забезпечення дієвого впливу податків, 
зборів (обов’язкових платежів) на розвиток національної економіки та соціальних відносин. Державний 
податковий менеджмент виконує всі основні функції, притаманні класичному менеджменту: 
планування, мотивування, організування та контроль. 
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Анотація 

Запропоновано розглядати державний податковий менеджмент як науку, як процес, як 
особливий вид управлінської діяльності, а також з економічної та організаційної точок зору. 
Визначено об’єкт, предмет, суб’єктів та мету державного податкового менеджменту. 
Обґрунтовано перелік та зміст основних функцій державного податкового менеджменту – 
планування, організування, мотивування та контроль. Визначено повноваження та завдання 
органів державної влади та місцевого самоврядування в ході реалізації цілей та завдань податкової 
політики. Визначено сутність та основні елементи податкового механізму. Обґрунтовано 
доцільність формування системи інформаційного забезпечення державного податкового 
менеджменту. Сформовано перелік мотивів, які зацікавлюють платників дотримуватися вимог 
податкового законодавства.  

Ключові слова: державний податковий менеджмент, функції державного податкового 
менеджменту.  

Аннотация 
Предложено рассматривать государственный налоговый менеджмент как науку, как 

процесс, как особый вид управленческой деятельности, а также с экономической и 
организационной точек зрения. Определены объект, предмет, субъекты и цели государственного 
налогового менеджмента. Обоснован перечень и содержание основных функций государственного 
налогового менеджмента - планирование, организация, мотивация и контроль. Определены 
полномочия и задачи органов государственной власти и местного самоуправления в ходе 
реализации целей и задач налоговой политики. Определена сущность и основные элементы 
налогового механизма. Обоснована целесообразность формирования системы информационного 
обеспечения государственного налогового менеджмента. Сформирован перечень мотивов, 
которые стимулируют плательщиков соблюдать требования налогового законодательства. 
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Ключевые слова: государственный налоговый менеджмент, функции государственного 
налогового менеджмента. 

Annotation 
Asked to consider the state tax management as a science, as a process, as a special kind of 

management, as well as economic and organizational point of view. Defined object, subject, subjects and 
targets of state tax management. Justified the list and content of the basic functions of the state tax 
management – planning, organization, motivation and control. The Authority's powers and tasks of the 
bodies of state power and local self-government in the implementation of the goals and objectives of tax 
policy. Defined essence and Basic elements of tax mechanism. Base expediency generating system is 
information provision of the State of tax management. A form of motives that encourage taxpayers to follow 
with tax laws. 

Key words: state tax management, tax management functions of the state. 
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ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СФЕРІ 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі чинна модель організації представляє 

підприємство як громадську організацію, у діяльності якої зацікавлені різні групи, які перебувають 
усередині й поза нею. У зв'язку із цим цілі підприємства трактуються з позицій не тільки виробництва й 
збуту продукції або послуг, одержання прибутку, але й задоволення різноманітних запитів, пов'язаних 
з ними груп: споживачів, постачальників, конкурентів, інвесторів, суспільства в цілому. Тому при 
формуванні методології навчання й розвитку персоналу такого підприємства варто використовувати 
останні наробітки в сфері управління знаннями, удосконалювати кваліфікацію й стежити за світовими 
тенденціями. 

Підвищується суспільне значення підприємства й головними функціями управління їх 
функціонуванням і розвитком стають: досягнення високої продуктивності й ефективності шляхом 
посилення духу співробітництва й залучення співробітників до управління організацією, а також 
необхідності постійного балансування інтересів основних груп, які залучені в справи організації та 
відповідності нормам і цінностям колективу й суспільства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні й практичні питання 
енергозбереження й енергозабезпечення (а так само навчання кадрів у цій сфері) знайшли свій 
розвиток у сучасних працях вітчизняних і закордонних учених: Геєця В. М., Лібанової Е. М., 
Кузьменко Л. Т., Кулік М. Н., Малицького Б. А., Томаневича Л. М., Худаєва Д. В., Шеєра Г., 
Шефтеля А. І., Вейця В. І., Вернадського В. І. Проте і до сьогодні ці питання залишаються актуальними 
і потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати проблематику управління знаннями в 
сфері ресурсозбереження в рекреаційній сфері й запропонувати варіанти усунення виявлених 
недоліків досліджуваної системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потреби сучасного промислового й науково-
технологічного розвитку повністю корелюють із умовами формування економіки знань. У цьому зв'язку 
економіка знань представляється адекватним механізмом реалізації сучасних тенденцій 
промислового й науково-технологічного розвитку, які дозволяють створювати якісно нові види 
виробництва. І саме в напрямку цих світових тенденцій і повинен здійснюватися розвиток рекреаційної 
системи [4]. 

Поряд із фахівцями технічного профілю, необхідна підготовка фахівців нового зразка, 
відповідних до складності великої проблеми по перебудові (трансформації, модернізації, екологізації) 
енергетики, яка висвітлена в даній статті. Саме із цим пов'язаний вибір такого напрямку фахівців, який 
надасть студентам можливість одержання фундаментальної освіти (високого рівня – українського й 
світового – освітнього рангу магістра), знань, умінь і навичок, що дозволяють управляти процесами 
сталого розвитку на регіональному й державному рівнях у сфері енергетичного забезпечення [1]. 
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Для підготовки фахівців нового профілю важливим є створення сучасної навчально-методичної 
бази, обмін досвідом і т.ін. 

У Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського закладена фундаментальна 
база для такої роботи: 

– підготовлений викладацький склад за допомогою участі в національних і міжнародних проектах 
і програмах; 

– опублікована серія навчальних посібників з екоенергетики, відзначена державною премією АР 
Крим, а також багаточисленні наукові й науково-популярні статті; 

– організована кафедра ЮНЕСКО «Поновлювана енергія й сталий розвиток»; 

– створений клуб Міжнародної Інтеграції, зокрема, працює секція Євроінтеграції; 

– студенти можуть взяти участь у міжнародних програмах з дистанційного навчання, обміні 
досвідом, наприклад, ARGOS (навчання в літній школі з альтернативної енергетики в м. Констанції, 
Румунія) [5]. 

Необхідно об'єднати науково-дослідну, освітню, просвітницьку, інформаційно-рекламну 
діяльність з пропаганди й реалізації ідей розвитку поновлюваної енергетики в Криму. Ця концепція 
цілком відповідає завданням проголошеного ООН «Десятиліття Освіти для Сталого розвитку». У 
нашій країні в останні роки відчувається великий розрив між зробленим технологічним ривком і 
поінформованістю з питань поновлюваної енергетики більшої частини населення й керівників 
підприємств різних рангів, незважаючи на вже накопичений деякий досвід у виробництві обладнання, 
будівництві й експлуатації енергоустановок, у розробці основних нормативно-технічних документів. 
Поки процес становлення й активного розвитку поновлюваної енергетики здійснюється багато в чому 
завдяки ентузіазму окремих фахівців-енергетиків (практиків і науковців). Крім того, висока 
конкурентоспроможність вітчизняних фахівців сприяє підвищенню конкурентоспроможності галузі на 
світовому рівні через призму досягнення цілей, установлених державними й місцевими програмами. 
Тематика управління знаннями в області енергозбереження тісто переплітається з державною 
управлінською складовою (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура та зміст цілей економічної політики України та Криму в контексті управління 

ресурсозбереженням 
 
Величезне значення надається зараз вирішенню проблем енергетики, як на глобальному, так і 

на регіональному рівнях, до якого й належить АР Крим. Необхідний вибір таких напрямків розвитку 
енергетичної галузі, які б забезпечили вимоги стратегії сталого розвитку кожного [2]. При цьому слід 
розуміти, що «при переході до сталого розвитку економіка Криму повинна займати підлегле 
положення, адаптуючись до його цілей і цінностей, а ніяк не навпаки. Причому рамки діяльності для 
бізнесу, а також адміністративного апарату буде задавати система екологічних і соціально-
економічних індикаторів сталого розвитку, які одержать силу правових норм» [3]. 

Як показує світова практика, за допомогою висококваліфікованих кадрів створені ефективні 
конструкції з коефіцієнтом поглинання сонячної енергії 0,9 і вище (рис. 2). 
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Рис. 2. Інвестиції за видами технологій, 2004-2011рр. в $ млрд. (дані за країнами G-20) 
Джерело : [8] 
 
Висновки з проведеного дослідження. Методологія енергозберігаючих інновацій включає 

розширення наукового пізнання про нововведення, розвиток і вдосконалювання рекреаційного сектору 
в реальному часі, використання методів порівняльно-аналітичної оцінки й бенчмаркінгу. За допомогою 
перерахованих вище заходів, сфера рекреації й туризму в Криму знайде особливу конкурентну 
перевагу, що сформує позитивний синергетичний ефект (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема формування синергетичного ефекту в управлінських рішеннях в інтерактивних 

комунікаціях 
 

Підводячи підсумок, можна сказати, що енергозбереження в Україні починає розвиватися, 
з'являються нові технології, розробляються основні напрямки енергозбереження, ведеться 

Популяризація тематики енергозберігаючих інновацій, вдосконалення методології управління 
інноваціями в рекреації 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства ефективними сучасними інструментами, що 
впливають на залучення споживачів на підсвідомому рівні 

Методичні підходи до розробки просвітницької літератури  
та культурно-освітніх тренінгів з управління знаннями 

Подальшого розвитку потребують науково-практичні основи методології енергозбереження, які 
можуть носити характер специфічний для рекреаційних підприємств 

Зростання наукомісткості виробничого процесу й інтелектуалізація праці 
людини в рекреаційній сфері 

Аналіз аспектів сталого розвитку Криму на базі використання інновацій енергозбереження 
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впровадження й установка енергозберігаючого встаткування, але все це потребує постійної підтримки 
й стимулювання державою [6; 7]. 

Особливо необхідне проведення просвітницьких і культурно-освітніх заходів щодо 
впровадження інноваційної економічної думки в маси, одними з високоефективних інструментів такого 
процесу є реклама, статті в газетах і журналах, показ спеціалізованих телепередач. 
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Анотація 

Представлена і проаналізована фундаментальна база Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського для підготовки фахівців з екоенергетики і 
енергоменеджменту. Висвітлені особливості навчання персоналу нового профілю. Виявлено 
переваги розвитку сонячної енергії в Україні і доведено, що це потребує постійної підтримки й 
стимулювання державою. Розглянуто інвестиції за видами ресурсозберігаючих технологій у 
країнах G-20. Встановлено, що слід об’єднати науково-дослідну, освітню, просвітницьку, 
інформаційно-рекламну діяльність з пропаганди й реалізації ідей розвитку поновлюваної 
енергетики в Криму. Доведено, що особливо необхідне проведення просвітницьких і культурно-
освітніх заходів. 

Ключові слова: енергозбереження, управління знаннями, ресурсозбереження, 
енергоменеджмент, інвестиції. 

Аннотация 
Представлена и проанализирована фундаментальная база Таврического национального 

университета имени В.И. Вернадского для подготовки специалистов по экоэнергетика и 
энергоменеджмента. Освещены особенности обучения персонала нового профиля. Выявлены 
преимущества развития солнечной энергии в Украине и доказано, что это требует постоянной 
поддержки и стимулирования государством. Рассмотрены инвестиции по видам 
ресурсосберегающих технологий в странах G-20. Установлено, что следует объединить научно-
исследовательскую, образовательную, просветительскую, информационно-рекламную 
деятельность по пропаганде и реализации идей развития возобновляемой энергетики в Крыму. 
Доказано, что особенно необходимо проведение просветительских и культурно-просветительных 
мероприятий. 

Ключевые слова: энергосбережение, управление знаниями, ресурсосбережение, 
энергоменеджмент, инвестиции.  

Annotation 
Presented and analyzed fundamental base Tauride National University VI Vernadsky for training in 

ekoenerhetyky and energy. The specific features of training new profile. Discovered the benefits of solar 
energy in Ukraine and proved that it requires constant support and encourage state. Considered investments 
by type of energy-saving technologies in the countries of the G-20. Found that should combine research, 
education, advocacy, information and advertising activities to promote and implement the ideas of renewable 
energy in the Crimea. Proved especially necessary to conduct educational, cultural and educational 
activities. 

Key words: energy, knowledge management, resource conservation, energy management, and 
investments. 
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МОДЕЛІ КОМПОНЕНТНОГО ТА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ  

В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Система дитячого оздоровлення (СДО) України є складною 
багатовимірною системою, оцінювання рівня розвитку та ефективності функціонування якої 
ускладнюється значною кількістю показників, що мають суттєвий вплив на неї. Інтерпретація складних 
залежностей між параметрами, що описують досліджуване явище, є доволі трудомістким процесом 
внаслідок різних підходів до їх тлумачення. Прагнення пояснити сукупність ознак шляхом виявлення 
прихованих, узагальнюючих характеристик СДО зумовлює застосування моделей факторного аналізу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні ідеї факторного аналізу знайшли своє 
відображення у працях С. Барта, К. Пірсона, Г. Томсона, Д. Гарнетта, К. Хользінгера, В. Калініної, 
В. Соловйова, В. Бахрушина та ін. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців питаннями адаптації 
моделей факторного аналізу для досліджень у різних сферах знань займалися А. Дубров, А. Єріна, 
Л. Малярець, В. Мхитарян, В. Пономаренко, Л. Трошин, Г. Малинич, В. Здрок, Т. Лагоцький, 
В. Бережний, О. Алєксєєва, С. Гусєв, К. Шубіна, В. Хохлов, К. Биков, О. Пошивалова, В. Пошивалов, 
М. Терещенко, Л. Тоцька, У. Садова, Л. Семів та ін. Однак досліджень щодо застосування факторного 
аналізу, зокрема із використанням методу головних компонент, в оцінюванні рівня розвитку системи 
дитячого оздоровлення наразі не вистачає.  

Постановка завдання. Метою статті є застосування методу факторного аналізу для виявлення 
факторів, що найбільш суттєво впливають на розвиток системи дитячого оздоровлення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система дитячого оздоровлення в Україні є 
відкритою системою, на яку здійснює позитивний чи негативний вплив низка факторів. Тому для 
дослідження тенденцій її розвитку необхідно виділити домінуючі фактори впливу, визначити сталі 
причинно-наслідкові зв’язки між ними. З цією метою доцільно застосувати метод головних компонент, 
суть якого полягає в тому, що ознаки, які спостерігаються, є лінійними комбінаціями прихованих 
факторів. Тобто деякі із цих факторів можуть бути спільними для двох і більше ознак, а інші – 
характерні для кожної ознаки зокрема. Останні є незалежними і не роблять внеску в кореляцію між 
ознаками. Спільні ж фактори, кількість яких є меншою за число досліджуваних ознак, роблять внесок у 
матрицю парних кореляцій.  

Нехай задано )( pn × -матрицю спостережень випадкової векторної змінної ]...[ 1 ′= pXXX  з 

кореляційною матрицею R , яка визначає структуру залежностей між змінними pjX j ,...,1, = . 

Математична модель методу головних компонент описує значення кожної ознаки лінійними 
комбінаціями у вигляді суми внесків спільних факторів і характерного та має наступний вигляд [1; 4; 9]: 

 

prnjUdFaFaFaZ jjrjrjjj <=+×+×+×= ,,1,...2211
,  (1) 

де jZ  − j -та досліджувана ознака (величина випадкова); 

F1, F2, …, Fr – загальні фактори (величини випадкові, нормально розподілені), спільні для всіх 
ознак; 

uj – характерний фактор;  
aj1, aj2, …, ajr – факторні навантаження, що характеризують істотність впливу кожного фактора 

(показують внесок відповідного фактора в ознаку jZ ); 

dj – навантаження характерного фактора тільки для ознаки jZ .  

 
Рівняння (1) є рівнянням звичайної множинної регресії, де незалежними змінними є фактори 

),1( rkFk = , а залежною змінною – ознака jZ . 
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Загальні фактори мають істотне значення для аналізу всіх ознак. Характерні фактори показують, 

що він відноситься тільки до даної -ої ознаки. Ця специфіка ознаки не може бути виражена через 

фактори .  
Суть методу головних компонент полягає у побудові факторів – головних компонент, кожен з 

яких представляє лінійну комбінацію вихідних ознак. Перша головна компонента F1 визначає такий 
напрямок в просторі вихідних ознак, по якому сукупність об’єктів (точок) має найбільший розкид 
(дисперсію). Друга головна компонента F2 будується з таким розрахунком, щоб її напрямок був 
ортогонально напрямлений до F1 і вона пояснювала як можна більшу частину залишкової дисперсії, і 
т.д. аж до r -ої головної компоненти Fr. Так як виділення головних компонент відбувається у 
низхідному порядку з точки зору пояснюваної ними дисперсії, то ознаки, які входять у першу головну 

компоненту з коефіцієнтами mja j ,1,1 = , роблять максимальний вплив на диференціацію об’єктів, 

що вивчаються [1; 9]. 
З іншого боку, оскільки кожен фактор визначається взаємопов’язаними ознаками, то їх можна 

подати, як лінійну комбінацію ознак [16]: 
 

rkZwZwZwF nknkkk ,1,...2211 =+++=
,    (2) 

де ),1( njwkj =  - факторне навантаження фактора kF  на ознаку jZ .  

 
Факторні навантаження є аналогами коефіцієнтів кореляції. Вони характеризують міру 

взаємозв’язку відповідних ознак і факторів: чим більшою є абсолютна величина факторного 
навантаження, тим сильнішим є зв’язок ознаки jZ  з фактором kF , тим більший внесок ознаки в 

фактор і тим більше дана ознака зумовлена дією відповідного фактора. 
Застосуємо метод головних компонент для аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в 

Україні, рівень якого найбільше визначається дією факторів наведених у табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні показники, що визначають рівень розвитку дитячого оздоровлення в Україні 
 

Рік  
Показники Позна-

чення 2009 2010 2011 2012 

Кількість таборів, одиниць 1x  17379 17342 17703 17744 

Кількість місць в таборах, одиниць 2x  197949 196426 193686 188300 

Кількість дитячих закладів оздоровлення, одиниць 3x
 

647 580 541 559 

Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення, 
одиниць 4x  166797 159278 147270 149526 

Рівень захворюваності дітей віком 0-17 років, кількість 
вперше зареєстрованих випадків

1) 5x
 

134488 140300 146200 114295 

Частка домогосподарств з дітьми, із 
середньодушовими загальними доходами у місяць, 
нижчими прожиткового мінімуму, % 

6x
 

30,5 12,5 11,1 9,9 

Частка споживчих грошових витрат домогосподарств 
на охорону здоров’я, % 7x

 
3,7 3,6 3,7 3,4 

Освоєно інвестицій в основний капітал санаторно-
курортними закладами, тис. грн. 8x

 
663974 495325 804441 708115 

1) 
Приймаємо, що дані за минулий рік характеризують початок поточного року 

Джерело : сформовано за [3; 6, с. 43; 7, с. 29; 8, с. 25; 10-15] 
 
У значеннях деяких показників, поданих у табл. 1, має місце сильна варіація, що не дозволяє 

зробити об’єктивні висновки про зміну рівня розвитку дитячого оздоровлення в Україні протягом 
досліджуваного періоду. Тому за допомогою методу головних компонент, реалізованого у 
програмному продукті Statistica 8.0, виділимо невелику кількість факторів, які найбільш суттєво 
впливають на вихідні ознаки. Парні коефіцієнти кореляції між вихідними ознаками наведено у табл. 2. 

Знайти головні компоненти можливо лише за умови значимості матриці кореляцій, що 
перевіряється за допомогою критерію Бартлетта [2]: 

                                                   ||ln)]52)(61([2 R+−−= pnχ ,   (3) 
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який розподілений 
2χ  зі 2/)1( −= ppν  степенями вільності.  

Так як 51)28(21,87 22 =>= αχχ , то приймається гіпотеза про значимість кореляційної матриці. 

Таблиця 2 
Матриця кореляцій 

 
 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

х1 1.00 -0.87 -0.73 -0.90 -0.38 -0.60 -0.45 0.80 

х2 -0.87 1.00 0.67 0.78 0.71 0.69 0.83 -0.43 

х3 -0.73 0.67 1.00 0.96 -0.01 0.95 0.36 -0.36 

х4 -0.90 0.78 0.96 1.00 0.12 0.86 0.39 -0.59 

х5 -0.38 0.71 -0.01 0.12 1.00 0.11 0.89 -0.04 

х6 -0.60 0.69 0.95 0.86 0.11 1.00 0.53 -0.10 

х7 -0.45 0.83 0.36 0.39 0.89 0.53 1.00 0.10 

х8 0.80 -0.43 -0.36 -0.59 -0.04 -0.10 0.10 1.00 

 
Раціональну кількість головних компонент дозволяє вибрати критерій відсіювання (scree-test), 

розроблений Каттеллом (Cattell) [5]. Послідовність виділення головних компонент доцільно подати у 
вигляді графіка «кам'янистого осипу» (рис. 1), який вказує на доцільність формування трьох головних 
факторів. 
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Рис. 1. Графічний критерій «кам'янистого осипу» 

 
У результаті проведених обчислень у пакеті Statistica 8.0 на основі вихідних даних було 

виявлено три фактори, які пояснюють 100% мінливості вихідних показників, що характеризують рівень 
розвитку дитячого оздоровлення в Україні (табл. 3).  

Таблиця 3 
Статистичні характеристики головних компонент 

 

Фактори Власні значення Частка загальної 
дисперсії, % 

Кумулятивне власне 
значення 

Кумулятивна 
дисперсія, % 

Фактор 1 4.984493 62.30617 4.984493 62.3062 

Фактор 2 1.844079 23.05098 6.828572 85.3571 

Фактор 3 1.171428 14.64285 8.000000 100.0000 

 
Результати обчислень факторних навантажень подано у табл. 4. 
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Таблиця 4 
Факторні навантаження ознак 

 
Ознаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

х1 -0.923942 -0.165125 0.345057 

х2 0.951873 -0.287647 -0.105819 

х3 0.857413 0.373879 0.353635 

х4 0.936378 0.343643 0.071448 

х5 0.463150 -0.843367 -0.272440 

х6 0.826081 0.144502 0.544710 

х7 0.673632 -0.725518 0.140867 

х8 -0.511960 -0.466551 0.721268 

Власні значення 4.984493 1.844079 1.171428 

Частка загальної дисперсії, % 0.623062 0.230510 0.146429 

 

Достатність виділених головних компонент перевіримо за допомогою −2χ критерію Бартлетта з 

числом ступеней вільності )1)((
2

1 2 −−−−= rprpν : 

 

rpRrpn −−+−−= ln)
3

2
)52(

6

1
(2χ ,   (4) 

де 
rpr

r

rp

rp

p

R
R

−
−

−
−−−⋅⋅⋅

=
)

...
(... 1

1

λλλλ
;  

rλλ ,...,1  - власні числа. 
 

Має місце наступна нерівність 5,18)6(12,19 22 =>= αχχ , що свідчить про достатність 

виділення трьох головних компонент. 
За отриманими факторними навантаженнями можна визначити відповідну структуру факторів 

(головних компонент). 

Фактор 1F  є найбільш вагомим і пояснює 62,3% загальної дисперсії. Його формують п’ять 
показників (кількість таборів та місць у них; кількість дитячих закладів оздоровлення та місць у них; 
частка домогосподарств з дітьми, із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими 
прожиткового мінімуму). Цей фактор можна вважати основним у розвитку дитячого оздоровлення в 
Україні, а тому його можна назвати як «Стан сфери оздоровлення та відпочинку дітей». 

Другий фактор 2F , що визначає якість системи охорони здоров’я країни, справляє значно 
менший вплив порівняно із першим та пояснює 23,1% загальної дисперсії. Показники, що 
навантажують факторну вісь цієї компоненти, перебувають з нею у зворотному тісному зв’язку, а саме: 
рівень захворюваності дітей віком 0-17 років, кількість вперше зареєстрованих випадків (-0,843367); 
частка споживчих грошових витрат домогосподарств на охорону здоров’я (-0,725518). 

Вплив останньої компоненти є найменшим – 14,6% загальної дисперсії. Її ідентифіковано як 
«Фінансове забезпечення». 

Таким чином, система лінійних рівнянь залежних факторів jZ та головних компонент nF  

(узагальнених факторів) матиме вигляд: 
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0.72127F0.4666F--0.512FZ

0.14087F0.7255F-0.67363FZ

0.54471F0.1445F0.82608FZ

0.2724F-0.8434F-0.46315FZ

0.07145F0.34364F0.93638FZ

0.35364F0.37388F0.85741FZ

0.1058F-0.2876F-0.95187FZ

0.34506F0.1651F--0.923942FZ

    (5) 
Головні компоненти nF  є некорельованими між собою безрозмірними змінними, які 

представляють лінійну комбінацію n -змінних [5]: 
 

)...(
1

2211 ninii
i

i ZaZaZaF +++=
λ     (6) 

 
Залежність значень головних компонент від значень залежних показників матиме наступний 

вигляд: 
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543213

876

543212

876

543211

0.615717Z0.120252Z0.464997Z

0.232571Z-0.060992Z0.301884Z0.090334Z-0.294561ZF

0.253Z-0.393431Z-0.078360Z

0.457338Z-0.186350Z0.202746Z0.155984Z--0.089544ZF

0.102711Z-0.135146Z0.165730Z

0.092918Z0.187858Z0.172016Z0.190967Z-0.185363ZF

 (7) 
 

Висновки з проведеного дослідження. Сформовані узагальнюючі фактори дозволяють 
здійснити побудову простої математичної моделі розвитку дитячого оздоровлення в Україні. На її 
основі стає можливим виявлення тих чинників, що погіршують або покращують стан національної 
системи дитячого оздоровлення (точніше, який з факторів – стан сфери оздоровлення та відпочинку 
дітей, якість системи охорони здоров’я країни чи фінансове забезпечення – це обумовлює).  

Виходячи із вищенаведеної інтерпретації головних чинників, можна сформувати основні 
стратегічні орієнтири розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні. Зокрема, це підвищення 
ефективності функціонування та удосконалення організації системи охорони здоров’я в країні, 
розроблення заходів державної політики, спрямованих передусім на забезпечення якісного 
оздоровлення та безпечного відпочинку дітей, формування нової моделі фінансового забезпечення 
системи дитячого оздоровлення. 

Пропонований напрям застосування факторного аналізу в моделюванні впливу сукупності 
чинників на рівень розвитку дитячого оздоровлення в Україні не вичерпується виявленням саме такої 
структури факторів, що, відповідно, становить перспективу подальших досліджень, спрямованих на 
вдосконалення теоретико-методологічних засад вищезгаданого аналізу, зокрема включення фактора 
фінансової спроможності населення до споживання послуг з дитячого оздоровлення. 
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Анотація 
У статті представлено результати факторного аналізу рівня розвитку системи дитячого 

оздоровлення України. З метою виявлення найбільш важливих чинників, що здійснюють вплив на 
забезпечення належного оздоровлення та відпочинку дітей, пропонується використовувати метод 
головних компонент. Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку системи дитячого 
оздоровлення у нашій країні найбільш суттєво впливають групи факторів, які визначають рівень 
розвитку сфери оздоровлення й відпочинку дітей та її фінансове забезпечення, якість національної 
системи охорони здоров’я. 

Ключові слова: факторний аналіз, дитяче оздоровлення, метод головних компонент, 
фактори. 

Аннотация 
В статье представлены результаты факторного анализа уровня развития системы 

детского оздоровления Украины. С целью выявления наиболее важных факторов, которые 
осуществляют влияние на обеспечение надлежащего оздоровления и отдыха детей, 
предлагается использовать метод главных компонент. Обосновано, что на современном этапе 
развития системы детского оздоровления в нашей стране наиболее существенно влияют группы 
факторов, которые определяют уровень развития сферы оздоровления и отдыха детей и ее 
финансовое обеспечение, качество национальной системы здравоохранения. 

Ключевые слова: факторный анализ, детское оздоровление, метод главных компонент, 
факторы. 

Annotation  
The results of factor analysis of level of development of the system of child making healthy of Ukraine 

are presented in the article. With the aim of exposure of the most essential factors that carry out influence on 
providing of the proper making healthy and rest of children, it is suggested to use the method of main 
components. Reasonably, that on the modern stage of development of the system of child making healthy in 
our country the groups of factors, that determine the level of development of sphere of making healthy and 
rest of children and her financial providing, quality of the national system of health protection, influence most 
substantially. 

Key words: factor analysis, child making healthy, method of main components. 
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СТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ І 
СУСПІЛЬСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 
Постановка проблеми. Реформування економіки на ринкових засадах та формування 

громадянського суспільства в Україні обумовили появу взаємовідносин держави, бізнесу та 
суспільства. 

Чинна система управління розвитком відносин бізнесу, суспільства і держави, як найважливіша 
складова сучасної економічної системи не забезпечує ефективної реалізації інтересів населення. 
Функція держави, яка полягає у сприянні становленню сфери бізнесу, виконується неефективно і не 
забезпечує формування сприятливого організаційного та економічного середовища, що визначає 
правила функціонування бізнесу. Держава досі не сформувала чітких орієнтирів, визнаних у 
суспільстві, якими повинен керуватися бізнес, здійснюючи свою діяльність і вступаючи в соціально-
економічні відносини з народом і владою.  

В результаті, бізнес, суспільство і влада поки-що не здатні спільними зусиллями кардинально 
поліпшити соціально-економічне становище в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню системи взаємовідносин влади, 
бізнесу і суспільства присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, у цьому 
напрямку теоретичні та методологічні проблеми розробляють П. Бурковський, А. Гальчинський, 
О. Дергачов, А. Колодій, О. Мартякова, О. Пасхавер, І. Рейтерович, О. Сушко, С. Телешун та ін. 

В Росії концептуальні і практичні аспекти взаємодії держави, бізнесу та суспільства 
розробляються такими вченими і практиками, як М. Афанасьєв, С. Глазьєв, Г. Горланов, Г. Дробот, 
С. Євтюхов, І. Осадча, Д. Розенков, А. Зудін, С. Перегудов, В. Уколов, Ф. Шамхалов, Ю. Шишков, 
Є. Ясін.  

Різноманітні питання теорії та практики взаємовідносин влади, бізнесу та суспільства 
досліджувалися у працях зарубіжних науковців: Л. Бруста, В. Кулудона, Л. Нельсона, Д. Растоу, 
К. Ріда, Д. Сакса, Ж. Сапіра, С. Холмса. 

Разом з тим, вивчення і пошук шляхів вирішення проблем взаємодії влади, бізнесу і суспільства 
в нашій країні знаходяться на стадії становлення. Недостатньо вивченими є підходи до відносин 
бізнесу, суспільства і держави як до джерела розвитку національної економічної системи. Подальшого 
аналізу потребує інноваційна взаємодія бізнесу і держави, орієнтована на інтереси суспільства. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності взаємодії влади, бізнесу і 
суспільства як необхідної передумови ефективного функціонування економічної системи, визначення 
основних напрямів підвищення результативності співпраці владних структур, бізнес-спільноти та 
громади з метою забезпечення якості життя людей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах становлення ринкової економіки в 
Україні взаємини бізнесу і держави потребують удосконалення. Встановлення стратегічного альянсу 
між державою і бізнесом відкриває нові можливості для розвитку суспільства. 

Перешкодою для розвитку бізнесу є низька якість підприємницького середовища, що 
формується державою, особливо в сфері законодавства та фінансово-економічного середовища. 
Бізнесу вкрай важливі визначені державою основні напрями розвитку промислової політики та 
економічні, соціальні і технологічні параметри її реалізації. Його цікавлять перспективи реалізації 
механізмів приватно-державного партнерства та розвитку ринку знань в інноваційній сфері, взаємодії 
з державою в реалізації спільних проектів в наукомістких галузях, а також спільного управління 
конкурентоспроможністю наукомісткої продукції. Причина існування цих проблем полягає у відсутності 
дієвих інструментів цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, здатних змінити ситуацію в 
потрібному напрямі. 

Характерною рисою сучасного світу стає зростаюча інтернаціоналізація виробництва товарів і 
послуг. Сучасні фірми і корпорації все більше набувають рис глобальних мережевих організацій з 
яскраво вираженою корпоративною культурою і корпоративною соціальною відповідальністю. Без 
відповідного іміджу соціально відповідальної поведінки важко отримати взаємовигідні інвестиції і 
вибудовувати довгострокову політику співпраці, як на рівні галузі, так і в системі взаємодії «держава – 
бізнес – суспільство». Благополуччя всередині країни, конкурентоспроможність держави стали прямо 
залежати від масштабу корпоративної соціальної відповідальності, систему якої належить створити на 
базі взаємодії бізнесу і влади та апробувати на практиці. 
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Виокремлення цієї тріади, складної структури їх взаємовідносин як спеціальної сфери наукового 
дослідження є закономірним. Нинішній час ставить важливу для майбутнього країни проблему пошуків 
гармонійного поєднання інтересів бізнесу, громадянського суспільства, яке лише зароджується, і 
влади. Більше того, ні влада, ні бізнес як найбільш сильні компоненти тріади не зможуть 
трансформуватися в інтересах створення в країні цивілізованої ринкової і демократичної системи без 
участі в цьому процесі слабкого громадянського суспільства.  

Бізнес в умовах сучасної ринкової економіки є одним з основних джерел її розвитку. Його 
ефективне функціонування залежить від багатьох умов, серед яких найважливішими є форми і методи 
взаємодії з державою. Закон встановлює правила функціонування ринкової економіки, визначає 
ступінь свободи і незалежності бізнес-спільноти як найбільш активної частини громадянського 
суспільства, форми і методи державної участі у вирішенні можливих конфліктів. Без активної участі 
держави в економічній сфері не може існувати жодне сучасне суспільство. Регламентуючи й 
обмежуючи інтереси підприємницького співтовариства, держава тим самим виконує одну із своїх 
основних функцій та обов’язків – узгодження інтересів усіх спільнот в ім'я досягнення спільних цілей.  

Але і надмірне втручання держави в справи бізнесу-співтовариства також негативно 
позначається на інтересах суспільства. Реакцією бізнесу на неправомірне втручання держави в сферу 
економічної діяльності, як правило, стає зниження ділової активності, відхід у тінь, вивіз капіталу за 
кордон, що веде до падіння темпів економічного розвитку. 

Тенденція розвитку бізнесу пов’язана з тим, що в його діяльності економічна результативність 
пов’язується з соціальною практикою, його співучастю в суспільно значущих проектах. Це обумовлює 
зміну характеру взаємовідносин між бізнес-структурами, державою і суспільством: по-перше, 
соціальна діяльність бізнесу сприяє зняттю напруженості у взаєминах, формуванню більшої довіри до 
нього з боку держави і суспільства; по-друге, вона створює передумови для підвищення якості життя 
людей, що формує потенціал для зниження конфліктності у суспільстві. 

Внесок бізнес-структур у вирішення соціальних проблем суспільства повинен здійснюватися не 
тільки у вигляді спонсорської чи благодійної допомоги, спрямованої на покращення іміджу компанії, а у 
вигляді цілісних, системних корпоративних соціальних програм. 

Ці програми передбачають взаємодію бізнесу як з державою в цілому, так і з місцевими 
громадами та обов’язкову участь бізнесу у прийнятті рішень та їх реалізації, як на рівні окремих 
соціальних програм, так і на рівні національних проектів. 

В Україні лише деякі великі фінансово-промислові групи починають усвідомлювати свою нову 
роль в суспільстві. Їх взаємодія з суспільством обмежується епізодичними доброчинними акціями для 
населення й участю в політичних партіях. Виняток тут становлять лише Компанія «System Capital 
Management» і Корпорація «Інтерпайп». Починаючи з 2005 року, вони наполегливо й послідовно 
реалізують заходи, розраховані на стратегічні результати, на майбутній розвиток країни [1]. 

На наш погляд, діяльність у соціальній сфері – це на сьогодні найбільш актуальна й важлива 
форма прояву соціальної відповідальності бізнесу. Для більш повної реалізації концепції соціальної 
відповідальності державі необхідно погоджувати з бізнес-структурами питання прийняття важливих 
рішень і прагнути до досягнення спільної позиції у сфері соціальної політики та економічних стратегій. 

Для переважної більшості українських компаній основними стимулами у впровадженні 
соціальної відповідальності є пільгове оподаткування організацій, які впроваджують соціальну 
відповідальність, зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади та ознайомлення з 
позитивними прикладами впровадження програм із соціальної відповідальності в світі [2]. 

Вирішення проблеми взаємодії суспільства, бізнесу та держави потребує визначення чітких 
правил їх партнерства, враховуючи інтереси зацікавлених сторін. Цивілізований розвиток суспільства 
передбачає необхідність визначення довгострокової і відповідальної державної політики у взаєминах 
влади, бізнесу і суспільства. Основи такої співпраці закладено у Законі України «Про державно-
приватне партнерство» та в Указі Президента України «Про заходи щодо визначення і реалізації 
проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку» [3; 4]. 

Головною перешкодою у здійсненні програм із соціальної відповідальності для бізнес-структур є 
брак коштів, податковий тиск та недосконалість нормативно-правової бази щодо сприяння реалізації 
соціальної відповідальності, недостатність інформації і досвіду в процесі впровадження заходів із 
соціальної відповідальності, відсутність державних та недержавних організацій, які б могли допомогти [2]. 

Узгодження інтересів і об’єднання зусиль усіх сторін у цій сфері здійснюється через 
регулювання, яке народжується в результаті складного консенсусу держави, бізнесу і суспільства, 
необхідного для забезпечення підвищення якості життя громадян. Органи влади повинні активно 
працювати у визначенні стратегій стосовно бізнесу та громадян. Вони мають великий набір засобів 
для досягнення цілей їхньої політики – законодавчі, економічні інструменти, інформація, освітні 
програми, ініціативи добровольців, соціальні стандарти тощо. Кожен з них передбачає взаємодію 
влади, бізнесу і суспільства на різних рівнях і кожен має свої переваги і недоліки. Необхідно 
отримувати вигоду від комплексного використання всіх цих інструментів і знайти правильне 
співвідношення засобів і визначених цілей. 
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Це співвідношення повинно враховувати сучасні тренди: завдання побудови соціального 
партнерства на основі взаємодії починають трансформуватися, акцент переноситься на рівноправне 
партнерство органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадського сектору та 
бізнес-спільноти, на функціонування цього партнерства на засадах гласності, взаємної зацікавленості 
та довіри.  

На цей час актуальності набув пошук механізмів усунення протистояння між великим капіталом, 
владою і суспільством. Об’єктивні закономірності розвитку ринкового господарства, економічна 
раціональність і політична розсудливість змушують бізнес, також як і владу, відмовлятися від 
радикальних рішень і шукати баланс інтересів. Виникла необхідність у формуванні консенсусу між 
капіталом, владою і суспільством, який би спирався на більш-менш стійку систему взаємовідносин [1]. 

Механізм взаємодії держави, бізнесу й суспільства базується на оптимальному використанні 
таких системних принципів: 

– досягненні консенсусності інтересів влади, бізнесу й суспільства під час суспільної дискусії з 
ідентифікації основних напрямів економічної й соціальної стратегії держави; 

– інституціоналізації взаємовідносин підприємницьких структур, суспільства й органів влади 
через зміцнення ролі інститутів громадських рад, лобіюючих структур, саморегулюючих організацій 
підприємців, реалізацію соціальних і доброчинних програм; 

– участі бюджетоутворюючих і крупних фірм у соціально-економічному житті місцевої громади 
через інститут державно-приватного партнерства та інші моделі партнерства; 

– транспарентності відносин держави й бізнесу; 

– демократизації процесів ухвалення стратегічних рішень; 

– диверсифікації соціальної відповідальності бізнесу і влади [5; 6; 7]. 
Основними економічними моделями взаємодії влади, бізнесу й суспільства можуть бути – 

соціальне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, благодійність, соціальне 
підприємництво, лобізм, соціальні мережі. При цьому типами економічних моделей взаємодії 
інститутів держави, бізнесу й суспільства мають бути: типи соціального партнерства – державно-
приватне партнерство, локально-територіальне партнерство, суспільно-державне партнерство; типи 
благодійності – традиційна, системна, ендаумент; типи корпоративної соціальної відповідальності – 
базова, внутрішня, зовнішня; типи соціального підприємництва – види діяльності всередині основної 
сфери діяльності, спеціалізовані підприємства при громадських організаціях, малі інноваційні 
вузькоспеціалізовані підприємства; типи лобізму – законодавчий, виконавчий, судовий; типи 
соціальних мереж – професійні, загальноформатні, за зацікавленістю [8]. 

Вибір та реалізація економічних моделей взаємодії влади, бізнесу та суспільства залежить від 
рівня соціальної спрямованості бізнес-структур, активності держави у вирішенні завдань поліпшення 
рівня та якості життя громадян та участі некомерційних громадських організацій у реалізації 
різноманітних соціальних проектів. 

Висновки з проведеного дослідження. В Україні відбувається процес інституційного 
становлення взаємодії держави, бізнесу і суспільства. Їх співпраця можлива лише за умови 
визначення спільної мети і завдань, способів та методів активної діяльності з розвитку ринкової 
економіки та забезпечення високих соціальних стандартів життя людей.   
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Анотація 

Розглянуто необхідність та сутність взаємодії влади, бізнесу та суспільства в умовах 
ринкової економіки як важливого важеля розвитку соціальної сфери та підвищення якості життя 
людей. Охарактеризовано сучасний стан соціальної спрямованості діяльності бізнес-структур. 
Показана участь великого капіталу у вирішенні деяких соціально-економічних проблем. Визначено 
чинники, які впливають на підвищення рівня співпраці держави, приватного бізнесу та громадських 
організацій. Обґрунтовано основні системні принципи та економічні моделі спільної діяльності 
різних соціальних інститутів. 

Ключові слова: влада, бізнес, суспільство, держава, соціальна відповідальність, соціальне 
партнерство, благодійність, співпраця, економічні моделі взаємодії.  

 
Аннотация 

Рассмотрена необходимость и сущность взаимодействия власти, бизнеса и общества в 
условиях рыночной экономики как важного рычага развития социальной сферы и повышения 
качества жизни людей. Охарактеризировано современное состояние социальной направленности 
деятельности бизнес-структур. Показано участие большого капитала в решении некоторых 
социально-экономических проблем. Определены факторы, которые влияют на повышение уровня 
сотрудничества государства, частого бизнеса и общественных организаций. Обоснованы 
основные системные принципы и экономические модели совместной деятельности разнообразных 
социальных институтов.  

Ключевые слова: власть, бизнес, общество, государство, социальная ответственность, 
социальное партнерство, благотворительность, сотрудничество, экономические модели 
взаимодействия.  

Annotation 
Expediency and essence of interaction of authority, business and society under conditions of market 

economy as an important mechanism of developing social sphere and raising living standards are 
considered. A present-day state of social directions of the activity of business structures is characterized. 
The participating of large capital in the decision of some socio-economic problems is shown. Some factors 
having effect on raising the level of cooperation between state, business structures and public organizations 
are defined. Major systemic principles and economic models of collaboration of different social institutions 
are substantiated.  

Key words: authority, business, society, state, social responsibility, social partnership, philanthropy, 
cooperation, economic models of interaction. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ 
ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Макроекономічні диспропорції у фінансовому секторі держави постійно 

загострюються проблемами, що виникають у сфері управління державним боргом, зокрема 
внутрішнім державним боргом. Їх прояв особливо посилився у період наростання темпів фінансової 
кризи та її наслідків у післякризовий період і довів, що діючі традиційні форми та методи управління 
ним не мають позитивного впливу на соціальні та економічні процеси, а навпаки спричинили 
прискорення деформацій та гальмування економіки, що не спонукають до її ефективно розвитку. Ця 
обставина вимагає не лише обґрунтованого вибору діючих механізмів ефективного управління 
внутрішнім боргом держави, але й розробки стратегічних напрямів системи управління внутрішнім 
державним боргом України. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 22 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи формування державного боргу 
та управління ним є предметом дослідження багатьох українських вчених, серед яких: Т. Богдан, 
О. Василик, Т. Вахненко, М. Виклюк, В. Воронюк, Г. Климко, Г. Кучер, А. Мних, В. Федосов та ін. В той 
же час в Україні залишається недостатньо дослідженим питання розробки стратегічних заходів 
покращення системи управління внутрішнім державним боргом в Україні. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка напрямів щодо вдосконалення стратегічного 
управління внутрішнім державним боргом України шляхом обґрунтування заходів, одночасно спрямованих 
на оптимізацію величини, строків, вартості, ліквідності та ризиків боргу, що дасть можливість підвищити 
ефективність організації боргових стосунків держави з кредиторами в нашій країні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, як і більшість країн світу, відчула вплив 
світової фінансової та боргової кризи, яка розпочалась у 2008 р. Як наслідок, пошук додаткових 
фінансових ресурсів у світі для виконання покладених на державу функцій став більш тривалим та 
дороговартісним. Такі дії призвели до зростання державного та гарантованого державою боргу в 
Україні до рівня 36,8% ВВП на кінець 2012 року (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка реального ВВП та державного боргу України* 

* Складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України 
 
Аналізуючи рис. 1, бачимо, що з початку кризи і до сьогодення в економіку України додатково 

було залучено значну суму фінансових ресурсів (24,5% ВВП), а зростання реального сукупного 
продукту країни за цей же період відбулось тільки на трохи більше? ніж 8%. Згідно даних МВФ, це 
досить значний показник для країн з економікою, що розвивається, і є близьким до критичного. За 
результатами останнього дослідження МВФ, яке враховує наслідки глобальної фінансово-економічної 
кризи, критичне значення відношення державного і місцевого боргу до ВВП для країн із ринками, що 
формуються, становить 42,8% [1]. 

Поряд з тим, аналізуючи структуру державного та гарантованого державою боргу в Україні, слід 
відзначити переважання в його складі зовнішнього боргу, що несе в собі значні валютні ризики, які й 
реалізувалися повною мірою під час фінансової кризи 2008-2010 років (рис. 2).  

Як видно з рис. 2, не зважаючи на певне зростання в останні роки, менше половини величини 
державного та гарантованого державою боргу України деноміновано в національній валюті. Відтак, 
зважаючи на перспективу падіння курсу національної валюти, відношення боргових зобов’язань 
держави до ВВП може значно зрости навіть і без здійснення додаткових позик. Тобто валютні 
запозичення держави за умов нестабільності, нестійкості національної валюти невідворотно ведуть до 
збільшення боргового навантаження на бюджет, а отже і на державу та населення країни в цілому. 

Зрозуміло, що за таких умов в Україні раціональним видається подальше здійснення державних 
запозичень на внутрішньому ринку країни та відповідна оптимізація внутрішньої боргової політики 
держави. Дане твердження отримало свою підтримку і в Постанові Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2012 р. № 607 «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом 
на 2012-2014 роки», де йдеться про те, що частка державного внутрішнього боргу повинна складати 
не менш як 46 відсотків, 47 відсотків і 48 відсотків на кінець 2012, 2013 і 2014 років відповідно [2]. Цим 
нормативним документом наш уряд підтвердив важливість та необхідність перебудови структури 
державного боргу країни на користь запозичень на внутрішньому ринку, оскільки головним наслідком 
проведення політики запозичень на внутрішньому ринку є перерозподіл доходів всередині країни. 
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Справді, необхідність повернення внутрішнього боргу і виплати відсотків за ним не зменшують 
фінансовий потенціал держави, тоді як зовнішній борг завжди має в своїй основі відплив капіталу з 
країни [3, с. 223]. Таким чином, вважаємо, що в борговій політиці держави пріоритет повинен 
надаватися внутрішнім запозиченням, в той час, як зовнішні позики, особливо від міжнародних 
організацій, нерідко обумовлюються нав’язуванням додаткових зовнішніх вимог, в тому числі – з 
політичним підтекстом, що порушує економічну і політичну незалежність України.  
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Рис. 2. Структура державного боргу України* 
* Складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України 
 
Однак такою умовою обмежуватись не потрібно. Дана сфера все ще потребує удосконалення, 

усунення проблемних питань та покращення структури. Адже не тільки величина внутрішнього 
державного боргу є важливим показником боргової політики країни, не можна відкидати питання 
шляхів та способів отримання та розміщення відповідних залучених активів.  

Насамперед, визначення внутрішнього державного боргу як об’єкту управління, орієнтованого на 
ефективність його використання в системі державних фінансів, потребує чіткого усвідомлення 
теоретичних засад формування, управління, регулювання в системі боргових відносин держави. На 
основі систематизації наукових поглядів на сутність управління внутрішнім державним боргом, ми 
пропонуємо трактувати це поняття як сукупність заходів з оптимізації його величини і структури, 
мінімізації витрат на обслуговування і погашення позик, мінімізації боргових ризиків, максимізації 
вигод від використання запозичених коштів, що направлені на забезпечення стійкого соціально-
економічного розвитку держави при умові платоспроможності, кредитоспроможності, збалансованості 
інтересів суб’єктів боргових відносин. При цьому, зазначимо, що управління внутрішнім державним 
боргом – це система організаційних, стратегічних, фінансових, облікових та контрольних заходів 
спрямованих на регулювання структури та вартості обслуговування боргу. Таким чином, реалізація 
вдосконалення цієї системи потребує розробки нових стратегічних напрямів системи управління 
внутрішнім державним боргом України. 

Аналізуючи національний фінансовий ринок в сучасних умовах, можна говорити про 
незацікавленість його учасників до фінансових інструментів держави. Тому першочерговим завданням 
постає відновлення довіри суб’єктів фінансового ринку до держави і розробка нових видів державних 
цінних паперів для задоволення потреб різних груп інвесторів.  

Важливою умовою для удосконалення внутрішнього ринку державних цінних паперів є розширення 
кола прямих учасників. Тому конче необхідним є забезпечення розміщення державних позик серед 
приватних чи небанківських інвесторів [4]. У свою чергу, це дозволить інвесторам формувати свої 
оптимальні інвестиційні портфелі з використанням інструментів державних цінних паперів.  

Ще одним ключовим пунктом розвитку внутрішнього боргового ринку в Україні є продовження 
терміну вільного обігу державних облігацій. На сьогодні ліквідними є цінні папери з терміном 
погашення до трьох років. В загальній величині ОВДП такі короткострокові фінансові інструменти 
займають близько 32% (рис. 3) [5]. Водночас, проведений аналіз структури ОВДП показує, що однією з 
вагомих причин ліквідності державних облігацій є підвищена ризиковість довгострокових інвестицій в 
українські фінансові інструменти. 

Згладжуванню цих перепон має сприяти активізація розміщення урядом облігацій, індексованих 
відповідно до змін валютного курсу гривні. Цей тип облігацій буде дисциплінувати уряд в сфері 
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забезпечення стабільності платіжного балансу і валютного курсу, відкривати банкам-інвесторам 
можливість хеджування валютних вкладень від ризиків девальвації гривні, а також буде відкривати 
шлях для діяльності інвесторам, що мають обмеження за вкладами в національній валюті.  
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Рис. 3. Структура ОВДП, станом на 31.12.2012 року* 

* Складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України 
 
Залишається актуальним й розміщення державою облігацій, індексованих відповідно до рівня 

інфляції споживчих цін. Впровадження даного механізму матиме особливий попит з боку недержавних 
пенсійних фондів при впровадженні в Україні накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, а також з боку інвестора, який зацікавлений у довгострокових 
інвестиціях у суверенні цінні папери [6; 7]. 

Також українська держава може простимулювати попит на державні облігації через 
запровадження механізму включення державних цінних паперів до переліку активів, що враховуються 
в обов’язкових резервах банків та встановлення вимог для пенсійних фондів, інших фінансових 
інститутів щодо структури їх активів, зокрема інвестування частини коштів у цінні папери з 
мінімальним ризиком, якими є державні облігації. 

Однак вирішення питання капіталізації внутрішнього ринку державних цінних паперів, окрім мети 
збільшення запозичень для фінансування державних витрат, повинно відповідати вимогам національної 
фінансової безпеки та забезпеченню стійкого соціально-економічного зростання в країні. Саме тому в 
процесі формування стратегії формування державного боргу України слід застосовувати механізми, які 
обмежують дію ефекту «витіснення» боргового фінансування державних витрат всіх інших видів 
недержавних витрат з боку кредиторів держави. У зв’язку з цим доцільно, на нашу думку, орієнтуватися 
передусім не на оптового, а на роздрібного інвестора, тобто фізичних осіб – громадян країни. 

Проте в Україні одним з вагомих факторів, який стримує розвиток вітчизняного ринку державних 
запозичень, є низький рівень інформаційної культури інвесторів – громадян країни як власників 
надлишкових грошових коштів. Адже, для будь-якого інвестора важливо володіти інформацією, що 
стосується ціни придбання, дохідності, умов виплати відсотків, дострокового погашення, погашення 
основної суми після закінчення строку та інше [4]. Саме тому проведення рекламних компаній випуску 
державних цінних паперів для населення є одним з важливих умов успішної реалізації механізму 
внутрішнього боргового фінансування державних витрат в Україні. 

Поряд з тим чи не найважливішою проблемою вітчизняної боргової політики є напрями та 
ефективність застосування залучених коштів у державну казну. Звісно це стосується як внутрішнього, 
так і зовнішнього державного боргу. На жаль, в Україні панує тенденція використання залучених 
коштів на споживчі та соціальні цілі, а також для покриття бюджетного дефіциту. Така ситуація не 
тільки не забезпечує підвищення економічної потужності держави та зростання конкурентоздатності 
економічних суб’єктів в країні, які б мали, в подальшому, сприяти зростанню ВВП, імпортозаміщенню 
та експорту вітчизняної продукції, але й не збільшує доходи бюджету, які? крім усього іншого? повинні 
забезпечити у майбутньому фінансування державного боргу, який має тенденцію до зростання.  

Зважаючи на описані проблеми управління державним боргом в Україні, більшість науковців 
сходяться на позиції, що ключовим завданням, пов'язаним із використанням державних запозичень в 
якості одного з інструментів формування інноваційного розвитку української економіки, є наукове 
обґрунтування і методологічно вірне визначення напрямів використання запозичених коштів [8]. Однак, 
варто зазначити, що державні боргові запозичення, як внутрішні, так і зовнішні, здатні позитивно вплинути 
на всю економіку країни, тільки якщо вони будуть спрямовані на вирішення стратегічних завдань 
радикального підвищення ефективності використання фінансово-економічного, інтелектуального і 
кадрового потенціалу України на шляху переходу від сировинного до наукомісткого розвитку. 
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розробка та реалізація стратегічних 
напрямів удосконалення системи управління внутрішнім державним боргом сприятиме досягненню 
оптимальних параметрів його структури, що забезпечить належний рівень економічної безпеки країни, 
а також умови подальшого розвитку вітчизняного фінансового ринку. 
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Анотація 

Досліджено економічну природу внутрішнього державного боргу України, здійснено оцінку його 
величини та окремих структурних елементів, визначено основні проблеми його формування за 
умов діючої системи управління ним. Обґрунтовано концептуальні засади системи рекомендацій 
щодо вдосконалення стратегічного управління внутрішнім державним боргом України, яка, на 
відміну від існуючих, включає обґрунтування заходів, одночасно спрямованих на оптимізацію 
величини боргу, строків, вартості, ліквідності, ризику, що дає можливість підвищити 
ефективність організації боргових стосунків держави з кредиторами. 

Ключові слова: державний борг, боргова політика, система управління внутрішнім 
державним боргом, внутрішній ринок державних цінних паперів.  

Аннотация 
Исследована экономическая природа внутреннего государственного долга Украины, 

осуществлена оценка его величины и отдельных структурных элементов, определены основные 
проблемы его формирования при условиях действующей системы управления им. Обоснованы 
концептуальные принципы системы рекомендаций относительно совершенствования 
стратегического управления внутренним государственным долгом Украины, которая, в отличие 
от существующих, включает обоснование мероприятий, одновременно направленных на 
оптимизацию величины долга, сроков, стоимости, ликвидности, риска, что дает возможность 
повысить эффективность организации долговых отношений государства с кредиторами. 

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, система управления 
внутренним государственным долгом, внутренний рынок государственных ценных бумаг. 

 
Annotation 

Economic nature of internal national debt of Ukraine is investigational, the estimation of his size and 
separate structural elements is carried out, the basic problems of his forming are certain at the terms of 
operating control system by him. Conceptual principles of the system of recommendations are reasonable in 
relation to perfection of strategic management of Ukraine, that, unlike existing, includes the ground of the 
measures, simultaneously sent to optimization of size of debt, terms, cost, liquidity, risk that gives an 
opportunity to promote efficiency of organization of promissory relations of the state with creditors, an 
internal national debt. 

Key words: public debt, debt policy, internal public debt management system, internal state securities 
market. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вища освіта України потребує докорінних змін з 

метою подальшого успішного функціонування та можливості зайняти належне місце на міжнародному ринку 
освітніх послуг. Тобто, вітчизняні вузи повинні суттєво підвищити свою глобальну конкурентоспроможність. У 
даній статті окреслено основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в 
умовах формування глобальної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування системи вищої освіти 
присвячені праці українських вчених Т. Боголіб, М. Ванієвої, І. Вахович, Б. Данилишина, С. Єрохіна, 
М. Згуровського, І. Каленюк, В. Куценко, Е. Лібанової, І. Лук’яненко, К. Павлюк, С. Юрія та інших. 
Вагомий внесок у висвітлення питань підвищення конкурентоспроможності вищої освіти зробили такі 
вітчизняні вчені, як А. Амоша, Я. Берсуцький, Л. Безчасний, В. Бобров, О. Грішнова, В. Гриньова, 
М. Долішній, А. Колот, Л. Колєшня, В. Кремень, В. Лагутін, Є. Лібанова, Т. Оболенська, І. Сазонець, 
Н. Ушакова та ін.  

Однак, досить мало уваги приділено формуванню конкурентоспроможності вищої освіти України 
в умовах глобальної економіки. Це суттєво змінює функції та роль системи управління вищими 
навчальними закладами. У зв’язку з цим, актуальним є питання щодо обґрунтування теоретичних та 
практичних засад удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю вищої освіти України 
на міжнародному ринку освітніх послуг. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення та аналіз світового досвіду 
функціонування вищої освіти, вивчення її конкурентних переваг та розробка на цій основі практичних 
рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування 
глобальної економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Велика увага світових систем вищої освіти 
зосереджена на реструктуризації задля підвищення їх конкурентоспроможності на глобальному рівні. 
Так, зокрема Китай, Великобританія, і Німеччина мають намір створити елітні університети світового 
рівня для того, щоб залишатися попереду в глобальній економіці, що ґрунтується на знаннях. Китай 
вклав мільярди юанів для створення елітних університетів світового рівня в якості національної 
стратегії щодо вирішення проблем глобальної конкуренції.  

Глобальна конкуренція призвела до появи ідеї про університети світового рівня. Хоча, насправді 
такі університети є своєрідною відповіддю на підвищення конкурентоспроможності та швидкого 
розвитку економіки знань. 

Визначення університету світового рівня сьогодні є досить розпливчастим. Однак, існує декілька 
університетів, таких як Гарвард і Стенфорд в США та Оксфорд і Кембридж у Великобританії, котрі 
знані як елітні університети світового рівня. Ці установи, маючи надзвичайно широкий профіль, 
відрізняються за декількома параметрами, включаючи навчальні програми, викладачів і студентів. 
Дискусії щодо визначення поняття ідеального університету світового рівня тривають, однак 
міжнародна спільнота наділяє їх наступними характеристиками: 

1) такі університети є державної форми власності та мають всеосяжний характер;  
2) велике значення надається якості академічних досліджень, ніж простому навчанню; 
3) більшість з них мають власні заводи, фабрики та інші заклади, які дають можливість 

практичного закріплення та застосування одержаних знань, а також для здійснення досліджень; 
4) кількість студентів-початківців більша, ніж тих, хто закінчив даний заклад; 
5) кількість адміністративного і технічного персоналу є достатньою для забезпечення 

досліджень і навчання; 
6) ці установи мають достатні та постійні фінансові ресурси, які забезпечують їм безперебійне 

та успішне функціонування. 
Широке коло науковців також вважають, що конкурентоспроможність вищої освіти проявляється 

у формування конкурентоспроможної економіки, а збільшення ступеня завершення навчання 
студентами в коледжах і університетах має вирішальне значення для довгострокового економічного 
зростання країни [5].  
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Вища освіта повинна бути більш інноваційною, далекоглядною і відповідальною за результат, 
тобто вона повинна забезпечувати робочі місця висококваліфікованими спеціалістами, які б 
відповідали вимогам сучасного ринку праці та надавати суспільству вчених, котрі здатні здійснювати 
високоефективні дослідження в актуальних на даний період часу галузях науки та приносити 
ефективний результат. 

Для забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України варто вивчити та запозичити 
досвід країн, що досягли успіху в цьому. Так, згідно глобального індексу конкурентоспроможності 
попереду йдуть країни, що подані у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Глобальний рейтинг конкурентоспроможності 2012 р. 

 

Країна Місце у глобальному рейтингу 
конкурентоспроможності 

Швейцарія 
Сінгапур  
Фінляндія 
Швеція 

Нідерланди 
Німеччина  

Сполучені Штати 
Великобританія 

Гонконг 
Японія 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Джерело: [2] 
 
Конкурентоспроможність визначаються багатьма детермінантами. Уподовж багатьох століть 

економісти намагалися віднайти і зрозуміти фактори, пов’язані із цим процесом. Унаслідок цього 
виникали різноманітні теорії: від концепції спеціалізації і розподілу праці, розробленої Адамом Смітом, 
до пріоритетності інвестицій у фізичний капітал та інфраструктуру в економістів неокласичної школи. 
Останні сучасні теорії вивчають інші механізми, наприклад, освіту та навчання, технологічний прогрес, 
макроекономічну стабільність, високий рівень державного управління, розвиненість бізнесу й ринкову 
ефективність. І хоча усі зазначені фактори є важливими для конкурентоспроможності й економічного 
зростання, вони не виключають один одного. Два або більша частина з них можуть відігравати 
важливу роль одночасно, що підтверджується різними науковими працями з економіки. 

При створенні індексу глобальної конкурентоспроможності до уваги береться складність 
економічних процесів і пропонується виважене середнє значення великої кількості різних компонентів, 
кожен з яких відбиває один з аспектів конкурентоспроможності. Компоненти згруповані у 12 складових 
конкурентоспроможності, і 5 місце серед них займає вища освіта й професійна підготовка. Якісна 
вища освіта й професійна підготовка мають велике значення для економік, які намагаються рухатися 
вперед шляхом створення додаткової вартості, не обмежуючись звичайними виробничими процесами 
і продукцією. Зокрема, сучасна глобальна економіка потребує від країн створення резерву освічених 
працівників, які в змозі виконувати складні завдання, швидко адаптуватися до зміни середовища й 
нових вимог економіки. У зазначеній складовій оцінюється рівень зарахування до середніх шкіл та 
вузів, якість освіти з точки зору бізнес-спільноти. Ступінь навчання співробітників також враховується, 
зважаючи на важливість професійного й безперервного навчання без відриву від виробництва. Й хоча 
у багатьох країнах цьому не надають особливого значення, таке навчання необхідне з метою 
забезпечення безперервного підвищення навичок працівників [2]. 

Вивчаючи досвід Великобританії, слід відзначити, що її система вищої освіти є всесвітньо 
відомою. Ключовою перевагою цього служить якість провідних наукомістких університетів, які 
відіграють життєво важливу роль в економічній конкурентоспроможності країни. 

Студенти, роботодавці та національна економіка Великобританії отримують величезну вигоду 
від дослідницьких університетів. Вони забезпечують високу якість навчання студентів, в результаті 
чого провідні роботодавці отримують висококваліфікованих та працездатних випускників. Вони 
тренують дослідників і новаторів, які необхідні для майбутнього успіху британського бізнесу і 
промисловості. Новаторські дослідження, що проводяться провідними британськими університетами, 
лежать в основі інноваційного розвитку промисловості, підтримують вдосконалення державної 
соціальної політики та здійснюють свій внесок в охорону здоров'я та якість життя населення країни. 

Конкурентоспроможність Британської економіки стає все більше залежною від лідерства у 
високотехнологічних і наукомістких галузях промисловості. Всесвітньовідомі дослідницькі університети 
країни відіграють критично важливу роль в її майбутньому економічному зростанні та процвітанні.  

У період економічного спаду багато країн, таких як США і Франція, значно збільшили свої 
інвестиції у вищу освіту і наукові дослідження, визнаючи університети в якості основних двигунів 
майбутнього економічного зростання [7]. 
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Висновки з проведеного дослідження. Вивчаючи досвід успішного функціонування світових 
освітніх систем можна сформувати наступні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти 
України: 

1. Вища освіта має бути більш інноваційною, далекоглядною і відповідальною за результат, 
тобто має готувати освічених працівників, які в змозі виконувати складні завдання, швидко 
адаптуватися до зміни середовища й нових вимог економіки. 

2. Якісна вища освіта й професійна підготовка повинні брати активну участь у створенні 
додаткової вартості, що є характерним для економік, які намагаються рухатися вперед, не 
обмежуючись звичайними виробничими процесами і продукцією. 

3. ВНЗ країни належить готувати не тільки спеціалістів, але й виховувати науковців, тобто слід 
підвищити якість наукомістких університетів, які відіграють життєво важливу роль в економічній 
конкурентоспроможності країни. Тобто наука повинна давати реальні результати, котрі здатні 
покращувати життя суспільства, функціонування бізнесу та держави. 

4. Державі слід проводити ефективну політику щодо розвитку освіти, науки та залучення 
інвестиції в дану галузь, оскільки в умовах формування глобальної економіки знання є рушійною 
силою економічного зростання. 
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Анотація 
У статті проаналізовано світовий досвід функціонування вищої освіти, досліджено її 

конкурентні переваги. Велика увага світових систем вищої освіти зосереджена на їх 
реструктуризації задля підвищення конкурентоспроможності на глобальному рівні. Доведено, що 
конкурентоспроможність вищої освіти проявляється у формуванні конкурентоспроможної 
економіки, а збільшення ступеня завершення навчання студентами в коледжах і університетах 
має вирішальне значення для довгострокового економічного зростання країни. Розроблено на цій 
основі практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в 
умовах формування глобальної економіки.  

Ключові слова: вища освіта, конкурентоспроможність вищої освіти, глобалізація, глобальна 
економіка. 

Аннотация 
В статье проанализирован мировой опыт функционирования высшего образования, 

исследованы его конкурентные преимущества. Большое внимание мировых систем высшего 
образования сосредоточено на их реструктуризации для повышения конкурентоспособности на 
глобальном уровне. Доказано, что конкурентоспособность высшего образования проявляется в 
формировании конкурентоспособной экономики, а увеличение степени завершения обучения 
студентами в колледжах и университетах имеет решающее значение для долгосрочного 
экономического роста страны. Разработано на этой основе практические рекомендации по 
повышению конкурентоспособности высшего образования Украины в условиях формирования 
глобальной экономики.  

Ключевые слова: высшее образование, конкурентоспособность высшего образования, 
глобализация, глобальная экономика. 
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Annotation 
The article is explores the global experience of higher education, researched of its competitive 

advantages. Much attention the world of higher education focused on their restructuring to improve 
competitiveness at the global level. It is proved that the competitiveness of higher education is manifested in 
the formation of a competitive economy, and increase the degree of completion of training students in 
colleges and universities is crucial for long-term economic growth. Developed on this basis, practical 
recommendations for improving the competitiveness of Ukrainian higher education in the global economy. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:  

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Рибне господарство України перебуває в глибокій, затяжній 
економічній кризі. Враховуючи його соціально-економічну і стратегічну значимість, як суб'єкта 
забезпечення продовольчої безпеки країни, перед державою стоїть завдання формування ефективної 
політики розвитку рибного господарства України, що зумовлює актуальність дослідження і практичну 
значущість його результатів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми активізації і створення умов економічного 
розвитку рибного господарства України розглядалися в роботах вітчизняних вчених і спеціалістів-
практиків у сфері рибного господарства (Стасишена М. С., Дроника В. С., Мазур Ю. П., Губанова Є. П., 
Москвіна А. М., Демчука О. В. та ін.) і знайшли своє відображення в законотворчій роботі у вигляді 
відповідних законодавчих актів і державних програм. Той факт, що рибне господарство України все 
ще знаходиться в депресивному стані, зумовлює необхідність подальшого пошуку ефективних 
напрямів формування та реалізації державної політики його розвитку.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є обґрунтування гострої необхідності у формуванні 
ефективної державної політики розвитку рибного господарства України і визначення її стратегічної цілі 
та поточних завдань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, колись реально, а нині всього лише 
номінально, морська держава, яка має вихід у будь-яку точку Світового океану і доступ до його сировинних 
біоресурсів, протяжність берегової лінії в 2782 км і 1,3 млн. га внутрішніх водойм, об'єктивно «приречена» 
на існування рибного господарства як галузі національної економіки, його підтримку та розвиток. Хоч 
державна статистика відносно підтримки та розвитку рибного господарства України свідчить про зворотне 
[1; 2]. У табл. 1 наведені дані, що відображають обсяг і динаміку вилову риби та добування інших водних 
ресурсів Україною за 1991-2011 рр. Обсяг і динаміка вилову, як базового показника виробничої діяльності 
підприємств рибного господарства, зумовлює рівень і динаміку економічних результатів їх виробничо-
господарської діяльності, і, з одного боку, залежить від стану технічної бази виробництва та інвестиційної 
активності, з іншого, впливає на кількісні характеристики трудових ресурсів галузі і якість життя зайнятого в 
галузі населення країни. В табл. 2 і 3 наведені показники, що характеризують економічні позиції рибної 
галузі в народногосподарському комплексі України за 2000-2011 рр.  

Таблиця 1 
Дані, що характеризують обсяг і динаміку вилову риби та добування інших водних біоресурсів 

Україною за 1991-2011 рр. 
Роки 

Показники 
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Вилов, тис. т 918,3 400,2 350,1 265,6 228,8 213,7 244,5 256,9 218,7 211,2 
Темп росту, % 
(до 1991 р.) - 43,6 38,1 28,9 24,9 23,3 26,6 28,0 23,8 23,0 

Джерело : розроблено авторами за даними [1] 
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Таблиця 2 
Дані, що характеризують виробничо-технічний потенціал рибного господарства (рибальства та 

рибництва) як елемента народногосподарського комплексу України, за 2000-2011 рр. 
 

Роки 
Показники 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Вартість основних фондів в економіці 
України у фактичних цінах на кінець року, 
млрд. грн., всього 828,8 1276,2 1568,9 2047,4 3149,6 3903,7 6648,9 ...* 
у тому числі, в рибальстві та рибництві 1,941 1,139 1,209 1,216 1,267 1,396 1,055 ...* 
Частка основних фондів рибальства та 
рибництва в загальній вартості основних 
фондів України на кінець року, % 0,23 0,09 0,08 0,06 0,04 0,04 0,02 ..* 
Темп росту вартості основних фондів (до 
2000 р.),  %:         
- економіки України - 154,0 189,3 247,0 380,0 471,0 802,2 ...* 
- рибальства та рибництва  - 58,7 62,3 62,6 65,3 71,9 54,4 ...* 
Введено в дію нових основних фондів, 
млн. грн.:         
- в економіці України 23726 70497 82333 127453 149635 111345 ...* ...* 
- в рибальстві та рибництві 24 25 29 50 28 16 ...* ...* 
Частка введених в дію нових основних 
фондів рибальства та рибництва в 
загальній вартості введених в Україні 
нових основних фондів, % 0,10 0,04 0,04 0,04 0,02 0,01 ...* ...* 
Степінь зношення основних фондів, %:         
- економіки України 43,7 49,0 51,5 52,6 61,2 60,0 74,9 ...* 
- рибальства та рибництва 56,2 55,9 59,4 55,4 54,2 48,4 54,2 ...* 
Інвестиції в основний капітал економіки 
України у фактичних цінах, млрд. грн., 
всього 23,6 93,1 125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 209,1 
у тому числі, рибальства та рибництва ...* 0,027 0,055 0,036 0,061 0,022 0,066 ...* 
Частка інвестицій в основний капітал 
рибальства та рибництва в загальному 
обсязі інвестицій в основний капітал, % ...* 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,04 ..* 
Прямі іноземні інвестиції в рибальство та 
рибництво на кінець року, млн. дол. США ...* ...* ...* ...* ...* ..* 12,9 14,1 

* - відповідна інформація в статистичному збірнику відсутня 
Джерело : розроблено авторами за даними [1; 2] 

Таблиця 3 
Дані, що характеризують позиції трудових ресурсів рибного господарства в 

народногосподарському комплексі України, за 2000-2011 рр. 
 

Роки 
Показники 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньорічна чисельність найманих 
(штатних) працівників в Україні, тис. 
осіб, всього 13678 11388 11433 11413 11389 10653 10758 ...* 
у тому числі, в рибальстві та 
рибництві 31 16 15 12 11 9 8 ...* 
Частка чисельності найманих 
працівників в рибальстві та рибництві 
в загальній чисельності найманих 
працівників, % 0,23 0,14 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 ...* 
Темп росту середньорічної 
чисельності найманих працівників (до 
2000 р.), %:         
- в Україні - 83,3 83,6 83,4 83,3 77,9 78,7 ...* 
- в рибальстві та рибництві - 51,6 48,4 38,7 35,5 29,0 25,8 ...* 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників, грн.:         
- в Україні 

230 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 
- в рибальстві та рибництві 

147 499 607 721 913 1028 1191 1369 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темп росту середньомісячної 
номінальної заробітної плати 
працівників (до 2000 р.), %:         
- в Україні - 350,4 452,6 587,4 785,2 828,7 973,5 1144,8 
- в рибальстві та рибництві - 346,5 412,9 490,5 621,1 699,3 810,2 931,3 
Відносна величина порівняння 
середньомісячної номінальної 
заробітної плати працівників в 
Україні і в рибальстві та рибництві 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 1,9 

 
 
 

1,9 
* - відповідна інформація в статистичному збірнику відсутня 
Джерело : розроблено авторами за даними [1; 2] 
 
Інформація, що надана в табл. 1-3, невтішна. За 21 рік існування України як незалежної держави 

обсяг її вилову риби та добування інших водних біоресурсів знизився на 77 % і в 2011 році досяг 
найменшого рівня. Рівень випуску продукції рибного господарства України у вартісному виразі такий 
незначний, що він не знайшов відображення в офіційній статистиці, і його частка в економіці України 
відповідає нульовому значенню. 

Про стан справ у рибному господарстві України і його розвиток свідчать показники, що 
характеризують динаміку ресурсів, задіяних в галузі, і їх частці в загальнонаціональному рівні. 
Зокрема, дуже показова зміна вартості основних фондів народного господарства України в цілому і її 
рибного господарства. Так, якщо за 2000-2010 рр. вартість основних фондів у фактичних цінах в 
економіці України зросла у вісім разів, то в рибальстві та рибництві – зменшилася майже удвічі, при 
цьому їх частка в загальній вартості основних фондів національної економіки в 2010 р. в порівнянні з 
2000 р. скоротилася з 0,23 % до 0,02 %; середньорічна вартість введених в дію нових основних фондів 
в народне господарство України за період з 2000 р. по 2009 р. складала близько 94165 млн. грн., а в 
рибне господарство – близько 29 млн. грн., що в 3247 разів менше загальнонаціонального рівня. 
Частка інвестицій в основний капітал рибальства та рибництва в загальному обсязі інвестицій в 
основний капітал економіки країни склала всього близько 0,03 % в середньому за рік дослідженого 
періоду, що не забезпечує навіть простого відтворювання основних фондів рибного господарства, яке 
відноситься до фондомістких галузей економіки, і свідчить про занепад його техніко-технологічної 
бази, зниження виробничого потенціалу. Задовільний рівень зношення основних фондів рибного 
господарства, що склав в 2010 р. 54,2 %, на фоні 74,3 % рівня зношення основних фондів в цілому по 
народному господарству країни, проте, не варто розглядати як позитивний факт, оскільки він 
підтримується не за рахунок достатнього оновлення, а в результаті інтенсивного списання і зняття з 
балансу підприємств промислових суден - найдорожчих і найнеобхідніших у виробничому процесі 
об'єктів основних фондів. Загальна кількість риболовецьких суден усіх класів, забезпечених 
двигунами, скоротилася в Україні з 1450 од. в 2000 р. до 320 од. в 2010 р. [3], тобто в 4,5 раза.  

Середньорічна чисельність найманих працівників в рибному господарстві України скорочувалася 
випереджаючими темпами в порівнянні із зниженням чисельності штатних працівників в економіці 
країни. Якщо середньорічна чисельність найманих працівників в Україні в 2010 р. в порівнянні з 
2000 р. зменшилася на 21,3%, то в рибництві та рибальстві – на 74, 2%, а їх частка в загальній 
чисельності найманих працівників впала з 0,23% в 2000 р. до 0,07% в 2010 р. Наявність суттєвих 
соціально-економічних проблем в рибному господарстві України відображає і рівень оплати праці 
найманих працівників, що становить трохи більше половини від середнього рівня номінальної 
заробітної плати найманих працівників в Україні, що абсолютно підриває престижність і привабливість 
праці в галузі, яка відрізняється важкими умовами. 

Інтерес до рибного господарства України з боку іноземних інвесторів, що характеризується 
прямими іноземними інвестиціями у вітчизняне рибальство та рибництво на кінець 2010 і 2011 рр. в 
сумі, відповідно, 12,9 і 14,1 млн. дол. США або 1,5 % і 1,7 % в загальній сумі прямих іноземних 
інвестицій в сільське господарство України, незначний і не відповідає тенденціям розвитку світового 
рибного господарства. 

Разом з тим, продукція рибного господарства відрізняється соціально-стратегічним характером, 
будучи незамінним продуктом здорового харчування і об'єктом продовольчої безпеки країни. Рівень 
споживання риби і рибопродукції на душу населення в Україні в 2000-2011 рр. показаний в табл. 4. 
Доводиться констатувати, що досягнутий рівень споживання (для довідки: міжнародна фізіологічна 
норма споживання риби і рибопродуктів – 20 кг в рік) отриманий не за рахунок продукції вітчизняних 
виробників, а за рахунок імпорту. Співвідношення між імпортом і експортом риби і рибопродукції в 
Україні за 2011 рік склало 5,2:1 (238,5 тис. т до 45,8 тис. т [1]). Провідні імпортери (Норвегія, на частку 
якої доводиться близько 52 % всього імпорту, Ісландія, Естонія, США, Росія) займають стійке 
становище на вітчизняному ринку рибопродукції, реалізуючи власні економічні вигоди за рахунок 
населення України, при цьому національне рибне господарство продовжує стагнувати.   
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Таблиця 4  
Споживання риби і рибопродуктів в Україні в середньому за рік з розрахунку 

 на 1 особу в 2000-2011 рр., кг 
 

У тому числі по квінтильних групах по рівню 
середньодушових загальних доходів 

Рік 

Всі 
домогосподарства 
(середній рівень по 

Україні) перша друга третя четверта п'ята 

Домогосподарства з 
середньодушовими 
доходами в місяць 

нижчими від 
прожиткового мінімуму 

2000 15,6 7,2 12,0 14,4 19,2 28,8 13,2 

2005 21,6 12,0 16,8 21,6 27,6 37,2 15,6 

2010 21,6 15,6 19,2 22,8 24,0 28,8 14,4 

2011 20,4 14,4 18,0 20,4 22,8 26,4 14,4 
Джерело : [4] 
 
Вихід із невтішної ситуації, що склалася по відношенню до рибного господарства України, 

бачиться у формуванні ефективної державної політики розвитку галузі. 
Згідно з Господарським кодексом України, метою державної економічної політики є, зокрема, 

реалізація та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів [5]. Це дозволяє 
сформулювати основну мету державної політики розвитку рибного господарства України як максимальне 
задоволення потреб населення країни в рибі та рибопродукції за допомогою створення умов для 
ефективної роботи і розвитку підприємств аквакультури та рибальства. При цьому, як мету довгострокової 
(стратегічної) політики розвитку рибного господарства можна розглядати забезпечення продовольчої 
безпеки країни, збереження та примноження економічного потенціалу рибогосподарської галузі економіки, 
підвищення добробуту зайнятого в ній населення. Середньострокова політика розвитку рибного 
господарства повинна орієнтуватися на відновлення виробничого потенціалу галузі. До її основних 
завдань відноситься створення умов, що забезпечують стійкий економічний інтерес господарюючих 
суб'єктів до бізнесу, що стосується риборозведення та риболовлі.  

Обов'язковим елементом реалізації державної політики розвитку рибного господарства є 
правове закріплення, здійснюване шляхом визначення її засад в прогнозах і програмах економічного 
розвитку України, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, Цільових програмах економічного, 
науково-технічного і соціального розвитку, а також відповідних законодавчих актах. В даний час 
сформований пакет нормативно-законодавчих актів і програмних документів, що визначають правові 
основи реалізації державної політики розвитку рибного господарства України та її першочергові 
завдання, що включає: Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» [6]; Закон України «Про аквакультуру» [7]; Державну цільову економічну програму 
розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки [8]; Державну програму активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки [9]. 

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів» визначає правові основи діяльності і державного регулювання в області рибного 
господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів; порядок 
взаємостосунків між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб'єктами 
господарювання, що здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, 
внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, винятковій (морський) 
економічній зоні України і відкритому морі. 

Закон України «Про аквакультуру» визначає принципи державної політики, основні засади 
розвитку і функціонування аквакультури, правові основи діяльності органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування у сфері аквакультури. 

Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки націлена 
на створення умов для забезпечення розвитку рибного господарства і його конкурентоспроможності на 
внутрішньому і зовнішньому ринках за допомогою виконання наступних завдань:  

– відтворення водних біоресурсів;  

– формування і утримання племінної бази для вдосконалення якості об'єктів інфраструктури;  

– будівництва, модернізації та забезпечення функціонування підприємств аквакультури;  

– модернізації існуючих і будівництва нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості;  

– розширення, реконструкції та технічного переоснащення морських рибних портів;  

– забезпечення розвитку галузевої науки. 
В Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки в числі інших пріоритетних 

напрямів виділено поліпшення інвестиційних умов, підтримку національного товаровиробника і реалізацію 
політики імпортозаміщення, міжнародну співпрацю і розвиток експортного потенціалу, що є актуальними і 
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життєво необхідними для рибного господарства України. В рамках даної Програми передбачений ряд 
заходів середньострокового характеру, що витікають з Державної цільової економічної програми розвитку 
рибного господарства на 2012-2016, до складу яких входить:  

– формування нормативно-правової бази, зокрема для врегулювання питання оренди внутрішніх 
водоймищ; відтворення водних біоресурсів; утримання селекційно-племінних стад водних біоресурсів 
для вдосконалення якості об'єктів аквакультури;  

– забезпечення розвитку суднобудування шляхом підвищення конкурентоспроможності 
підприємств; 

– залучення і використання світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. 

Наявне програмно-правове забезпечення функціонування та розвитку рибного господарства 
України створює базові організаційно-правові умови для реалізації ефективної державної політики 
розвитку рибного господарства України. Проте, щоб організаційно-правовий механізм запрацював, 
необхідна політична воля органів влади всіх рівнів. 

Висновки з проведеного дослідження. Рибне господарство України знаходиться в затяжній 
економічній кризі і практично втратило свої позиції як суб'єкт національної економіки. Основною метою 
державної політики розвитку рибного господарства України є максимальне задоволення потреб 
населення країни в рибі і рибопродукції за допомогою створення умов для ефективної роботи та 
розвитку підприємств аквакультури та рибальства. Аналіз ключових положень програмно-правових 
актів, що визначають і регулюють діяльність і перспективи розвитку підприємств рибного 
господарства, виявив, що в державі сформовані засади розвитку рибного господарства України 
організаційно-правового характеру. Разом з тим, економічні і мотиваційні аспекти державної політики 
розвитку рибного господарства потребують конкретизації і відповідного законодавчого підкріплення в 
рамках фінансової, валютної, податкової і бюджетної політики. Без вказаних чинників і політичної волі 
органів влади всіх рівнів конструктивні організаційно-правові напрацювання і акти залишаться на рівні 
декларування, і рибне господарство буде занепадати і далі.   
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Анотація 

В статті на основі аналізу економічного стану рибного господарства обґрунтована 
необхідність формування державної політики розвитку рибного господарства України. Визначена її 
стратегічна мета і тактичні завдання. Охарактеризовані основні законодавчі акти і Державні 
програми, що регулюють діяльність підприємств по риборозведенню та риболовлі і визначають 
напрями розвитку рибного господарства. Підкреслено, що без розробки ефективних економічних і 
мотиваційних механізмів, а також політичної волі влади, наявні організаційно-правові основи 
розвитку рибного господарства України не забезпечать бажаного результату. 
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Ключові слова: рибне господарство, розвиток, криза, державна політика, мета, 
організаційно-правові засади. 

Аннотация 
В статье на основе анализа экономического состояния рыбного хозяйства обоснована 

необходимость формирования государственной политики развития рыбного хозяйства Украины. 
Определены ее стратегические цели и тактические задачи. Охарактеризованы основные 
законодательные акты и Государственные программы, регулирующие деятельность рыбоводных 
и рыболовных предприятий и определяющие направления развития рыбного хозяйства. 
Подчеркнуто, что без разработки эффективных экономических и мотивационных механизмов, а 
также политической воли власти, имеющиеся организационно-правовые основы развития рыбного 
хозяйства Украины не обеспечат желаемого результата. 

Ключевые слова: рыбное хозяйство, развитие, кризис, государственная политика, цель, 
организационно-правовые основы. 

Annotation 
This article represents the necessity of national policy development for supporting the Ukrainian fishery 

based on analysis of economical situation of fishery. Its strategic objectives and tactical tasks are 
determined. Major legislative acts and national programs controlling the activity of fish hatcheries and fishing 
companies and identifying fishery development directions are characterized. It is emphasized that the 
available organizational and legal bases of Ukrainian fishery development will not give expected effects 
without working out effective economical and motivational mechanisms as well as the political will of the 
authorities.  
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РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА:  
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
Постановка проблеми. Сучасні ринкові умови господарювання в Україні спонукали до 

перетворення ринкової інфраструктури із пасивного супутника виробництва, якою вона була за часів 
командно-адміністративної економіки, в рівноправного партнера всіх галузей реального сектора. Вона 
перетворилась у відкриту сферу діяльності, яка забезпечує ефективне функціонування всієї економіки, 
створюючи матеріально-технічне, організаційне та фінансово-економічне підґрунтя для її розвитку.  

Різноманітність поглядів і тлумачень ринкової інфраструктури, її змістового наповнення 
зумовлюють необхідність дослідження цієї категорії та її елементів.  

Аналіз досліджень і публікацій. Економічна наука свідчить про нагромаджений досвід в 
питаннях дослідження ринкової інфраструктури. Основоположником введення цього терміну в 
економічну літературу є американський вчений П.П. Розенштейн-Родан. Його тезу щодо складу 
інфраструктури як сукупності всіх оточуючих суспільне середовище умов, необхідних для «першого 
ривка» приватної промисловості, поділяв Х. Зингер. Далі її розвинули П. Самуельсон, Р. Йохімсен.  

Серед російських науковців, які досліджували проблеми розвитку інфраструктури, можна 
виділити Р. Шніппера, А. Шаріпова, В. Стаханова, В.П. Федько, Н.Г. Федько, І. Беляєвського та інших.  

У вітчизняні економічній науці виділяються праці Л. Кузьменко, І. Ковельської, І. Рекуненка, 
М. Коваленко, А. Ткача. Однак, невирішеними раніше частинами проблеми є не врахування в існуючих 
дослідженнях сутності ринкової інфраструктури сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку, 
ступеня та методів втручання державних інституцій у її розвиток.  

Постановка завдання. Метою даної статті є узагальнення теоретичних положень щодо 
сутності ринкової інфраструктури, її класифікації та ролі у процесі розвитку економіки та забезпеченні 
ефективного функціонування виробничих підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринку в будь-якій країні та 
взаємовідносини між ринковими партнерами суттєво впливає на забезпечення населення різноманітними 
товарами і послугами, ступінь задоволення ринкового попиту та, врешті-решт, суспільні настрої. 
Виробнича сфера підприємництва «відповідає» за створення таких продуктів та задоволення потреб 
споживачів. Однак, вона не існує відокремлено від інших суб’єктних елементів ринку.  
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Діяльність в суспільстві має певну структуру, до складу якої входять торгівельні посередники, 
банки, біржі, рекламні компанії, страхові установи, аудиторські центри, торгові доми, лізингові компанії 
тощо. Він ступеня узгодженості їх діяльності залежить успіх підприємництва у будь-якій сфері, в тому 
числі виробничій.  

Сукупність згаданих інститутів, які виконують певні функції, утворюють інфраструктуру ринкової 
економіки.  

Термін «інфраструктура» походить від лінгвінстичного значення латинських слів «infra» – нижче і 
«structura» – будова. Словосполучення «ринкова інфраструктура» почало використовуватись в 
економічній літературі порівняно недавно. І це можна пояснити тим, що потреба в інфраструктурі 
ринкового типу, її реалізація і взагалі існування є неможливими поза ринковою економікою.  

Вперше цей термін розглядався в дослідженнях західних економістів і мав декілька варіантів 
тлумачення свого походження. Деякі пов’язували його походження з будівельним виробництвом і 
трактували інфраструктуру як основу, фундамент будівлі; інші – з військовою сферою як комплекс 
споруд, комунікацій, які забезпечували успішність проведення військових операцій (полігони, 
майданчики, аеродроми, радіолокаційні пости тощо). У будь-якому випадку інфраструктура 
розглядалась як підпорядковане, обслуговуюче утворення, покликане забезпечувати ефективне 
ведення військових дій, а у мирний час – підтримувати обороноздатність держави [4]. 

Згодом таке тлумачення «перекинулось» і на національне господарство в цілому і почало 
трактуватись як комплекс галузей, покликаних обслуговувати промислове і сільськогосподарське 
виробництво, тобто базові сфери економіки. Також в цьому напрямку інфраструктура розглядалась як 
сукупність інституцій та об’єктів, необхідних для забезпечення функціонування галузей матеріального 
виробництва та умов життєдіяльності суспільства загалом. Тому виділялось лише дві складові 
інфраструктури: виробничу (транспортні комунікації, порти, мости, склади, енергетичне господарство, 
засоби водопостачання, зв’язку та ін.) та соціальну (освіта, охорона здоров’я, культура, наука).  

Як зазначалось вище, на сьогодні немає чіткого тлумачення терміну «ринкова інфраструктура». 
Згадані вище та інші дослідники розглядають ринкову інфраструктуру з різних точок зору, роблячи 
акцент на тій чи іншій її складовій. Однак, проаналізувавши та підсумувавши певні трактування, можна 
погодитись з тим, що «ринкова інфраструктура» – це сукупність інститутів, які забезпечують 
матеріально-технічні, фінансові і трудові умови для відтворювального процесу, розміщення і 
функціонування суб’єктів господарювання [12]. 

Ринкова інфраструктура як сутнісна категорія пройшла певну еволюцію у своєму розвитку.  
За часів командно-адміністративної економіки, в умовах якої існували директивні зв’язки між 

виробництвом і споживанням, роль «зв’язуючих» інститутів виконували органи державної влади: 
міністерства, відомства, підпорядковані їм органи на місцях. Рішення, прийняті ними, доводились до 
безпосередніх виробників через цілий ланцюг підпорядкованих організацій.  

Така система мала свої переваги: гарантувала підприємствам-виробникам забезпечення 
ресурсами для виробництва продукції і виконання доведеного плану, забезпечувала реалізацію 
продукції, практично унеможливлювала конкуренцію, убезпечувала виробників від певного 
комерційного ризику.  

Проте, такій інфраструктурі були властиві і недоліки: підприємства були позбавлені будь-якої 
ініціативи і самостійності, можливості вибору найбільш ефективних шляхів функціонування, 
необхідність узгодження усіх господарських питань у вищестоящих органах, зниження оперативності в 
ухваленні рішень та ін. Тому планова інфраструктура, з одного боку, володіла стійкістю і стабільністю, 
а з іншого – призводила до відсутності конкуренції, гнучкості і мобільності [8].  

Формування в постсоціалістичних країнах соціально орієнтованої економіки, роздержавлення 
власності, демонополізація більшості сфер суспільного життя, впровадження нових ринкових підходів до 
ведення господарської діяльності зумовили докорінну структурну перебудову економіки і новий підхід до 
розвитку її інфраструктури. Фактично виник новий вид інфраструктури – ринкова інфраструктура, яка 
сформувалась із спеціалізованих видів діяльності з метою задоволення потреб різних ринків (товарів, 
послуг, фінансів, інвестицій, валюти, інформації тощо) та забезпечення їх цивілізованого функціонування.  

З розвитком економіки та накопиченням досвіду господарювання ринкових суб’єктів різних її 
сфер було встановлено: чим вищим є рівень розвитку інфраструктури, тим швидше і більшому обсязі 
надходять інвестиції, робоча сила, прискорюється економічний розвиток, зростає рівень життя 
населення. І навпаки, чим нижчим є рівень розвитку інфраструктури, тим повільніше або з великими 
витратами розвивається виробництво, знижується рівень життя людей. 

Для кращого розуміння сутності ринкової інфраструктури зупинимось на різних підходах до 
трактування цього терміну.  

В економічній літературі виділяють кілька підходів до розуміння поняття ринкової 
інфраструктури, які знайшли своє відображення в певних концепціях (рис. 1). 
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Рис. 1. Характеристика наукових підходів до розуміння сутності ринкової інфраструктури  
Джерело: [5] 
 
Концепція накладних витрат є домінуючою у більшості досліджень питань формування та 

розвитку ефективної ринкової інфраструктури. Найбільшого розвитку ця концепція одержала у працях 
В.Н. Стаханова, Л.Н. Добришиної, Т.Г. Зотової, С.С. Голубєвої та ін. Ключовим постулатом концепції є: 
ринкова інфраструктура – це основа функціонування ефективної ринкової економіки, головною 
функцією якої є створення сприятливого клімату для функціонування приватного капіталу. Причому, в 
поле зору прихильників і послідовників цієї концепції потрапляють організаційно-економічні аспекти 
розвитку інфраструктури, а фінансові аспекти залишаються поза їх увагою.  

Сутністю інституційної концепції ринкової інфраструктури є розуміння її як сукупності 
економічних агентів сфери обігу, причому основна увага приділяється економіко-правовим та 
організаційним функціям у взаємодії ринкових суб’єктів. Тому основною функцією ринкової 
інфраструктури, згідно концепції, є забезпечення економічних зв’язків між суб’єктами ринку.  

З точки зору інституціонального підходу, інфраструктура виконує поєднуючу функцію при 
формуванні єдиного економічного простору, що підкреслює мережеву ієрархічну її структуру  

Ця концепція має два напрями розвитку:  
а) аналіз складу та елементів ринкової інфраструктури; 
б) дослідження інституційної структури економічної системи в цілому з виділенням таких її 

інститутів ринкової інфраструктури, які мають вплив та визначають розвиток всього ринку.  
Основні ідеї цієї концепції викладені в роботах А.А. Ткача, В.П. Федько, Р. Йохімсена, 

Н.А. Журавльової, В.А. Покровського, А.А. Говоріна та ін.  
Розподільна концепція ґрунтується на розумінні ринкової інфраструктури як системи каналів 

розподілу товарів, тобто сукупності суб’єктів, зайнятих доведенням товарів від виробників до 
споживачів. Вони зайняті обслуговуванням процесів обміну і руху продукції. Дана концепція досить 
повно відображає всі аспекти дослідження ринкової інфраструктури – функціональний, галузевий і 
просторовий аспекти товарного руху.  

Однак, акцентування уваги на проблемах забезпечення ефективного товароруху в економічній 
системі звужує розуміння ролі ринкової інфраструктури в суспільному житті. У цьому її недолік.  

Основні ідеї розподільної концепції відображені у працях С.С. Носової, Р.С. Каренова, 
Г.Г. Муфтієва.  

Маркетингова концепція має в основі розуміння ринкової інфраструктури як сукупності видів 
діяльності по обслуговуванню всієї системи ринків, формуванню попиту на товари і послуги, сприяють 
їх реалізації на ринку. 

Концепції ринкової 
інфраструктури 

Підходи до розуміння сутності ринкової інфраструктури 

накладних 
витрат 

логістична 

інституційна 

розподільна 

маркетингова 

система створення загальних умов розвитку ринку з 
метою створення сприятливого економічного 

клімату для функціонування приватного капіталу 

система взаємодії суб’єктів сфери обігу з метою 
забезпечення торгівельно-економічних зв’язків між 

виробництвом і споживанням 

сукупність видів діяльності, які забезпечують 
товаропотоки від виробників до споживачів 

сукупність видів діяльності, які сприяють реалізації 
товарів на ринку і формуванню попиту на товари і 

послуги 

система матеріально-технічних об’єктів і засобів, які 
обслуговують процеси фізичного переміщення 
товарів, фінансові та інформаційні потоки, які 
функціонують у сфері обігу та опосередковують  

логістичні процеси 
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Логістична концепція розглядає ринкову інфраструктуру як систему об’єктів, транспортних і 
технічних засобів, які забезпечують просування товарів на ринок. Вона передбачає раціоналізацію 
транспортно-складських процесів, матеріальних, фінансових та інформаційних потоків у сфері обігу. 
Ґрунтуючись, в основному, на матеріально-технічному аспекті руху товарів, логістична концепція не 
приділяє належної уваги проблемам внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків суб’єктів ринку. Тому 
порушується принципове розуміння ринкової інфраструктури як єдиної системи.  

У працях А. Картера, П.Ю. Бєлєнького, А.П. Гриценка, О.О. Шубіна відображені основні ідеї 
маркетингової та логістичної концепцій ринкової інфраструктури.  

Кожна із охарактеризованих концепцій відображає свої, специфічні підходи до розуміння 
функцій ринкової інфраструктури. Але незаперечним є те, що ринкова інфраструктура зв’язує воєдино 
всі галузі економіки, сприяє їх стабілізації і збалансованому розвитку, впливає на підвищення 
ефективності процесів товарного і грошового обігу, надання суб’єктам господарювання комплексу 
ринкових послуг, які створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу. 

Підсумовуючи різні точки зору на сутність ринкової інфраструктури, можемо зазначити, що вона 
є сукупністю особливих інститутів, які виконують функції надання спеціалізованих послуг суб’єктам 
господарювання з метою створення для них нормальних умов для функціонування, найкращої 
реалізації їх інтересів та подальшої інтеграції у єдину економічну макросистему. Основною 
макроекономічною функцією ринкової інфраструктури є підвищення ефективності капіталу, та, 
відповідно, ринкової економіки в цілому [10]. 

Ринкова інфраструктура не «живе» і розвивається сама по собі за своїми законами. Вона повинна 
бути пропорційною рівню розвитку виробництва і обігу на кожному з етапів розвитку суспільства. Адже 
сучасна економіка вимагає наявності потужних промислових і торгових комплексів, мережі об’єктів 
логістичного забезпечення виробництва і обігу, інформаційно-комерційних мереж, високоефективних 
засобів фінансово-кредитних установ і розрахунків тощо. Особливо важливе значення ринкова 
інфраструктура має для розміщення продуктивних сил та економічного розвитку регіонів.  

Ринкова інфраструктура як сукупність інституцій характеризується певними ознаками: 
1) інфраструктура є сектором економіки загального призначення, тобто її елементи можуть в 

рівній мірі використовуватись всіма суб’єктами ринкових відносин: від підприємств малого бізнесу до 
транснаціональних корпорацій будь-якої галузевої приналежності і виду діяльності, а також державних 
інституцій; 

2) об’єкти ринкової інфраструктури вимагають значних початкових інвестицій на їх створення, 
тобто є досить капіталомісткими, причому термін окупності таких фінансових вкладень значний; 

3) об’єкти ринкової інфраструктури характеризуються одночасним «колективним» 
користуванням; 

4) ринкова інфраструктура суттєво впливає на ефективність процесу виробництва матеріальних 
благ, хоча не є його безпосереднім учасником; 

5) сукупність об’єктів ринкової інфраструктури є мінливою, тобто зі зміною чергових етапів 
економічного розвитку суспільства їх перелік також змінюється.  

Продуктом ринкової інфраструктури є посередницька послуга. Послуга – це особливий товар, 
що існує тільки в момент його виробництва. Надаючи різноманітні посередницькі послуги споживачам, 
підприємцям і підприємствам, установам і організаціям суб’єкти ринкової інфраструктури виконують 
ряд важливих функцій, серед яких можна виділити такі: 

1. Доведення товару до безпосереднього споживача. Інститути інфраструктури допомагають 
товару знайти свого споживача. Важливою є організація виробництва продукції, але не менше 
важливим – забезпечення її реалізації. Спеціалізація на посередницьких операціях дозволяє 
скоротити час на реалізацію товару, зменшити витрати на обіг, прискорити оборотність фондів 
підприємства, максимально врахувати запити споживачів. 

2. Забезпечення зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням. Ринкова інфраструктура 
зазнає на собі впливу з боку пропозиції товару (його виробників) та з боку попиту на товар 
(споживачів). Аналізуючи процес просування будь-якого товару на ринку, посередник може виявити 
тенденції, врахування яких дозволить краще орієнтувати виробництво на запити споживачів. 

3. Перерозподіл ресурсів між різноманітними галузями і всередині них. Мінливий курс акцій 
призводить до переміщення капіталів з однієї галузі в іншу, підтримуючи тим самим визначений рівень 
пропорційності в розвитку економіки. Ця функція забезпечується через обслуговування ринку цінних 
паперів та через зміну асортименту на діючих підприємствах або освоєння випуску нової продукції на 
новостворюваних підприємствах; розвиток певних галузей і виробництв потребує додаткових ресурсів.  

4. Акумулювання тимчасово вільних коштів, регулювання грошового обігу. Банківські установи як 
елементи ринкової інфраструктури, зайняті кредитним підприємництвом, здійснюють мобілізацію вільних 
коштів населення і підприємств. У результаті формується ринок грошей, розширюються інвестиційні 
можливості підприємств, активізується товарообмін. Крім того, через зміну ставки банківського відсотка 
фінансово-кредитні установи можуть впливати на структуру інвестицій, забезпечуючи їхній перерозподіл 
між галузями, пришвидшуючи або уповільнюючи темпи економічного росту. 
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Отже, очевидним є те, що ринкова інфраструктура має істотний вплив на функціонування 
економічної системи в цілому.  

Оскільки головною функцією інфраструктури є забезпечення всього економічного процесу, її 
можна розглядати на трьох рівнях: мікро-, мезо- та макрорівнях. (рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Рівні ринкової інфраструктури

* 

*Джерело: власна розробка автора  
 
На мікрорівні інфраструктуру слід розглядати як сукупність інженерно-технічних об’єктів, які 

створюють матеріально-речові умови для функціонування окремих підприємств або галузей та 
сприяють протіканню у них відповідних технологічних процесів (енерго- і теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, внутрішньозаводський транспорт тощо).  

На мезорівні інфраструктура є сукупністю як матеріально-речових елементів (дороги, енерго-, водо-, 
теплопостачання, зв’язок та ін.), так і певних інститутів (заклади охорони здоров’я, культури, відпочинку 
тощо), які знаходяться на певній території і забезпечують належні умови життєдіяльності її населення. 

На макрорівні інфраструктура розглядається як сукупність загальних для всього суспільства 
економічних і соціальних умов, які забезпечують його повноцінне функціонування та задоволення 
потреб його членів, їх розвиток.  

Інфраструктура цього рівня є дуже складною і об’єднує в собі такі види: 
- виробнича інфраструктура (транспорт, зв’язок, наука, електроенергетика, дорожнє 

господарство та ін.); 
- соціально-побутова (житлово-комунальне господарство, соціальне забезпечення населення, 

освіта, охорона здоров’я тощо); 
- інституціональна (банки, страхові компанії, біржі, фонди та ін.). 
Кожен із цих видів інфраструктури відіграє свою роль у суспільному житті та розвитку ринку, але 

їх об’єднує те, що потребу у них мають всі без винятку види діяльності та населення.  
Ринкова інфраструктура є механізмом функціонування підприємництва. Вона охоплює широкий 

економічний простір – від виробництва до споживання: укладення договорів, контрактів на постачання, 
просування товарних потоків галузями і регіонами, регулювання збуту та обслуговування економічної 
системи. З огляду на це ефективність функціонування ринкової економіки передусім залежить від 
комплексності та ефективності її інфраструктури.  

Для зручності аналізу всі елементи ринкової інфраструктури поділяють на два види: 
1) загальна ринкова інфраструктура; 
2) спеціалізована ринкова інфраструктура (рис. 3). 
Загальна ринкова інфраструктура об’єднує безпосередні атрибути ринкового механізму, які 

характеризують рух грошей, товарів, капіталів, праці та ін. 
Спеціалізована ринкова інфраструктура забезпечує організаційне оформлення ринкових 

відносин за допомогою бірж, торгових домів, аукціонів, систем роздрібної та гуртової торгівлі, 
ярмарків, торгових палат та ін. 

Складність ринкової інфраструктури як системи зумовлена різноманітністю функцій, які 
виконують її складові елементи. Тому має право на життя підхід до класифікації елементів ринкової 
інфраструктури за цією ознакою, а саме: 

- інформаційно-аналітична інфраструктура; 
- фінансово-кредитна інфраструктура; 
- організаційно-технічна інфраструктура.  
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Рис. 3. Класифікація елементів інфраструктури згідно виконуваних ними завдань 

Джерело: [7] 
 
До функцій суб’єктів інформаційно-аналітичної інфраструктури входять  надання 

консультативних послуг підприємцям, підготовка фахівців для сфери бізнесу (проведення тренінгів, 
семінарів, курсів тощо), дослідження ринкової кон’юнктури та її динаміки, прогнозування стану ринків 
та ін. Виходячи з цього, така інфраструктура об’єднує інформаційні, консультативні, аудиторські, 
юридичні фірми і організації, бізнес-центри тощо.  

Основною функцією суб’єктів фінансово-кредитної інфраструктури є акумулювання тимчасово 
вільних грошових ресурсів та їх перерозподіл шляхом механізму кредитування. Фінансово-кредитна 
інфраструктура об’єднує банківські установи, фондові і валютні біржі, кредитні спілки, страхові 
компанії, інвестиційні фонди та ін.  

Функціями суб’єктів організаційно-технічної інфраструктури є загальна координація ринкових 
взаємовідносин в суспільстві (торгові палати, лізингові компанії, товарні біржі, засоби комунікацій і 
зв’язку, асоціації підприємств-виробників та підприємців за галузевою та іншими ознаками, роздрібна і 
гуртова торгівля тощо), а також виконання спеціальних функцій державними органами (податкова 
інспекція, служби контролю за цінами, дотриманням стандартів, дотриманням будівельних норм та ін).  

Які б ознаки не були покладені в основу класифікації інфраструктури, незаперечним залишається 
факт, що вона відіграє ключову роль у реалізації стратегії модернізації вітчизняної економіки. Залежно від 
ступеня забезпеченості економіки і розвитку інфраструктури можна виділити такі її типи: 

1) випереджаючий тип, якому відповідає більший інфраструктурний потенціал, ніж потреби 
суспільства; 

2) синхронний тип, коли потреби економіки повністю забезпечуються наявним 
інфраструктурним потенціалом; 

3) гальмуючий тип, який відображає відставання ступеня насичення економіки об’єктами 
інфраструктури від потреби у них в даний момент часу [6]. 

Досвід функціонування розвинутих економічних систем свідчить, що відставання розвитку 
інфраструктури від темпів розвитку галузей промислового виробництва призводить до гальмування 

Ринкова інфраструктура 

Загальна 
(сприяє організаційному 

оформленню ринкових відносин; 
полегшує реалізацію ринковим 

суб’єктам їх інтересів) 

Спеціалізована 
(опосередковує всю систему 

ринкових відносин) 

Ринку товарів 

Фінансового ринку 
(грошового і капіталу) 

Ринку ресурсів 

Ринку праці 

Ринку послуг 
(споживчих і фінансових) 

Виробнича 

Інформаційна 

Інноваційна 

Наукова 

Організаційна 

Правова 

Інституційна 

Екологічна 

Фінансова 

Інвестиційна 

Технологічна 

Соціальна 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 40 

всього процесу виробництва та розвитку інших сфер економіки, а це тягне за собою погіршення якості 
життя населення, зростання суспільної напруги та інших негативних наслідків. І навпаки, якщо 
розвиток інфраструктури є достатнім або випереджаючим, то в суспільстві формуються передумови 
для активних відтворювальних процесів в усіх галузях економіки, активізуються інвестиційні потоки, 
значно ефективніше використовуються ресурси та ін.  

У розвинутих економіках держава приділяє особливу увагу розвитку ринкової інфраструктури. 
Держава свідомо інвестує кошти в інфраструктуру, оскільки ці інвестиції створюють «невідчутні 
вигоди, від яких можна чекати грошових прибутків для приватних інвесторів, бо масштаби деяких з них 
дуже великі для обмежених ринків приватного капіталу, а інші скуповуватимуться протягом надто 
тривалого терміну, щоб приватні інвестори дуже ними цікавилися» [9]. 

За таких умов постає питання доцільності державного регулювання розвитку ринкової 
інфраструктури з врахуванням пріоритетів розвитку економіки, зокрема, ступеня державного 
втручання у її функціонування.  

Питання щодо необхідності і доцільної міри втручання держави у функціонування ринкової 
інфраструктури є дискусійним, однак, на нашу думку, сьогоднішній рівень розвитку вітчизняної 
економіки потребує певного втручання держави в її роботу. Це пояснюється такими обставинами.  

По-перше, створення і розвиток об’єктів ринкової інфраструктури потребує значних фінансових 
ресурсів. Інколи потреба в інвестиціях в об’єкти інфраструктури є такою великою, що державні 
інвестиції є основним їх джерелом. Ключові інфраструктурні об’єкти здатні стати поштовхом для 
економічного розвитку окремих регіонів і навіть держави в цілому. Важливим аргументом на користь 
значних розмірів державних витрат на створення інфраструктури є те, що інфраструктурні послуги 
сприяють економічному зростанню в суспільстві шляхом впливу на ефективність приватних інвестицій 
і величини одержуваного приватним бізнесом прибутку. Розвинута інфраструктура сприяє зниженню 
виробничих витрат, витрат обігу, а це має наслідком підвищення ефективності економіки.  

По-друге, якщо держава інвестує свої кошти у створення об’єктів інфраструктури великої вартості, 
вона повинна залишати за собою право контролю над такими об’єктами. Споживачі інфраструктурних 
послуг повинні мати вільний і рівний доступ до них. Якщо держава вважає, що приватний бізнес може 
забезпечити більш ефективне управління такими об’єктами, то вона може передавати йому управління 
цими об’єктами на засадах партнерства. При цьому умовою передачі інфраструктурних об’єктів у 
«приватні руки» є визначення останніх на конкурсних засадах, чітке визначення умов використання 
об’єктів, прав і обов’язків сторін, порядку забезпечення доступу до об’єктів інфраструктури, принципів та 
умов оплати за користування послугами об’єктів інфраструктури та ін.  

По-третє, результати діяльності ринкової інфраструктури часто є не приватними, а суспільними 
благами. Тому держава повинна мати можливість убезпечити своїх громадян від перешкоджання у 
користуванні цими благами з боку приватного бізнесу. Найчастіше в цьому випадку держава 
використовує антимонопольне законодавство.  

Таким чином, на сьогоднішній день держава повинна відігравати значну роль в забезпеченні 
ефективного управління і використання ринкової інфраструктури та функціонування окремих її 
елементів чи об’єктів. Така практика виконання державою функцій регулятора розвитку ринкової 
інфраструктури є нормою для багатьох держав з розвиненою економікою.  

Висновки з проведеного дослідження. Ринкова інфраструктура сьогодні є визначальним 
чинником забезпечення ефективного розвитку економіки держави, загалом, та виробничої сфери, 
зокрема. Він ступеня її розвитку залежать інвестиційна привабливість регіонів, виробництв та 
ринкових суб’єктів, темпи розвитку суспільного виробництва.  

Попри існуючу різноманітність підходів до розуміння сутності ринкової інфраструктури та 
існування відповідних концепцій, виділення різних рівнів ринкової інфраструктури, кожен з її елементів 
виконує свою функцію в системі суспільного виробництва. Тому класифікація ринкової інфраструктури 
за функціональною ознакою на інформаційно-аналітичну, фінансово-кредитну і організаційно-технічну 
інфраструктуру є однією з важливіших. Проте питання впливу кожної із них на виробничі підприємства 
є недостатньо вивченими та розкритими в наукових доробках. Саме вони можуть служити основою 
для подальших наукових досліджень.  
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Анотація 
У статті розглянуто поняття, основні підходи та концепції до розуміння сутності ринкової 

інфраструктури, її ознаки та функції; наведено характеристику рівнів ринкової інфраструктури 
(макро-, мезо- та мікрорівень) та особливості їх формування, охарактеризовано елементи 
загальної та спеціалізованої ринкової інфраструктури та акцентовано увагу на необхідності 
державного втручання у її формування та розвиток на сучасному етапі становлення вітчизняної 
економіки. Здійснено класифікацію елементів ринкової інфраструктури за різноманітністю 
виконуваних функцій на: інформаційно-аналітичну, фінансово-кредитну та організаційно-технічну 
інфраструктуру.  

Ключові слова: ринкова інфраструктура, виробничі підприємства, суб’єкти ринкової 
інфраструктури, елементи ринкової інфраструктури, концепції ринкової інфраструктури, ознаки 
ринкової інфраструктури, функції ринкової інфраструктури, рівні ринкової інфраструктури.  

 
Аннотация 

В статье рассмотрено понятие, основные подходы и концепции к пониманию сущности 
рыночной инфраструктуры, ее признаки и функции; дана характеристика уровней рыночной 
инфраструктуры (макро-, мезо- и микроуровень) и особенности их формирования, 
охарактеризованы элементы общей и специализированной рыночной инфраструктуры и 
акцентировано внимание на необходимости государственного вмешательства в ее 
формирование и развитие на современном этапе становления отечественной экономики. 
Произведена классификация элементов рыночной инфраструктуры по разнообразию выполняемых 
функций на: информационно-аналитическую, финансово-кредитную и организационно-техническую 
инфраструктуру. 

Ключевые слова: рыночная инфраструктура, производственные предприятия, субъекты 
рыночной инфраструктуры, элементы рыночной инфраструктуры, концепции рыночной 
инфраструктуры, признаки рыночной инфраструктуры, функции рыночной инфраструктуры, 
уровне рыночной инфраструктуры. 

Annotation 
The article deals with the concept, the main approaches and concepts to the understanding of the 

market infrastructure, its features and functions, the characteristics of the market infrastructure levels (macro, 
meso and micro) and especially their formation, characterized by elements of general and specialized 
market infrastructure and the need for government intervention in its formation and development at the 
present stage of the national economy. Particular attention is paid to the classification of the elements of 
market infrastructure for a variety of functions performed on the information and analysis, financial credit, 
organizational and technical infrastructure. 

Key words: market infrastructure, production companies, agents market infrastructure, market 
infrastructure elements, the concept of market infrastructure, market infrastructure features, functions, 
market infrastructure, market infrastructure level. 
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ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Наслідки світової фінансово-економічної кризи в більшості країнах 

світу із відкритою економікою спричинили надмірний дефіцит зовнішньоторговельного балансу. 
Посилилась імпортозалежність країни від продукції, яку країна виробляла і традиційно експортувала. 
Експансія споживчого внутрішнього ринку імпортними товарами створює загрози економічній безпеці 
України та перешкоджає реалізації її національних інтересів. В цих умовах імпортозаміщення відіграє 
важливу роль у зменшенні імпортної залежності та забезпеченні економічної безпеки країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням імпортозаміщення та економічних 
національних інтересів країни присвячені праці вітчизняних та іноземних вчених: А. Дайнеко [1], 
А. Данилов-Данильян [2], І. Дунаєва [5], Я. Жаліло [7],  П. Кадочникова [8], Е. Назарчука [9], 
Т. Остапенко [11], О. Пухкал [13]. Проте в економічній літературі фрагментарно висвітлено питання 
розвитку імпортозаміщення як одного із основних факторів забезпечення економічних інтересів країни, 
що потребує подальшого дослідження у цьому напрямі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення напрямів розвитку імпортозаміщення 
та вдосконалення механізмів стимулювання імпортозамінного виробництва в процесі реалізації 
економічних інтересів України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України за 
останнє десятиліття виявив стійку тенденцію до зростання імпорту товарів, що призвело до 
виникнення від’ємного сальдо торгівлі товарами, яке у 2011 р. складало 14,2 млрд дол. США, а у 2012 
р. збільшилося до 15,8 млрд дол. США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився від 1,13 до 
0,81 [10]. Посилилася імпортозалежність країни за багатьма споживчими товарами. В цих умовах 
розвиток імпортозаміщення сприятиме реалізації економічних інтересів держави. 

Значний потенціал імпортозаміщення існує у сільському господарстві. Стале нарощування імпорту 
продукції тваринництва, зокрема м’яса та м’ясопродуктів, створює загрозу продовольчій небезпеці країни 
[11, с. 13].  Незважаючи на те, що торговельний баланс продукцією аграрного сектору є позитивним, при 
негативному сальдо в цілому по економіці структура зовнішньої торгівлі є незбалансованою. 
Спостерігається  тенденція зростання питомої ваги експорту сировини, а в імпорті – продукції переробної 
промисловості. У структурі імпорту зростає частка аграрної продукції, яку Україна традиційно 
експортувала, що свідчить про втрату можливості реалізовувати економічні інтереси країни. 

Зазначимо, що аграрний сектор України володіє значним виробничим потенціалом. Сьогодні в 
АПК зосереджено більше половини виробничих фондів, виробляється дві третини товарів народного 
споживання, працює майже 40% населення. У зовнішньоторговельному обороті України більше ніж 
10% припадає на агропродовольчу продукцію [4, с. 190]. 

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі за окремими видами аграрної продукції за період 2004–2011 
рр. показує випереджаюче зростання імпорту продукції тваринного походження, особливо в період 
світової фінансово-економічної кризи (рис. 1).  

При тому, що сальдо зовнішньоторговельного балансу за товарними групами I–IV зросло до 645,7 
млн дол. США у 2011 р. (на 15,5% до попереднього року), за окремими товарними групами спостерігається 
зменшення даного показника. Особливо це стосується товарної групи «готові харчові продукти» – від  (+ 
66,1  млн дол. США) у 2010 р. до (– 87,6 млн дол. США)  у 2011 р., що було спричинено збільшенням 
імпорту м’яса та риби – на 24,0% та продуктів переробки овочів та плодів – на 24,2% [3]. 

Після вступу України до СОТ збільшився імпорт агропромислових товарів із традиційних 7% до 
9,0% у 2010 р. Це було зумовлено зниженням ввізного мита, збільшенням потреб підприємств 
харчової промисловості в імпорті сировини. В цілому тарифи були зменшені з 6,7% до 4,9%, а по 
товарах аграрного походження – з 21,0% до 10,7% [12, с. 5]. Високим рівнем імпортозалежності 
відзначаються товарні групи «риба та рибопродукти», «плоди, ягоди та виноград», частка імпорту за 
цими групами у загальному споживанні відповідно становить 66,7% та 48,3% при 30% пороговому 
критерії цього індикатора [6]. Імпортозалежність за товарною групою «м’ясо і м’ясопродукти» в 
середньому за останні два роки складала 16,0% і була значно вищою за товарною групою по м’ясу 
свинини. Все це свідчить про те, що Україна не ефективно використовує аграрний потенціал, не 
реалізуючи при цьому свої економічні інтереси. 
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Рис. 1. Структура зовнішньої торгівлі продукцією тваринного походження  
за 2004–2011 рр. 

Джерело: Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України 
 
Розвиток імпортозаміщення потрібно здійснювати у легкій промисловості. Світова фінансово-

економічна криза та вступ України до СОТ спричинили продовження падіння обсягів виробництва та 
зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі у легкій промисловості. Імпортозамінне виробництво 
необхідно розвивати, в першу чергу, у текстильній промисловості. У структурі зовнішньої торгівлі 
імпорт більш ніж у два рази перевищує експорт. Це в значній мірі зумовлено зростанням імпорту 
текстильної продукції, зокрема з Туреччини, Китаю, Білорусі та Польщі. 

 В дослідженні за формулою 1 визначено залежність України за окремими видами економічної 
діяльності:  

                                                ,                                                   (1) 

де  – рівень імпортозалежності (частка імпортної продукції у загальній товарній пропозиції), 

грн.;  – обсяг імпорту, грн.;  – обсяг реалізованої промислової продукції власного 

виробництва, грн.;  – загальна товарна пропозиція, грн.                              
Встановлено, що високий рівень імпортозалежності України протягом 2009–2011 рр. існує за 

продукцією легкої, целюлозно-паперової та хімічної промисловості. Показники імпортозалежності у 
2011 р. відповідно склали: 71,20%, 34,50% та 56,42% (табл. 1).  

Таблиця 1 
Імпортозалежність України за окремими видами економічної діяльності  

за 2009–2011 рр., % 
 

Імпортозалежність, % 
Види діяльності 

2009 2010 2011 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 9,03 9,38 9,52 

Легка промисловість 61,51 66,70 71, 20 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 67,69 72,27 76,91 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 29,06 35,16 39,05 

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 32,59 33,61 34,50 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 56,20 56,28 56,42 

Хімічне виробництво 55,43 53,68 52,74 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 57,79 61,54 64,90 

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України  
 
Незважаючи на те, що хімічна та нафтохімічна промисловість демонструє певні позитивні 

зрушення, імпорт її продукції продовжує збільшуватися від 7,1% у 2004 р. до 11,3% у 2011 р. у 
загальній структурі імпорту [3]. У хімічній промисловості існує нераціональна структура виробництва. 
Зростає експортне виробництво азотних добрив, сировиною для яких служить дефіцитний імпортний 
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природній газ. Водночас стало нарощується імпорт органічних сполук, фармацевтичних препаратів, 
мила і миючих засобів, хімічних волокон, тобто тієї продукції, яка традиційно вироблялася в Україні [7]. 
Напрями імпортозаміщення у хімічній галузі мають бути спрямовані на поглиблення переробки, 
виготовлення готових виробів із залученням власної сировини, повного завантаження українських 
виробничих потужностей. 

Пріоритетним напрямом імпортозаміщення є деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість. Поруч із зростанням експорту деревини і виробів із деревини, обсяги імпорту паперу і 
картону стало зростають. Тому імпортозаміщення повинно здійснюватися в напрямі виробництва 
нових видів вітчизняної продукції – газетного паперу, плит з деревини покращеної якості. 

Проведений аналіз свідчить, що в Україні не відпрацьовані механізми стимулювання 
імпортозамінного виробництва. Застосування інструментів курсової політики було неефективним, 
зокрема девальвація гривні значно не вплинула на процеси імпортозаміщення. Інструменти грошово-
кредитної політики не сприяли стимулюванню імпортозамінного виробництва.  

Для розвитку імпортозаміщення необхідним є розробка і впровадження інвестиційних проектів. 
Підтримку інвестиційних проектів з імпортозаміщення самими  імпортерами пропонує А. Данилов-
Данильян [2, с. 29]. Згідно з його пропозицією, уряд  може приблизно визначати список товарів, імпорт 
яких є великий за обсягом і які можуть бути вироблені в країні. Кінцеві імпортери кожного конкретного 
найменування продукції, яка потрапила в такий рейтинг, можуть не лише підписати протоколи про 
намір переорієнтуватися на закупівлю вітчизняної імпортозамінної аналогічної продукції у разі, якщо 
вона за якісними параметрами не поступається імпортованій, а й взяти участь у співфінансуванні 
будівництва відповідних імпортозамінних потужностей. Іншу частину фінансування можуть надати 
державні та комерційні банки, а від держави вимагається організаційна та комунікаційна робота з 
українськими імпортерами. 

Варто зазначити, що розвиток імпортозаміщення для захисту економічних інтересів своїх країн 
застосовують основні торговельні партнери  України – Росія, Білорусь та Казахстан [1, с. 26; 8; 9, с. 
50]. Так, в Росії для підтримки імпортозамінного виробництва підприємства відповідних галузей 
отримують субсидування частини процентних ставок за залученими кредитами, інвестиційні податкові 
кредити, антидемпінговий захист. Для цих підприємств, які займаються відповідною діяльністю, 
практикується також зняття надмірних адміністративних бар’єрів, що заважають розвитку підприємств 
[5, с. 14]. У Білорусі здійснюється активне впровадження державних, регіональних та галузевих 
програм імпортозаміщення. 

Для розвитку імпортозаміщення необхідно поглибити механізми стимулювання виробництва 
замінників імпорту, що включають інструменти грошово-кредитної, фіскальної, валютно-курсової та 
зовнішньоторговельної політики. Регулятивний  вплив держави на розвиток імпортозаміщення слід 
вбачати в зниженні ставок при наданні кредитів господарським суб’єктам, що виробляють імпортозамінну 
продукцію. Застосування фіскального механізму для стимулювання імпортозамінного виробництва має 
передбачати запровадження: пільгового оподаткування прибутку, що реінвестується в модернізацію 
основних фондів; інвестиційних податкових кредитів через відтермінування сплати податку у проекти 
імпортозаміщення; тимчасового пільгового оподаткування виробництва інноваційної імпортозамінної 
продукції. Інструменти торговельної політики повинні передбачати розширення застосування нетарифних 
методів регулювання, дозволених СОТ, зокрема ліцензування, сертифікації, технічних регламентів, 
фітосанітарних норм, екологічних заходів. Валютно-курсову політику потрібно спрямовувати на 
стабільність валютного курсу, що забезпечить запобігання різких коливань споживчих цін. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведених досліджень визначено напрями 
розвитку імпортозамінного виробництва, яке в середньостроковому періоді доцільно здійснювати у 
харчовій, легкій, хімічній, целюлозно-паперовій промисловості та сільському господарстві. Це дасть 
можливість зменшити імпортозалежність країни та реалізовувати її економічні інтереси, 
використовуючи свій ресурсний потенціал. 
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Анотація 
У статі обґрунтовано значимість імпортозаміщення для забезпечення економічних інтересів 

країни. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі аграрною продукцією. Проведено оцінку 
імпортозалежності України за основними товарними групами. Розглянуто наслідки вступу України 
до СОТ на лібералізацію зовнішньої торгівлі. Наведено досвід застосування політики 
імпортозаміщення в країнах СНД. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів 
стимулювання імпортозамінного виробництва, що включають інструменти грошово-кредитної, 
фіскальної, валютно-курсової та зовнішньоторговельної політики. Визначено напрями розвитку 
імпортозаміщення. 

Ключові слова: імпортозаміщення, економічні інтереси, імпортозалежність, економічна 
безпека, механізми. 

Аннотация 
В статье обоснована важность  импортозамещения для обеспечения экономических 

интересов страны. Проанализирована динамика внешней торговли аграрной продукции. 
Проведена оценка импортозависимости Украины за основными товарними группами. 
Рассмотрены последствия вступления Украины в ВТО на либерализацию внешней торговли. 
Приведен опыт использования политики импортозамещения в краинах СНД. Разроботаны 
предложения по усовершенствованию импортозамещающего производства, которые включают 
инструменты денежно-кредитной, налоговой, валютно-курсовой политики. Определены 
направления развития импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение, экономические интересы, импортозависимость, 
экономическая безопасность, механизмы. 

Annotation 
The article grounded the importance of import substitution for providing the economic interests of the 

country. The dynamics of foreign trade in agricultural products is analyzed. An evaluation import dependence 
of Ukraine by main goods is provided. The consequences of Ukraine's accession to the WTO on trade 
liberalization are considered. The experience applying import substitution policy in CIS countries are 
showed. The proposals for improving the mechanisms of stimulation import substitution production are 
developed which include instruments of monetary, fiscal, exchange rate and trade policy. The directions of 
development of import substitution are defined. 

Key words: import substitution, economic interests, import dependence, economic security, 
mechanisms. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 46 

УДК 338.242 
Калініченко О.О.,  

аспірант,  
ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України» 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 

Постановка проблеми. Кожне нове суспільство породжує нові надії. Культура, освіта дають 
людині можливості в реалізації своїх особистих прагнень, при виборі професії; визначенні характеру 
дозвілля, стилю особистого життя. І в цьому важлива роль належить соціальній сфері, яку можна 
розглядати і в перспективі як феномен життєдіяльності сучасного суспільства. Соціальна сфера - 
комплекс галузей, що забезпечують зростання рівня споживання та вдосконалення благ. Соціальна 
сфера передбачає тісний зв'язок людини та культури, освіти, науки, мистецтва, щоб задовольнити її 
потреби в гармонії з інтересами свого народу, всього цивілізаційного світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі проблеми розвитку 
перспектив соціальної сфери знайшли відображення в роботах В. Базилевича, В. Важеніна [2], 
А. Величко, О. Гаврилюка, В. Гейця [3-4], А. Гриценка, Н. Іванової, В. Кудряшова, В. Куценко [5-6], 
Д. Львова, Д. Полозенка, А. Ревенка, Є. Синельник, В. Соболєва, С. Соколенка та інших. 

Незважаючи на значний досвід наукових пошуків, економісти й досі не дійшли єдиного висновку 
щодо перспектив розвитку соціальної сфери. Дослідження не повною мірою відображають 
проблематику формування бюджетно-фінансової політики для економік, що перейшли від командно-
адміністративної до системи ринкового господарювання. Незначна кількість робіт, що присвячені 
впливу та перспективам розвитку на економічне зростання в умовах системної трансформації, дає 
лише фрагментарні уявлення про місце соціальної сфери в процесі перетворень. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні дискусійних питань стосовно 
основних тенденцій формування і розвитку соціальної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна сфера, задовольняючи потреби 
населення в культурних цінностях, освіті, охороні здоров'я, комунальному обслуговуванні тощо, все 
більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства через прискорення науково-
технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному 
виробництві та раціональному використанні кадрового потенціалу, забезпеченні розширеного 
відтворення робочої сили, удосконаленні структури вільного часу працюючих. Одночасно з цим, 
розвиток соціальної сфери сприяє розв'язанню таких соціальних завдань, як формування гармонійно 
розвиненої особистості, ліквідація культурно-побутових розбіжностей між містом і селом, між 
соціальними групами населення і районами країни. Соціальна сфера повертає суспільству науковий 
потенціал [3, с. 82]. Це єдиний соціальний інститут, завдяки якому реалізуються, розвиваються, 
збагачуються наукові знання. Розвиток соціальної сфери бере участь у відтворенні головної 
продуктивної сили суспільства - людини, і тим самим активно впливає на створення сукупного 
продукту та визначає темпи соціально-економічного прогресу.  

Роль соціальної сфери у суспільстві буде зростати. У ХХІ ст. соціальна сфера буде 
визначальною у розвитку економіки. Адже серед факторів економічного зростання на перше місце у 
світі вийшов людський фактор. Функціонування цієї сфери спрямовано на вдосконалення людини, її 
інтелектуальний і фізичний можливостей, духовних, культурних і соціальних потреб [7, с. 72].  

Завдяки науково-технічному прогресу на ринку послуг відбуваються структурні зрушення на користь 
тих видів, які зумовлені розвитком комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікацій. 
Піднесенню ринку послуг сприятимуть структурні зрушення, що відбуватимуться у промисловості, 
сільському господарстві, фінансово-банківській системі [10, с. 25]. В перспективі перевага надаватиметься 
платним послугам. Проте в умовах економічної кризи не було створено еквівалентних каналів 
задоволення базових соціальних потреб. А відтак, платні послуги не набули масового характеру. 
Підвищення тарифів на платні послуги призвело до скорочення їх споживання у натуральному вигляді.  

Нині безкоштовні послуги освіти, охорони здоров’я ані за обсягом, ані за якістю не 
задовольняють потреби населення. Раніше споживання безкоштовних послуг збільшувало сімейний 
бюджет майже на 15%. Через відставання розвитку соціальної сфери від реальних потреб тривалий 
час значна частина послуг перебували в тіньовому секторі (діагностика, лікування, репетиторство 
тощо). Намагання відновити хоча б на мінімальному рівні споживчий стандарт послуг стане основою 
для розширення у цій сфері тіньової економіки та скорочення доходів бюджету [4, с. 682].  

На сьогодні скажімо, ринок медичних послуг (платних) представлений всіма видами. Проте 
купівельна спроможність населення низька, а тому скорочується рівень споживання і цих послуг. Як 
наслідок, кількість задавнених хвороб лише за останні 5 років збільшилась на 35% [8, с. 282]. А от 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 47 

споживання послуг елітних медичних клінік, оздоровчих салонів, тренувальних залів збільшилось і 
стало престижним серед населення з високим рівнем доходів. Тому в перспективі гострою є проблема 
не лише поліпшення медичного обслуговування, а й формування здорового способу життя, зокрема 
серед дітей, підлітків та молоді [9, с. 22].  

У подальшому формування перспектив розвитку соціальної сфери України повинно 
забезпечувати підвищення життєвого рівня населення, всебічний розвиток людини та зростання 
продуктивності праці. Разом з тим тут нагромаджено багато проблем, які потребують:  

– визнання галузей соціальної сфери такими, що беруть активну участь у виробництві 
матеріальних і духовних благ та послуг;  

– подолання залишкового принципу фінансування галузей загального призначення;  

– подолання міжрегіональних відмінностей у рівні обслуговування населення та забезпечення 
його елементами соціальної інфраструктури у відповідності з нині існуючими нормативами;  

– встановлення обґрунтованого рівня оплати праці фахівців галузей соціальної сфери, зокрема 
працівників освіти, охорони здоров'я, культури, науки;  

– формування ефективної системи управління галузями соціального призначення в умовах 
різних форм власності;  

– розробки нових типів проектів навчальних закладів, установ культури, охорони здоров'я з 
урахуванням формування ринкових відносин, широким використанням сучасного обладнання, 
оргтехніки;  

– розробки науково обґрунтованих критеріїв розвитку матеріальної бази галузей соціальної 
сфери.  

Перелічені заходи є передумовою для концентрації бюджетних асигнувань у напрямі 
соціального захисту населення та розвитку соціальної сфери. У цьому контексті особливо важливим 
пріоритетом має стати реформування системи оплати праці [1, с. 45]. Ці та інші заходи стануть 
основою зростання платоспроможного попиту жителів, у тому числі на відповідні послуги, сформують 
потребу держави та недержавних установ, у підготовці нових та перепідготовці існуючих фахівців. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, основне значення соціальної сфери полягає в 
тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його 
структури. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує 
відтворення робочої сили.  

Зростання соціально-економічного значення послуг соціальної сфери обумовлюється перш за 
все глибокою трансформацією характеру самої праці, її інтелектуалізацією. Природно, переважання 
творчих начал у будь-якому виді трудової діяльності об'єктивно визначають необхідність оволодіння 
людиною глибокими та всебічними знаннями, не тільки безпосередньо пов'язаними з її професійною 
діяльністю. Розвиток соціальної сфери сприяє розв'язанню таких соціальних завдань, як формування 
гармонійно розвиненої особистості, ліквідація культурно-побутових розбіжностей між містом і селом, 
між соціальними групами населення і районами країни. Характер, зміст і напрями розвитку соціальної 
сфери підпорядковані потребам розвитку як матеріального виробництва, так і нематеріального. Вона 
не тільки бере участь у відтворенні головної продуктивної сили суспільства - людини і тим самим 
активно впливає на створення сукупного продукту, а й визначає самі темпи соціально-економічного 
прогресу. 
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Анотація 

У статті проаналізовано сучасний стан соціальної сфери та її складових. Обґрунтовано 
місце соціальної сфери у підвищенні ефективності виробництва і добробуту населення. Увага 
приділяється подоланню негативних тенденцій, які зазнала сфера в останні роки. Визначено 
пріоритетні напрями розвитку соціальної сфери та її складових. Досліджено проблеми формування 
перспектив розвитку соціальної сфери на сучасному етапі. Запропоновані заходи для концентрації 
бюджетних асигнувань у напрямі соціального захисту населення та розвитку соціальної сфери 
загалом. 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальні завдання, особистість, добробут, кадровий 
потенціал, послуги. 

Аннотация 
В статье проанализировано современное состояние социальной сферы и ее составляющих. 

Обоснованно место социальной сферы в повышении эффективности производства и 
благосостояния населения. Внимание уделяется преодолению негативных тенденций, которые 
испытала сфера в последние годы. Определенно приоритетные направления развития 
социальной сферы и ее составляющих. Исследовано проблемы формирования перспектив 
развития социальной сферы на современном этапе. Предложенные мероприятия для 
концентрации бюджетных ассигнований в направлении социальной защиты населения и развития 
социальной сферы в целом. 

Ключевые слова: социальная сфера, социальные задания, личность, благосостояние, 
кадровый потенциал, услуги. 

Annotation  
Тhe modern state of social sphere and its constituents is analyzed In the article. Grounded place of 

social sphere in the increase of efficiency of production and welfare of population. Attention is spared 
overcoming of negative tendencies which was tested by a sphere in the last years. Certainly priority 
directions of development of social sphere and its constituents. Investigational problems of forming of 
prospects of development of social sphere on the modern stage. Offered measures for the concentration of 
budgetary assignations in the direction of social defence of population and development of social sphere on 
the whole. 

Key words: social sphere, social tasks, personality, welfare, skilled potential, services. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Постановка проблеми. Економічні перетворення та структурна перебудова в Україні 

супроводжуються посиленням регіональних відмінностей щодо формування, використання та 
відтворення кадрового потенціалу. Деякі ознаки позитивних зрушень, що відмічаються в економіці за 
останні роки, мають нестійкий характер і на загальний стан кадрового потенціалу практично не 
впливають, у той час як негативні процеси позначилися на всіх складових.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми відтворення кадрового 
ресурсу привертає все більше уваги науковців, серед яких: Куценко В. [6], Будзан Б. [1], Криклій А. [5], 
Каленюк І. [4], Чалий О. [8] та інші. Якщо раніше досліджувалися переважно окремі аспекти нижчих 
рівнів підготовки та відтворення кадрів, то на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 
держави залишається малорозробленим та потребує подальшого дослідження питання 
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перспективного розвитку відтворення кадрового потенціалу з урахуванням специфіки перехідного 
стану формування ринкової економіки. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз та визначення основних проблем 
розвитку системи відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кадровий потенціал визначається як ресурсний 
аспект соціально-економічного розвитку соціальної сфери. 

Система відтворення кадрового потенціалу сьогодні пов’язана з розширенням доступності 
отримання якісної освіти молодим поколінням, забезпеченням безперервності та наступності системи 
освіти усіх рівнів, впровадженням підготовки молоді за ступеневою професійно-технічною освітою. 

Механізм розвитку системи відтворення кадрового потенціалу має сприяти вирішенню 
виявлених під час досліджень загальних проблем, характерних для галузей соціальної сфери: 
старіння кадрового складу, надлишкової кількості персоналу, неоптимального співвідношення 
основного виробничого персоналу та керівників, високої плинності кадрів, неефективного 
використання кадрового потенціалу, низької оплати праці тощо [1]. 

Основоположними факторами формування та відтворення кадрового потенціалу, природною 
основою кількісного відновлення є, безперечно, демографічні процеси [7]. За даними державного 
комітету статистики України, на початок 2011 р. чисельність населення України становила 45778,5 тис. 
осіб. За п’ять років з 2006 р. по 2010 р. чисельність населення скоротилася на 1 млн. 151 тис. осіб, а 
протягом 2011 року – на 184,4 тис. осіб (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка чисельності наявного населення України у 1990-2010 рр., млн. осіб  

(на 1 січня 2011 р.) 
 
Зміни, що стосуються відтворення кадрового потенціалу в галузях соціального призначення 

повинні бути спрямовані на вирішення двох складних завдань:  
– підвищення рівня та вдосконалення системи оплати праці лікарів та іншого медичного 

персоналу, працівників освіти та культури з тим, щоб підняти рівень престижу медичної, освітньої та 
культурної професій, а відтак, зменшити відтік кадрів з галузей;  

– створення стимулів до підвищення професійної підготовки медичних, освітніх та культурних 
кадрів, що впливатиме на збільшення ефективності надання послуг у системі охорони здоров’я, 
освіти, культури [6].  

У механізмі відтворення кадрового потенціалу об’єктивно посилюються пріоритети на 
прискорення відтворення знань у структурі кадрового потенціалу медицини, культури та освіти, а 
стабільне економічне зростання соціальної сфери можливе лише на основі підготовлених у ВНЗ 
висококваліфікованих кадрів, які поглиблюють раніше набуті знання. Спостерігається абсолютне 
зменшення кількості прийнятих студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 83709 
осіб та абсолютне збільшення їх у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – на 107687 осіб (рис. 2). 

У цілях підвищення ефективності відтворення кадрового потенціалу сфери освіти можна 
виділити декілька важливих напрямків: надання вищим навчальним закладам гарантійного рівня 
бюджетного фінансування, звільнення від податку, утворення оптимального режиму в отриманні і 
використанні необхідних ресурсів і засобів; концентрація зусиль у підготовці кадрів для сфери освіти у 
вищих вузах; розвиток спеціалізацій і кооперацій ВНЗ у підготовці і використанні педагогічних кадрів.  

В сферах соціального призначення варто розглянути взаємопов’язані елементи 
відтворювального процесу кадрового потенціалу культурної, освітньої та медичної сфер: мотивація 
конкретного робітника, що входить до складу сукупного кадрового потенціалу соціальної сфери, 
ступінь збалансованості попиту та пропозиції на ринку праці соціальної сфери, рівень продуктивності 
трудової діяльності працездатного населення соціальної сфери. 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 50 

105086

169223
190077

93389

129102
188795

314530
346359

503034

370522

392012

206843

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

1995/96 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 2011/12

роки

о
с
іб

І-ІІ рівнів акредитації ІІІ-ІV рівнів акредитації 
 

Рис. 2. Динаміка кількості прийнятих студентів у вищі навчальні заклади 1995-2012 рр., осіб  
(за даними державного комітету статистики України) 

 
Для відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери можна виділити такі методи: 

підвищення привабливості медичної, культурної та педагогічної освіти для випускників шкіл; робота з 
студентами профільних ВНЗ та училищ; закріплення кадрів, внутрішньогалузеві, міжгалузеві та 
корпоративні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації; підвищення привабливості 
освітньої, культурної та медичної сфер в порівнянні з іншими сферами економіки; залучення 
кваліфікованих кадрів, що пішли в інші галузі економіки; міграційна політика. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою зниження плинності кадрів у соціальній сфері, 
закріплення молодих фахівців у закладах, куди вони направлені на роботу, слід відродити статус 
молодого спеціаліста та пільги, якими він користувався в радянські часи. Серед останніх: 

– організація наставництва і персональний контроль керівника за процесом облаштування 
молодого спеціаліста в нових соціально-побутових умовах; 

– надання матеріальної та соціально-психологічної допомоги; 

– залучення молодих фахівців у систему комунікацій, їх участь у суспільному житті колективу, 
виконання спеціальних виробничих доручень, орієнтованих на максимальне входження молодого 
спеціаліста у ритм життя підприємства, організації; 

– захист трудових інтересів, заборона звільнення до закінчення трьохрічного періоду 
перебування на роботі як молодого фахівця. 
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Анотація 
В статті визначена сутність поняття «кадровий потенціал», проаналізовані проблеми процесу 

розвитку відтворення кадрового ресурсу, причини кадрового дефіциту в сферах економічної діяльності, 
охарактеризована динаміка кількості прийнятих студентів у вищі навчальні заклади та динаміка 
чисельності наявного населення України, демографічний фактор формування та відтворення 
кадрового потенціалу, зазначені недоліки функціонування та регулювання відтворення кадрів, у цілях 
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підвищення ефективності відтворення кадрового потенціалу сфери освіти виділені напрямки, 
охарактеризовані  методи відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери  

Ключові слова: кадровий потенціал, відтворення кадрового потенціалу, міграція, плинність 
кадрів, демографічні процеси. 

Аннотация 
В статье определенная сущность понятия «кадровый потенциал», проанализированные 

проблемы процесса развития воссоздания кадрового ресурса, причины кадрового дефицита, в 
сферах экономической деятельности, охарактеризованная динамика количества принятых 
студентов в высшие учебные заведения и динамика численности имеющегося населения Украины, 
демографический фактор формирования и воссоздания кадрового потенциала, отмеченные 
недостатки функционирования и регуляции воссоздания кадров, в целях повышения 
эффективности воссоздания кадрового потенциала сферы образования выделенные направления, 
охарактеризованные  методы воссоздания кадрового потенциала социальной сферы 

Ключевые слова: кадровый потенциал, воссоздание кадрового потенциала, миграция, 
текучесть кадров, демографические процессы. 

 
Annotation 

Тhe paper defined the essence of the concept of "human resources", analyzed the problems of the 
development of human resources playback, causes shortage in the areas of economic activity characterized 
the dynamics of the number of students accepted in universities and population dynamics of population of 
Ukraine, the demographic factor formation and reproduction of human resources, these shortcomings 
operation and regulation of reproduction rate, in order to better reproduction of human resources allocated 
for education areas described methods of reproduction of human resources social. 

Key words: skilled potential, recreation of skilled potential, migration, fluidity of shots, demographic 
processes. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА 
ЦУКРУ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан цукробурякової галузі – найважливішої складової АПК 

України – зумовлює необхідність створення умов для забезпечення ефективного виробництва 
цукрових буряків та їх переробки на цукор. Однак чинники підвищення ефективності діяльності 
підприємств галузі діють неузгоджено або недостатньою мірою, що ускладнює економічну ситуацію на 
ринку цукру через його перевиробництво чи недовиробництво, суттєве підвищення собівартості 
цукрових буряків і цукру, відсутність взаємозв’язку між кількістю продукції та ціною, коливання за 
роками й протягом року цін на цукор, а низький рівень ефективності товаровиробників галузі не 
забезпечує їм розширеного відтворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження проблематики підвищення 
ефективності продукції аграрних підприємств висвітлені у наукових працях вітчизняних учених-
економістів – В. Андрійчука, П. Гайдуцького, В. Месель-Веселяка, Б. Пасхавера, П. Саблука та ін. 
Значний внесок у розвиток цукробурякового підкомплексу АПК та шляхів його відродження зробили 
В. Бондар, О. Варченко, О. Заєць, М. Коденська, А. Фурса, М. Ярчук та інші вчені, наукові 
напрацювання яких пов’язані з практичним вирішенням конкретних проблем галузі. Однак, існує низка 
невирішених питань щодо підвищення ефективності виробництва цукрових буряків та цукру. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування рекомендацій щодо підвищення 
ефективності діяльності підприємств цукробурякової галузі України та розробка шляхів забезпечення 
стабільного їх функціонування в умовах посилення економічної конкуренції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки кон’юнктура світового ринку цукру 
та цінова ситуація на внутрішньому ринку України сприяли збільшенню зацікавленості вітчизняних 
товаровиробників до розширення площ посіву цукрових буряків та виробництва цукру, що потребує в 
сучасних умовах підвищення ефективності їх діяльності. 

Одним із шляхів підвищення ефективності буряківництва в Україні є додержання технологій 
вирощування цукрових буряків, основними елементами яких є живлення рослин та їх захист від 
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шкідників, хвороб і бур’янів, що разом з ґрунтово-кліматичними умовами забезпечує підвищення 
урожайності культури та відповідно збільшення збору цукру з 1 га (табл. 1).  

Таблиця 1 
Ефективність виробництва цукрових буряків в Україні 

 
Рік 2012 р. у % до 

Показник 
2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2001 2011 

Посівна площа буряків, тис. га 970,3 609,5 379,7 322,4 501,0 532,4 466,3 48,1 87,6 

Зібрана площа буряків, тис. га 853,1 577,0 377,2 319,7 492,0 515,8 455,3 53,4 88,3 

у т.ч. цукровими заводами та 
компаніями, % 

- 21,7 40,0 64,1 52,8 57,2 66,3 - +9,1 

Виробництво буряків, млн. т 15,57 16,98 13,44 10,07 13,7 18,7 18,3 117,5 97,9 

Урожайність, т/га 18,26 29,42 35,62 31,49 27,95 36,3 40,3 220,7 111,0 

Цукристість, % 15,17 15,02 16,05 16,85 15,3 16,63 16,07 +0,9 -0,56 

Збір цукру, т/га 2,77 4,42 5,71 5,31 4,28 6,04 6,48 233,9 107,3 

Собівартість 1 т цукрових буряків, 
грн. 

134,2 179,9 209,2 305,2 417,6 380,4 387,2 288,5 101,8 

Ціна реалізації 1 т цукрових буряків 
(без ПДВ), грн. 

136,2 160,0 224,0 418,1 487,3 519,2 440,0 323,1 84,7 

Рівень рентабельності 
виробництва цукрових буряків, % 1,5 -11,1 7,1 37,0 16,7 36,5 13,6 - - 

Джерело : розраховано за даними Держслужби статистики України і НАЦУ «Укрцукор»; *попередні дані 
 
Нарощення урожайності цукрових буряків зумовлено розвитком культури землеробства та 

підвищенням технологічної дисципліни. Так, якщо в 2001 р. на кожний гектар товаровиробники 
вносили по 90 кг діючої речовини (д.р.) мінеральних добрив, то в 2011 р. – 245 кг/га д.р., що в 2,7 рази 
більше. Встановлено тісний прямий кореляційний зв’язок між кількістю внесених мінеральних добрив 
та урожайністю коренеплодів. Коефіцієнт кореляції становить 0,93. За останні роки особливу увагу 
приділяли захисту цукрових буряків від шкідників і хвороб, які істотно знижують їх продуктивність. 
Якщо в 2001 р. від хвороб (переважно від церкоспорозу) було захищено лише 8,9 % площ цукрових 
буряків до збирання, то в останні роки посіви були повністю захищені. Посіви цукрових буряків також 
краще були захищені від бур’янів. Якщо в 2001 р. гербіцидами оброблялося лише 65,9 % посівів, то в 
останні роки кожне бурякове поле в середньому тричі було оброблено гербіцидами.  

За ознакою ґрунтового потенціалу, особливостями кліматичних умов Інститутом біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН визначений буряковий пояс України [1]. Найсприятливішою зоною 
вирощування цукрових буряків, в якій можна одержувати врожайність коренеплодів в межах 55-60 т/га, 
є західні області України – Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та 
Хмельницька. Менш сприятливою є зона, в яку входять Вінницька, Житомирська, Київська, 
Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області, де гарантовано можна 
одержувати урожайність коренеплодів 50-55 т/га. Ще менше сприятливою зоною бурякового поясу, в 
якій можна одержувати врожайність коренеплодів в межах 45–50 т/га, є Кіровоградська та Чернівецька 
області. Решта областей, в яких вирощують цукрові буряки, але вони не включені до бурякового 
поясу, несприятливі для буряківництва за ґрунтово-кліматичними умовами. 

Концентрація виробництва цукросировини у потужних спеціалізованих підприємствах дає 
можливість вирощувати цукрові буряки за інтенсивними технологіями, що забезпечує істотне 
підвищення їх урожайності та валового збору. Так, якщо в 2007 р. цукровими заводами та компаніями 
було зібрано 21,7 % площ цукрових буряків від загального показника в Україні, то в 2012 р. – 66,3 %, 
відповідно урожайність коренеплодів зросла з 29,42 до 40,3 т/га. 

На підвищення ефективності виробництва продукції галузі суттєвий вплив здійснює державна 
підтримка. У 2008 р. вперше в Україні сільгоспвиробники отримали підтримку з держбюджету на 
виробництво цукрових буряків у розмірі 750 грн. на 1 га [2, с. 42]. Такий захід став необхідним у зв’язку 
з різким погіршенням в 2007 р. показників ефективності виробництва цукрових буряків (рентабельність 
-11,1 %). В той же час рівень рентабельності виробництва цукру становив -2,5 % (табл. 2).  

Основною причиною цього негативного явища стало різке зростання цін на матеріально-технічні 
ресурси та нестабільність реалізаційних та оптово-відпускних цін на цукрові буряки і цукор, 
мінімальний рівень яких регламентується відповідними постановами Кабінету Міністрів України, що 
зумовило низький рівень рентабельності цукрових буряків і цукру з деякими відхиленнями за роками 
та не забезпечує розширеного відтворення галузі. 
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Таблиця 2 
Показники ефективності переробки цукрових буряків та виробництва цукру в Україні 

 

Рік 2012 р. у % 
до Показник 

2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2001 2011 
Заготовлено буряків на заводах, 
млн. т 15,15 16,36 12,54 9,44 13,37 17,79 17,9 118,2 100,6 

Перероблено буряків, млн. т 14,57 15,92 12,23 9,21 13,03 17,36 17,5 120,1 100,8 

Втрати буряків при зберіганні, % 3,8 2,67 2,5 2,45 2,52 2,38 0,19 -3,61 -2,19 

Вироблено цукру з буряків, млн. т 1,33 1,87 1,57 1,27 1,55 2,33 2,23 167,7 95,7 

Вироблено цукру, т/га 1,93 3,24 4,16 4,0 3,14 4,52 4,9 253,9 108,4 

Коефіцієнт виробництва 0,7230 0,7553 0,7807 0,7942 0,7555 0,7898 0,7869 108,8 99,6 

Тривалість сокодобування, діб 42,6 54,0 55,8 49,2 58,4 70,71 76,67 180,0 108,4 

Кількість працюючих заводів 147 110 70 56 73 77 63 42,9 81,8 
Потужність цукрових заводів, тис. 
т буряків/добу 

399,0 310,19 218,56 180,47 224,6 240,2 355,4 89,1 148,0 

Вихід цукру, % 11,40 11,65 12,85 13,72 11,86 13,46 12,96 +1,56 -0,5 

Вміст цукру в мелясі, % 2,24 1,97 1,87 1,86 1,94 1,87 1,79 -0,45 -0,08 

Коефіцієнт заводу 0,7808 0,8017 0,8238 0,8382 0,8053 0,8329 0,8275 106,0 99,4 
Тривалість роботи цукрових 
заводів, діб 

47,6 59,5 61,5 53,97 63,7 75,14 80,68 169 107,4 

Рівень рентабельності 
виробництва цукру, % 0,3 -2,5 -2,0 2,3 3,2 -3,0 -15,0 - - 

Джерело : розрахунок автора за даними НАЦУ «Укрцукор»; *попередні дані 
 
За даними НАЦУ «Укрцукор», частка палива та енергії в собівартості цукру становить 30 %. З 

метою підтримки виробників цукру Урядом з 1 жовтня 2009 р. [3, с. 15] було встановлено граничний 
рівень ціни на газ, що використовується для виробництва цукру, на рівні 1584,4 грн. (без ПДВ, збору у 
вигляді цільової надбавки, транспортування) за 1 тис. куб. м, або на 20 % нижче від попередньої, що 
дало економію виробникам понад 180 млн. грн та забезпечило рівень рентабельності виробництва 
цукру 2,3 %. 

В Україні на початку 90-х років було 192 цукрових заводи загальною потужністю 509,7 тис. т 
переробки буряків на добу, в 2001 р. – 147 цукрових заводів загальною потужністю 339,0 тис. т., а в 
2012 р. – 63 цукрових заводи загальною потужністю 355,4 тис. т. Слід відмітити, що в Україні з 192 
цукрових заводів збудовані: до 1860 р. – 58 заводів; за 1860-1900 рр. – 66; за 1901-1940 рр. – 24; за 
1941-1996 рр. – 44 заводи [4, с. 15]. За останні дванадцять років сумарна добова потужність цукрових 
заводів по переробці цукрових буряків зменшилася на 10,9 %, а кількість заводів – в 2,3 рази. При 
цьому вихід цукру на цукрових заводах України збільшився на 1,56 %.  

За 2012 р. цукрові заводи України прийняли 17,9 млн. т цукросировини, або більше на 18,2 % 
порівняно з 2001 р., переробили 17,5 млн. т цукрових буряків і виробили 2,23 млн. т цукру, або 4,9 т/га, 
що забезпечує потребу внутрішнього ринку України в повному обсязі. Різниця між тривалістю 
виробництва і тривалістю сокодобування в середньому на один завод дорівнювала 4,01 діб, тобто 
кожний працюючий завод простояв стільки часу. На деяких заводах станції сокодобування, 
дефекосатурації і продуктові відділення працюють нижче своїх можливостей, і, як наслідок, вміст 
цукру в мелясі – 1,79 % (2011 р. – 1,87 %), нижче на 0,45 % порівняно з 2001 р. 

Залишається низьким рівень автоматизації окремих технологічних дільниць, що негативно 
впливає на показники роботи цукрових заводів [5, с. 36]. Так, коефіцієнт виробництва, який 
характеризує ступінь вилучення цукру з буряків, по Україні становив 0,7869 проти 0,7898 минулого 
року, а коефіцієнт роботи заводу – відповідно 0,8275 і 0,8329, тобто одержано лише 82,75 % 
біологічного цукру від введеного в завод. Проте, помітне покращення цих показників у динаміці. 
Різниця між коефіцієнтами заводу (0,8275) і виробництва (0,7869) – 0,0406 по галузі в цілому є надто 
високою і свідчить про високі втрати буряків і цукру при прийманні, зберіганні та транспортуванні 
коренеплодів на цукровий завод. Порівняння показника роботи українських і європейських цукрових 
заводів, де коефіцієнт заводу становить 0,83-0,89, свідчить про те, що вітчизняні виробники в 
середньому втрачають 1-6 % цукру. Причинами є переробка цукрових буряків низької технологічної 
якості, неритмічна робота заводу, морально та фізично застаріле обладнання [6, с. 89]. 

З метою забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на 
внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, Кабінетом Міністрів України 
затверджено Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року [7, с. 7]. 
Зокрема, у разі виконання заходів, передбачених цією програмою, очікується у 2015 р. виробництво 25 
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млн. т цукрових буряків та 3,1 млн. т цукру. При цьому прогнозований обсяг споживання цукру 
становитиме 38 кг на одну особу на рік, що цілком достатньо з позицій раціонального харчування. 

Значення цукрових буряків не обмежується лише виробництвом з них цукру. В процесі 
заводської переробки буряків одержують жом і мелясу. Жом використовують для годівлі тварин, а 
також виробництва пектинового клею, що застосовується у текстильному виробництві. Мелясу широко 
використовують при виготовленні комбікормів. Вона є сировиною для виробництва спирту, гліцерину, 
харчових дріжджів для хлібопекарської промисловості, молочної та лимонної кислот [8, с. 54].  

Враховуючи світовий досвід щодо використання цукросировини для виробництва біоетанолу як 
альтернативного пального, доцільно було б його впровадити на цукрових заводах України. Потреба у 
диверсифікації виробництва продукції цукробурякового підкомплексу визначається не тільки високою 
залежністю країни від імпорту енергоресурсів, а й необхідністю мати резервні потужності для 
переробки надлишку виробленої продукції, зважаючи на циклічний і ризиковий характер 
цукробурякового виробництва.  

На основі розроблених поліноміальних моделей, які описують рівень урожайності цукрових 
буряків і виробництва цукру в Україні за 1913-2012 рр., здійснено прогноз урожайності цукрових 
буряків (рис. 1), який передбачає її підвищення на 14 % та збільшення обсягів виробництва 
бурякового цукру на 18 % (рис. 2). Отже, передумови для впровадження біопального в Україні існують, 
зокрема шляхом диверсифікації виробництва продукції цукробурякової галузі.  
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Рис. 1. Поліноміальна лінія тренду в 4-му степені урожайності цукрових буряків в 
Україні 

Джерело : розрахунок автора за даними Держслужби статистики України 
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Рис. 2. Поліноміальна лінія тренду в 4-му степені виробництва цукру з буряків в Україні 
Джерело : розрахунок автора за даними Держслужби статистики України 
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Використання цукрових буряків та продуктів їх переробки для виробництва, крім цукру, інших 
товарних продуктів робить їх конкурентними в порівнянні з іншими сільськогосподарськими 
культурами. 

Висновки з проведеного дослідження. Виробництво цукрових буряків в Україні необхідно 
зосередити в найсприятливіших для вирощування цієї культури областях, грунтово-кліматичні умови 
яких забезпечують високі показники урожайності та якості коренеплодів. Підвищення ефективності 
виробництва цукрових буряків та цукру можливе шляхом зниження собівартості й збереження 
оптимального рівня ціни для рентабельного виробництва, розв’язання проблеми забезпечення 
виробників матеріально-технічними ресурсами та диверсифікації виробництва продукції, що потребує 
певної державної підтримки товаровиробників галузі. 
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Анотація 

Здійснено оцінку ефективності виробництва цукрових буряків та цукру в Україні за період з 
2001 по 2012 роки. Розраховано прогноз до 2014 року урожайності цукрових буряків та виробництва 
цукру в Україні. Встановлено, що виробництво цукрових буряків необхідно зосередити в 
найсприятливіших для вирощування цієї культури областях, ґрунтово-кліматичні умови яких 
забезпечують високі показники урожайності та якості коренеплодів. Обґрунтовано напрями 
диверсифікації товарної пропозиції цукрових заводів, що сприятиме підвищенню ефективності 
цукробурякового виробництва. Визначено шляхи підвищення ефективності цукробурякового 
виробництва та забезпечення сталого розвитку підприємств галузі, що потребує активізації 
державної підтримки товаровиробників.  

Ключові слова: цукрові буряки, цукор, собівартість, ціна, ефективність виробництва,  
диверсифікація, державне регулювання. 

 
Аннотация 

Осуществлена оценка эффективности производства сахарной свеклы и сахара в Украине за 
период с 2001 по 2012 годы. Рассчитан прогноз к 2014 году урожайности сахарной свеклы и 
производства сахара в Украине. Установлено, что производство сахарной свеклы необходимо 
сосредоточить  в благоприятных для выращивания этой культуры областях, почвенно-
климатические условия которых обеспечивают высокие показатели урожайности и качества 
корнеплодов. Обоснованы направления диверсификации товарного предложения сахарных заводов, 
что будет способствовать повышению эффективности свеклосахарного производства. 
Определены пути повышения эффективности свеклосахарного производства в Украине и 
обеспечения устойчивого развития предприятий отрасли, что нуждается в активизации 
государственной поддержки товаропроизводителей. 

Ключевые слова: сахарная свекла, сахар, себестоимость, цена, эффективность 
производства, диверсификация, государственное регулирование. 
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Annotation 
It was implemented the estimation of sugar beet and sugar production in Ukraine from 2001 to 2012. It 

was calculated the forecast of sugar beet yield and sugar production in Ukraine until 2014. It was established 
that the sugar beet production needs to focus in the most favorable regions for growing of this crop, the soil 
and climatic conditions of which provide the high levels of productivity and quality of roots. It was 
substantiated the directions of diversification of marketable products of sugar factories that will help to 
increase the efficiency of sugar beet production. It was determined the ways of increasing the effectiveness 
of sugar beet production and ensuring the sustainable development of enterprises of the industry that 
requires activation of state support producers. 

Key words: sugar beet, sugar, cost, price, the efficiency of production, diversification, government 
regulation. 
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МОНЕТАРНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Важлива роль у забезпеченні посткризового відновлення економіки 
України належить Національному банку України, грошово-кредитна політика якого є ключовою 
складовою загальноекономічної політики держави. Як свідчить світова практика, роль центрального 
банку зростає саме у посткризовий період чи на переломних стадіях економічного циклу. Шляхом 
застосування монетарних інструментів та заходів регулятор спроможний ринковими методами 
стимулювати економіку до саморегулювання та відновлення, згладити циклічні коливання, посилити 
позитивні та уповільнити негативні тенденції в динаміці економічних показників, чутливих до 
монетарних чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування та реалізації грошово-
кредитної політики у вітчизняній літературі висвітлена досить широко. Наукові праці ВО. В. Дзюблюка, 
А. О. Єпіфанова, І. О. Лютого, А. М. Мороза, М. І. Савлука, В. С. Стельмаха, В. А. Ющенка присвячені 
різноманітним аспектам зазначеної проблеми, зокрема особливостям застосування відповідних 
грошово-кредитних інструментів та регулюванню у фінансово-кредитній системі. Визнаючи безумовну 
важливість та значимість цих напрацювань, зазначимо про необхідність висвітлення проблеми 
використання монетарних важелів у врегулюванні посткризових наслідків в економіці та забезпеченні 
економічного зростання. 

Постановка завдання. Завданнями даної статті є: аналіз монетарних показників розвитку 
економіки; дослідження впливу засобів грошово-кредитного впливу на макроекономічні процеси 
(забезпечення економічного зростання та цінової стабільності); визначення місця центрального банку 
країни у реалізації загальнодержавної політики економічного розвитку; розкриття механізму 
використання монетарних важелів для забезпечення сталого розвитку національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У рамках чітко визначеної чинним 
законодавством ієрархії цілей Національний банк повинен виконувати покладені на нього функції 
щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці та опосередкованого впливу на 
забезпечення стійких темпів економічного зростання [7]. 

Стабільність грошової одиниці – це відносна незмінність вартості, яку представляє грошова 
одиниця в обігу і яка виражається у купівельній спроможності грошей. Формами прояву стабільності 
грошової одиниці є: стабільність цін на товари і послуги (рівень інфляції, який забезпечує прогнозні 
темпи економічного зростання, підвищення реальних доходів населення і є скоординованим із 
динамікою валового внутрішнього продукту та обмінного курсу національної валюти); стабільність цін 
на кредитні ресурси (незмінність ставки за кредитами або така її динамка, яка корелює із рівнем 
інфляції, обмінним курсом та обліковою ставкою Національного банку України); стабільність обмінного 
курсу національної валюти (незмінність курсу або така його динаміка, яка скоригована з рівнем 
внутрішньої інфляції і забезпечує рівновагу платіжного балансу) [8, с. 25]. 

Найголовнішим здобутком посткризового періоду розвитку вітчизняної економіки стало 
закріплення низхідного тренду інфляційних процесів. Індекс споживчих цін (грудень 2011 р. до грудня 
2010 р.) зменшився до 4,6% (у 2010 р. він становив 9,1%) (табл. 1). Відносно низький показник інфляції 
дав змогу забезпечити збереження вартості заощаджень населення та позитивно вплинув на динаміку 
реального ефективного обмінного курсу, що створило підґрунтя для подальших позитивних зрушень у 
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макроекономічній сфері та на фінансовому ринку. У  2012  р.  значення індекса споживчих цін склало 
(-0,02%) [1; 3]. 

Сприятливі умови розвитку національної економіки (зростання ВВП України за підсумками 2011 
р. склало 5,2%), а також стійка тенденція щодо зниження інфляції давали змогу Національному банку 
України активно застосовувати важелі процентної політики для стимулювання процесів економічного 
зростання [2, с. 3]. 

Таблиця 1 
Динаміка показників монетарної сфери економіки України за 2008-2012 рр. 

 
Відхилення 

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2012р. від 
2011р. 

2012р. від 
2008р. 

1. Індекс споживчих цін, грудень до 
грудня попереднього року, % 122,3 112,3 109,1 104,6 0,98 -103,62 -121,32 

2. Облікова ставка НБУ на кінець 
періоду, % 12,00 10,25 7,75 7,75 7,5 -0,25 -4,5 

3. Середньозважена ставка за всіма 
операціями рефінансування, % 15,30 16,70 11,60 12,40 7,8 -4,6 -7,5 

4. Монетарна база, млн. грн. 186,67 194,97 225,69 239,89 255,3 15,41 68,63 

5. Грошова маса, млн. грн. 515,73 487,3 597,87 685,52 773,2 87,68 257,47 

6. Грошовий мультиплікатор, разів 2,76 2,50 2,65 2,86 3,03 0,17 0,27 

7. Питома вага готівки в структурі 
грошової маси, % 30,0 32,2 30,6 28,1 26,29 -1,81 -3,71 

Джерело : складено автором на основі даних офіційного сайту НБУ  
 
Зокрема, з метою підтримки ринкових тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів 

Національний банк України з 23 березня 2012 року знизив на 0,25 в. п. до 7,5 % річних облікову 
ставку, яка є базовою ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України. У 2012 р. 
порівняно із 2008 р. облікова ставка знизилась на 4,5%. Відповідно, знижувалися середньозважені 
відсоткові ставки Національного банку України на 7,5% за досліджуваний період та на 4,6% у 2012 р. 
порівняно із 2011 р. [4; 5; 6]. 

«Покриття» обліковою ставкою індексу споживчих цін у 2011-2012 рр. позитивно вплинуло на 
збільшення загального обсягу депозитів до 567,9 млрд. грн. (або на 16,1%). Таке зростання відбулося 
завдяки збільшенню депозитів як у національній (13,8%), так і в іноземній валютах (19,2%). У цілому 
динаміка депозитів у 2012 році характеризувалася стабільним зростанням, яке відбувалося як за 
рахунок приросту депозитів суб'єктів господарювання, так і населення. Так, депозити фізичних осіб у 
2012 році збільшилися на 19,0 % – до 365,9 млрд. грн. Такий приріст досягнуто за рахунок зростання 
вкладень у національній та в іноземній валютах, яке становило 16,3% та 21,8 % відповідно. Депозити 
юридичних осіб за 2012 рік збільшилися на 11,2% – до 202,0 млрд. грн. Приріст депозитів у 
національній валюті становив 10,5%, в іноземній – 12,7% [4]. 

Монетарна база за 2012 рік збільшилася на 6,4 % – до 255,3 млрд. грн. З урахуванням активізації 
процесів мультиплікації коштів такий приріст монетарної бази, з одного боку, був цілком достатнім для 
обслуговування процесів економічного розвитку в умовах наявних темпів зростання ВВП, а з іншого – не 
провокував накопичення монетарних ризиків стабільності грошової одиниці. Збільшення грошового 
мультиплікатора (до 3,03 за станом на 01.01.2013 р. порівняно з 2,86 за станом на 01.01.2012 р.) 
відображало посилення здатності грошово-кредитної системи перерозподіляти наявні кошти та 
забезпечувало більш прискорені темпи збільшення грошової маси порівняно з монетарною базою. 

Грошова маса за 2012 рік зросла до 773,2 млрд. грн. (або на 12,8%). Збільшення грошової маси 
відбулося як за рахунок готівкової, так і депозитної складових. Зокрема, обсяг готівки поза банками за 
2012 рік збільшився на 5,5 % – до 203,2 млрд. грн. Оптимізація Національним банком України вимог з 
формування обов'язкових резервів у напрямі стимулювання банків до залучення довгострокових 
коштів відповідним чином відобразилася на строковій структурі їх депозитів. Так, питома вага 
довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за станом на 01.01.2013 р збільшилася до 34,7% з 
33,1% за станом на 01.01.2012 р. [4]. 

Грошово-кредитна політика повинна бути взаємоузгоджена із інвестиційною, фіскальною, 
валютної політикою, які є складовими загальноекономічної політики національної економіки. Механізм 
реалізації грошово-кредитної політики реалізується через монетарні важелі (інструменти) та заходи, 
що проводяться центральним банком і мають вплив на діяльність суб'єктів економіки з метою 
досягнення економічних цілей (забезпечення сталого економічного розвитку країни, цінової 
стабільності тощо) (рис. 1).  
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Рис. 1. Механізм забезпечення сталого економічного розвитку країни на основі використання 
монетарних важелів та їх впливу на ринкову кон’юнктуру 

 
Вектор реалізації монетарної політики повинен бути направлений на підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки, забезпечення стабільності фінансової системи, 
підвищення попиту на товарному, грошовому, валютному, фондовому ринках. 

Можливість застосування монетарних важелів стимулювання економічного зростання потребує 
ефективного інституційно-правового забезпечення, зокрема: законодавчого розширення повноважень 
НБУ у сфері регулювання структури кредитного портфелю комерційних банків; створення спільного 
консультативного органу – «посередника» між НБУ та Міністерством фінансів України для 
координованості монетарної і фіскальної політик; синхронізації регулювання діяльності банків та 
небанківських фінансово-кредитних установ, які працюють і інших сегментах фінансового ринку за 
допомогою обміну інформацією між їх регуляторами (НБУ та Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). 

Крім того, реалізація монетарної політики на сучасному етапі повинна мати стимулюючий 
характер, що, в свою чергу, потребує відновлення та стабілізації кредитної підтримки реального 
сектора економіки. Зокрема, необхідно впроваджувати механізми державного регулювання 
(субсидування) процентних ставок за кредитами, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів у 
пріоритетних галузях економіки; застосовувати регуляторні стимули щодо довгострокового 
інвестиційного кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз заходів монетарного регулятора за досліджуваний 
період та одержаних економічних ефектів переконує, що завдяки ефективним заходам Національного 
банку України були створені відповідні монетарні умови для зростання вітчизняної економіки. 

Відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики на 2013 рік, головним критерієм 
успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання в середньостроковій перспективі 
низьких стабільних темпів інфляції. Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013-2014 роках 
має стабілізуватися в діапазоні 4-6 %, а починаючи з 2015 року, – утримуватися в межах 3-5%. Таким 
чином, монетарні чинники впливу на стабільність грошової одиниці контролюватимуться через 
регулювання обсягу монетарної бази, яка розглядатиметься як операційний орієнтир грошово-
кредитної політики. 
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Анотація 

У статті проаналізовано основні монетарні важелі (показники) впливу на розвиток економіки, 
зокрема облікову ставку, середньозважену ставку за операціями рефінансування, монетарну базу, 
грошову масу, грошово-кредитний мультиплікатор. Визначено місце центрального банку у сфері 
реалізації загальнодержавної та грошово-кредитної політики у посткризовий період. Проаналізовано 
зміни показників монетарної сфери економіки у взаємозв’язку із макроекономічними показниками 
розвитку. Представлено грошово-кредитний механізм забезпечення сталого економічного розвитку 
країни на основі використання грошово-кредитних важелів та їх впливу на кон’юнктуру ринку. 

Ключові слова: монетарні важелі, стабільність грошової одиниці, економічне зростання. 
 

Аннотация 
В статье проанализированы основные монетарные рычаги (показатели) воздействия на 

развитие экономики, в частности учетная ставка, средневзвешенная ставка по операциям 
рефинансирования, монетарная база, денежная масса, денежно-кредитный мультипликатор. 
Определено место центрального банка в сфере реализации общегосударственной и денежно-
кредитной политики в посткризисный период. Проанализированы изменения показателей 
монетарной сферы экономики во взаимосвязи с макроэкономическими показателями развития. 
Представлен денежно-кредитный механизм обеспечения устойчивого экономического развития 
страны на основе использования денежно-кредитных рычагов и их влияния на конъюнктуру рынка. 

Ключевые слова: монетарные рычаги, стабильность денежной единицы, экономический 
рост. 

Annotation 
The main monetary instruments (indicators) impact on the economy, including the discount rate, the 

average rate on refinancing operations, the monetary base, the money supply, the monetary multiplier are 
analyzes in the article. The place of the central bank in implementing national and monetary policy in the 
post-crisis period is defined. Analyzed changes in rates of monetary sectors of the economy in relation to the 
macroeconomic development indicators (gross domestic product, the price level). Improved monetary 
mechanism of sustainable economic development through the use of monetary instruments. 

Key words: monetary levers, currency stability, economic growth. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ  
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 
Постановка проблеми. Головною умовою досягнення довготривалих позитивних темпів 

економічного розвитку як економіки країни в цілому, так і окремих її підприємств, є активна інноваційна 
сфера діяльності. Однак проблема полягає в тому, що перехід до ринкових умов, який завершується в 
Україні, не дав відповідного розвитку структурно-функціональної організації зовнішнього та внутрішнього 
ринків, поштовху розвитку інноваційних процесів зокрема. Таким чином, ускладнюється реалізація 
найважливіших завдань: як технологічне оновлення традиційних галузей економіки і створення нових 
виробництв.  

Вирішення даних проблем не можливо здійснити  без інтеграції в міжнародний економічний 
простір, а саме через процес вивчення і впровадження досвіду країн, які набули помітного 
інноваційного спрямування економіки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у дослідження проблем інтеграції 
у європейський економічний та інноваційний простір зробили українські науковці та економісти: М.В. 
Гаман, В.М. Геєць, І. Касабова, О. Михайловська, П. Папенчук та ін. 

Проте, на сучасному етапі трансформаційних процесів гостро постала потреба чіткого вибору 
власного шляху розвитку, орієнтованого на поліпшення конкурентоспроможності національної економіки. 
Адже глобалізація світових економічних процесів ставить на порядок денний питання про опанування 
новими технологіями, відстоювання економічних інтересів. Тут, нажаль, теоретичні розробки значно 
відстають від практики міжнародних економічних відносин. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження місця України у європейському 
інноваційному просторі та світового досвіду підтримки інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні тенденції та зміст інноваційного розвитку 
в Україні визначаються планами України увійти до Європейського Союзу, який спрямований на 
засновану на знаннях модернізацію суспільства та економіки у державах-членах. Це відповідає 
європейському вибору України та визначає її інтеграцію у європейський освітній, науковий та 
технологічний простір з одночасним поширенням відповідних досягнень в науці, технологіях та освіті у 
Європі [4, с. 36].  

Відносні коефіцієнти інноваційної активності в Україні мають стійку понижувальну тенденцію. Це 
свідчить про те, що науково-технічні інновації не мали значного впливу на економічне зростання, і що 
останнє також не поліпшило стан в інноваційній сфері країни. Така індиферентність економіки України 
до науково-технічних інновацій прямо обумовила низький рівень її міжнародної 
конкурентоспроможності. Про це свідчать дані щорічних звітів про глобальну конкурентоспроможність, 
які готуються в рамках Всесвітнього економічного форуму в м. Давосі. Дані для порівняння 
конкурентної позиції України у контексті інноваційно-інвестиційних процесів зображені на рис. 1.  
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Рис. 1. Конкурентна позиція України з урахуванням інноваційного фактору 
Джерело: розроблено автором за даними Всесвітнього економічного форуму [8] 
 
Україна, маючи майже удвічі більший інвестиційно-інноваційний фінансовий ресурс проти Польщі і 

Чехії і ще відчутнішу перевагу за цим параметром у порівнянні з іншими країнами, що представлені у таблиці, 
займає серед них останнє місце як за загальним рейтингом глобальної конкурентоспроможності, так і за 
рейтингом щодо інноваційного фактору. Це свідчить про вкрай неефективну інноваційну політику України. 
Чималі кошти, що виділяються на інвестиційно-інноваційний розвиток, не дають належної віддачі у контексті 
підвищення конкурентоспроможності українських підприємств [1, с. 38].   

За показниками ефективності інноваційного розвитку, Україна перебуває у нижніх частинах 
міжнародних рейтингів. Так, у 2012р. за критерієм «інноваційні фактори» Україна посідала 71 місце 
серед 144 країн. Виходячи з рис. 2, ми бачимо тенденції розвитку України порівняно з Німеччиною за 
основними критеріями Всесвітнього економічного форуму.  

Україні, виходячи із досвіду країн ЄС, потрібно зосередитися на врівноваженні економічних 
інтересів всередині країни, як підґрунтя для розширення збуту та виходу національних виробників на 
міжнародні ринки. Йдеться про необхідність формування парадигми економічного розвитку, основою 
якої мають стати державна підтримка базових високотехнологічних галузей, а також малого і 
середнього бізнесу. Слід зауважити, що ця підтримка має формуватися для вітчизняних суб'єктів 
господарювання із створенням умов розвитку, ефективніших ніж у партнерів по співробітництву. 
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Рис. 2. Тенденції розвитку України та Німеччини за основними критеріями Всесвітнього 
економічного форуму у 2012р. 

Джерело: розроблено автором за даними Всесвітнього економічного форуму [8] 
  
У розвинених країнах інвестиції в інновації перетворилися на основний фактор економічного 

зростання. Саме тому інноваційний розвиток стає центром економічної політики країн, які спрямовані 
на забезпечення високого динамізму національної економіки [3, с. 356].  

Господарський комплекс нашої країни характеризується низьким рівнем технічної та 
технологічної бази. Тому до пріоритетних завдань належить створення умов для прискорення 
технологічної перебудови вітчизняного виробництва з метою підвищення його потенціалу та 
досягнення рівня світових стандартів. Важливим напрямом зміцнення конкурентоспроможності 
національного бізнесу та оволодіння сучасними важелями конкурентної боротьби є забезпечення 
високого рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств. Умовою прискорення стабілізації 
економічного та соціального розвитку України є реалізація заходів, спрямованих на активізацію 
модернізації господарського комплексу з урахуванням досвіду розвинутих країн [7, с. 82]. 

Міжнародна конкурентоспроможність країни, у першу чергу, залежить від інвестицій в інновації. 
Більшість країн світу активно включилися у змагання з конкурентоспроможності, тому зволікання 
України з проведення адекватної економічної політики щодо формування базових засад інноваційної 
економіки, з інвестуванням у відповідні структурні зміни не просто спричинить гальмування розвитку 
країни, а й може призвести до її економічної деградації. На порядку денному – запровадження 
спеціальної інвестиційної політики проривного типу. Динаміка інноваційних процесів в Україні 
характеризується даними, представленими на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка частки обсягів наукових та науково-технічних робіт (НТР) у ВВП та частки 
інноваційних підприємств в країні в 1997-2011 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України [5] 
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Як ми бачимо, частка накових та науково-технічних робіт у ВВП, починаючи з 2003 року має 
чітку тенденцію спадання від 1,24% у 2003 році до 0,79% у 2011 році. Однак, частка інноваційних 
підприємств у 2011 році порівняно з 2009 роком зросла до 16,2 %.  

Тому головним завданням політики щодо розвитку інноваційного підприємництва є 
забезпечення сприйнятливості суб’єктів підприємництва до позитивних сигналів з боку ринкового 
середовища та спеціальних заходів, які стимулюють інноваційну активність та забезпечують 
поширення інновацій по усіх сферах національної економіки [2, с. 123]. Таких результатів можна 
досягнути лише шляхом посилення співпраці між різними гілками законодавчої та виконавчої влади, 
широкого залучення до вирішення зазначених проблем громадськості. Особлива роль належить 
проведенню діалогу бізнесу і влади та виробленню узгоджених підходів до створення адекватних умов 
для активізації інноваційної діяльності в Україні. 

Відповідно до даних Всесвітнього економічного форуму, негативними факторами для розвитку 
підприємництва в Україні є доступ до фінансування, податкова політика і корупція, податкові ставки та 
інфляція (рис. 4.). 
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Рис. 4. Негативні фактори для розвитку підприємництва в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними Всесвітнього економічного форуму [8] 
 
Треба врахувати, що в Україні далеко не все гаразд і в політичній сфері. Політична 

нестабільність серйозно впливає на стан справ в економіці та на довіру до економічних процесів. Тим 
важливіше формувати образ України в європейських колах таким чином, щоб нашу країну не 
розглядали виключно крізь призму політичних проблем, які, на нашу думку, рано чи пізно буде 
вирішено [6, с. 80].  

Загальним підсумком наведених тенденцій є те, що розвиток української науково-технічної та 
інноваційної діяльності має суперечливий характер. З одного боку, відбуваються процеси адаптації та 
модернізації, наука дедалі більшою мірою прагне відмежуватися від політичних та ідеологічних 
настанов і відповідати вимогам економічної доцільності, здійснюються спроби пошуку української ніші 
на світових ринках, високими темпами розвиваються деякі виробництва та послуги у сфері хай-теку. З 
другого боку, проблем і негативних тенденцій значно більше, і вони особливо помітні у порівнянні з 
іншими країнами: рівень фінансування не відповідає ні потребам України, ні світовим стандартам 
економіки, існує відрив української науки за результатами реалізації відкриттів і винаходів, ступенями 
технологічного розвитку, ефективністю державної науково-технічної та інноваційної політики не лише 
від розвинених країн, але й від країн, що розвиваються. Незважаючи на суспільний інтерес до 
феномена інноваційної моделі розвитку, в Україні до сьогодні не сформовано науково обґрунтованої 
інноваційної політики, яка б враховувала нагромаджений зарубіжний досвід формування інноваційних 
систем і була адаптована до українських реалій. 

Висновки з проведеного дослідження. Резюмуючи вищесказане, маємо зазначити, що 
перспективними напрямами на сучасному етапі України є підтримка та розвиток найтісніших міжнародних 
зв’язків в науково-технічному та освітньому співробітництві з європейськими та азіатськими країнами, з 
США та СНД. Інтенсифікація міжнародної науково-технологічної співпраці України є необхідною для 
досягнення стратегічних цілей, осучаснення науково-технологічного базису держави, посилення її 
інтеграційного потенціалу в регіоні і світі.  
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Анотація 

У статті розкрито місце України у європейському інноваційному просторі за даними Всесвітнього 
економічного форуму. Охарактеризовано роль інтеграційних процесів у інноваційному розвитку економіки 
країни.  Визначено стан та ключові тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств України. 
Проаналізовано основні негативні фактори впливу на розвиток економіки країни.  Зокрема, досліджено 
досвід передових країн на шляху економічного інноваційного розвитку та виділено перспективні напрями 
для України.  

Ключові слова: ефективність, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, інтеграційні 
процеси, європейський досвід  

 
Аннотация 

 В статье раскрыто место Украины в европейском инновационном пространстве по данным 
Всемирного экономического форума. Охарактеризована роль интеграционных процессов в 
инновационном развитии экономики страны. Проанализированы основные негативные факторы 
влияния на развитие экономики страны. Определено состояние и ключевые тенденции развития 
инновационной деятельности предприятий. В частности, исследован опыт передовых стран на 
пути экономического инновационного развития и выделены перспективные направления для 
Украины. 

Ключевые слова: эффективность, инновационное развитие, конкурентоспособность, 
интеграционные процессы, европейский опыт 

 
Аnnotation 

 In the article the place of Ukraine in the european innovative space from data in the World economic 
forum is exposed. The role of integration processes in innovative development of economy of country is 
described. The state and key progress of innovative activity of enterprises trends are certain. The basic 
negative factors of influence on the development of economy of country are analysed. In particular, the 
experience of advanced countries on the way of economic innovative development is investigated and 
perspective directions for Ukraine are shown. 

Key words: efficiency, innovative development, competitiveness, integration processes, еuropean 
experience 
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ЄВРОПЕЙСЬКА БОРГОВА КРИЗА:  
ВИКЛИК ДЛЯ ЕКОНОМІК ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
Постановка проблеми. Боргова криза, що охопила країни Європейського Союзу, негативно 

позначається на їхніх національних економіках і функціонуванні банківського сектору, та зокрема 
макроекономічних показниках Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Під загрозою першого в історії 
єврозони дефолту опинилася Греція в 2009-2011 роках, кризові прояви все більше набирають проявів 
у таких країнах, як: Іспанія, Португалія, Італія, а останнім часом і Кіпр. Економіка Італії напередодні 
пройшла так звану точку неповернення - прибутковість її 10-річних держоблігацій на ринку 
перевищила 7%, що робить практично неможливим обслуговування зовнішнього боргу без зовнішньої 
підтримки. Тепер Італія стрімко котиться за «грецьким сценарієм». От тільки якщо дефолт Греції 
Європейська зона взмозі економічно витримати, то банкрутство члена «Великої сімки» та восьмої за 
величиною економіки світу - вагома загроза по світовій системі [2]. 

Щодо фінансової системи Кіпру, слід зазначити те, що вона на початку 2013 року просто не в 
змозі виконувати боргові зобов’язання перед кредиторами. Теоретично, дефолт лишилося лише 
оголосити і розпочати процес реструктуризації боргів. Самій банківській системі оголосили вирок у 
момент винесення на голосування питання щодо одноразового податку з банківських вкладів [3].  

Також слід виокремити і той факт, що напруженість у зоні євро посилює подальше зниження 
світових темпів зростання, що також створює негативні вторинні ефекти [8]. Отже, економіки більшості 
європейських країн в період боргової кризи підлягають негативним явищам: падіння ВВП, проблеми у 
банківській та бюджетній сферах, що суттєво виокремлюють рецесійні настрої в Центральній та 
Східній Європі в даний період. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти розвитку економік 
країн ЄС та ЦСЄ в умовах глобальної фінансової нестабільності досліджувались у працях провідних 
вітчизняних й зарубіжних вчених. Наукові розробки щодо феномена суверенної кризи в ЄС належать 
таким західним вченим, як: Б. Айхенгрін, Ч. Виплош, П. Де Грауве, Б. ДеЛонг, Д. Гросс, Б. Камінецкі, 
Р. Кабрал, М. Мендел, К. Рогофф, Н. Рубіні, М. Сімковіч, Г.-Б. Шефер.   

Також слід виокремити і дослідження американських дослідників та науковців: К. Рогофф, 
Кармен і Вінсент Рейнхарт, які вважають, що вихід з боргової кризи триватиме роки [10].  

Серед українських науковців, які вивчали світові боргові кризи та міжнародний ринок суверенних 
облігацій, варто виділити таких, як: Барановський О., Козюк В., Вахненко Т., Козюк В., Кравченко Ю., 
Мозговий О., Мусієць Т., Оболенська Т. Зокрема, у статті «Європейські банки: під тиском боргової 
кризи» Барановський О., проаналізував нечіткі перспективи економічного зростання. Зазначено, що 
кризові явища у світовій та європейській економіці загалом і фінансово-кредитній сфері, що 
набирають обертів, проблеми з ліквідністю й значне зменшення можливостей залучення фінансових 
ресурсів, зниження суверенних і банківських рейтингів спричиняють захисну реакцію європейських 
банків, зумовлену зростанням їхньої недовіри до здатності влади впоратися з борговою кризою [1]. 

Вплив боргової кризи на економіки Цетральної та Східної Європи зокрема в своїх публікаціях 
проаналізував та висвітлив П. Марер [6], питання розвитку банківської системи країн ЦСЄ в умовах 
виходу з кризи - О. Хмиз [11]. 

Аналіз публікацій багатьох науковців показав, що питання виникнення й напрями подолання 
кризи боргів країн Єврозони перебувають в центрі уваги багатьох експертів. Даній проблематиці 
приділяється значна увага науковців, але малодослідженим залишається питання розвитку окремих 
економік в контексті боргової кризи для виявлення комплексного впливу глобальної, фінансової 
нестабільності на розвиток різних аспектів економік ЦСЄ для забезпечення позитивної динаміки 
макроекономічних показників та створення сприятливих умов для економічного зростання цих країн. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення економічного становища, в 
якому опинилися країни Центрально-Східної Європи під впливом боргової кризи ЄС, та виокремлення 
макроекономічних показників даних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна політика переважної більшості країн 
Європи та ЦСЄ формується під впливом економічних дисбалансів спричинених світовою фінансовою 
кризою. До основних завдань, серед яких – стимулювання економічного зростання, боротьба з 
інфляцією, покриття дефіцитів платіжних балансів та зменшення безробіття, приєдналися нові: 
проблеми заборгованості та контролю за рухом капіталів. У сучасному світі міграція капіталу суттєво 
впливає на економічний розвиток країн. Іноземні інвестиції були вагомим внеском у накопичення 
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капіталу та сталий розвиток у багатьох країнах ЦСЄ. 
Криза конкурентоздатності європейських країн та доступ до дешевих кредитних ресурсів в 

рамках єврозони призвели до утворення дисбалансу фінансових рахунків країн єврозони та 
накопичення великих публічних та приватних боргів в перші роки обігу євро та під час глобальної 
фінансової кризи у 2008 році [9]. З початком Великої Рецесії економічні скорочення та втрата невірно 
оцінених фінансових вливань у периферію продемонстрували недостатність рівня економічної 
інтеграції в єврозоні та викликали негативну реакцію ринків, яку ми спостерігаємо і сьогодні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Баланс фінансових рахунків та динаміка зростання ВВП країн ЦСЄ (%) 

Фінансові рахунки Динаміка зростання ВВП 
Країна 

2009 рік 2010 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

Чехія -2,9 -2,5 0,9 0,6 0,5 

Болгарія -19,1 -11,1 -3,1 0,4 0,3 

Естонія -7,3 -0,8 1,1 2,8 -0,8 

Латвія -9,0 -0,5 1,2 1,3 0,8 

Литва -7,6 -2,3 -0,8 2,2 1,0 

Угорщина -4,9 -2,1 0,2 0,3 0,3 

Польща -5,5 -5,0 1,5 0,9 1,1 

Румунія -9,7 -6,7 -1,0 0,5 1,5 

Словенія -4,3 -3,0 -0,1 0,7 -0,7 

Словаччина -4,7 -4,1 1,4 0,8 0,9 
Джерело : розраховано за даними [7] 
 
За даними європейського бюро статистики Eurostat, в цілому за 2010-2011 роки економіка 27 

країн ЄС сповільнила темпи зростання на 0,5 % та продовжує скорочуватись. В 2013 році 
прогнозується невелике зростання (до 1,3 %). Фактично на порядку денному країн єврозони стоять 
два завдання: 

1) вирішення проблеми боргових зобов’язань всередині єврозони;  
2) усунення недоліків функціонування єврозони з метою недопущення в майбутньому подібних криз. 
Слід зазначити, що фінансова криза загострила проблеми зовнішньої заборгованості та 

спричинила суттєве збільшення державного боргу країн ЦСЄ. Зростання боргів держав і їхні дефолти 
не є унікальним чи винятковим явищем. Стартом для настання дефолту країни якраз і є зростання її 
боргів (як зовнішніх, так і внутрішніх) до меж, за якими починаються невідворотні наслідки – 
неможливість повернення боргів або їх обслуговування (табл. 2). Лідерами за обсягами 
заборгованості нині є Японія та США, – державний борг Японії перевищив у 2011 році 200% від ВВП 
країни. На другому місці – Греція – 170% від ВВП, фактично ця країна перебуває на межі дефолту.  

Таблиця 2 
Кількість банківських криз та дефолтів за зовнішніми боргами у деяких країнах країнах ЦСЄ з 

1800 року (або з моменту визнання незалежності) до 2008 року 
Частка років за період з 1800-2008 рр., 
упродовж яких інфляція перевищувала Країна Кількість 

банківських криз 

Заг. кількість дефолтів 
та/або випадків перенесення 

виплат 20% 40% 

Бельгія 3 7 21 12 

Греція 2 5 13 5 

Польща 1 3 28 17 

Росія 2 5 36 26 

Румунія 1 3 25 14 

Угорщина 2 7 16 4 

Україна 3 1 50 33 
Джерело : [5, с. 34] 
 
Зростання державного боргу негативно впливає на спроможність європейських країн 

протистояти новим економічним шокам, адже запас міцності щодо таких викликів практично 
вичерпано. Середній показник заборгованості для єврозони становить 85% від ВВП. 

Незважаючи на боргову кризу, країни ЦСЄ отримали власну економічну вигоду з реінтеграції 
Європи, а іноземні інвестори відкрили для себе регіон, який є привабливим для капіталовкладень. За 
рахунок порівняно низьких цін країнам регіону вдалося модернізувати виробництво та впровадити 
іноземні технології. Великі обсяги прямих іноземних інвестицій та висока частка експорту до ВВП є 
прямим свідченням цього, більше того дані показники залишилися незмінними. До 2011 року рівень 
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прямих іноземних інвестицій стабілізувався. Найгірша інвестиційна тенденція простежувалась в 
Угорщині: з пікових 75% від ВВП у 2009 році лише за два роки цей показник знизився на більше ніж 10 
процентних пункти. В Чеській республіці даний показник склав у 2011 році – 60 % від ВВП, у 
співвідношенні до 2010 року значення знизилося на 5% від ВВП [4].  

Ще однією особливістю економічного зростання в ЦСЄ є розвиток експорту. Якщо подивитись на 
частку експорту до ВВП, відмінності серед країн регіону ЦСЄ стають очевидними. Так, країни ЦСЄ-3 
(Чехія, Словаччина, Угорщина) змогли збільшити свою частку експорту у кризові роки. Польща, 
Хорватія та Румунія знаходяться у середній групі, що частково пояснюється розміром ринків (більші 
країни, як правило, менше експортують), а також неконкурентноздатною структурою. При цьому їхні 
результати є кращими, ніж аналогічні показники країн Південної Європи. 

Що стосується банківського сектора країн ЦСЄ, то слід зазначити, що зростання обсягів 
кредитування та активів у банківському секторі ЦСЄ не припинявся з часів розпалу глобальної 
фінансової кризи в 2008 році. Фактично, сумарні активи банків в регіоні ЦСЄ постійно збільшувалися: 
на 700 млрд. євро з вересня 2008 до вересня 2012 року. Звичайно, темпи зростання знизилися 
порівняно з докризовими. За останні чотири роки банки ЦСЄ збільшили додатковий капітал на 130 
млрд. євро, тобто, в загальному на 49%.  

Економічний механізм поширення фінансової кризи заснований на сумнівах щодо зростання 
економік країн Єврозони, що може мати негативний вплив як на експорт з країн Центральної та 
Східної Європи, так і на приплив капіталу в ці країни (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні макроекномічні показники деяких країн Центрально-Східної Європи (млрд. дол. США) 

 
Обсяг прямих 
іноземних 

інвестицій - за 
кордоном 

Інвестиції 
зазначеної 
країни в 

зарубіжні країни 

Золотовалютні 
запаси (резерви) Імпорт 

Обсяг 
зовніш-
нього 
боргу 

Країна 

2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р.  2011 р. 

Росія 314,6 487,40 513 561,1 31,01 35,81 53,86 

Польща 43,34 44,89 116,9 99,93 21,79 20,65 36,54 

Угорщина 24,04 26,39 52,89 44,9 10,78 10,08 23,25 

Чеська Республіка 16,82 16,47 44,62 35,26 14,35 12,90 10,58 

Словенія 8,50 9,75 1,24 1,15 3,1 2,9 6,12 

Естонія 7,03 6,60 0,319 0,217 1,62 1,78 2,42 

Хорватія 5,94 6,07 16,29 14,98 2,11 2,11 6,87 

Україна 3,20 7,34 38,13 27,15 7,2 8,68 12,34 

Словаччина 3,08 4,30 2,16 2,67 8,54 7,42 7,59 

Литва 2,32 2,61 7,47 8,82 2,94 3,14 3,58 

Румунія 1,69 1,50 54,66 49,93 7,08 7,83 14,35 

Латвія 1,12 1,03 7,37 6,92 1,26 1,52 4,20 

Болгарія 1,11 1,89 17,68 17,93 2,83 3,03 5,35 
Джерело : розраховано за даними [12] 
 
З даних табл. 3 можна зробити аналіз щодо динаміки макроекономічних показників країн ЦСЄ в 

період боргової кризи. Якщо безпосередньо аналізувати показники за відповідний період України, то 
ми бачимо, що золотовалютні запаси зменшилися з 38,13 млрд.дол. США у 2011 році до 27,15 млрд. 
дол США у 2012 році, тобто на 10,98 млрд.дол. США. 

Висновки з проведеного дослідження. Криза єврозони є явищем, що впливає на процеси 
глобального світового розвитку. Вона була спричинена як зовнішнім впливом світового економічного 
спаду, так і особливостями внутрішньої політики ЄС і держав-членів ЄС в економічній та соціальній 
сферах. Кризові явища в єврозоні були значним чином зумовлені особливостями її економічної та 
інституційної організації, зокрема, наявністю умов для вільного руху капіталу та відсутністю 
скоординованої політики в інших секторах економіки. Погіршення економічного становища в Єврозоні 
негативно впливає на країни Центральної і Східної Європи, але при цьому в даний час жоден з 
механізмів поширення кризи не представляється реальною небезпекою для країн регіону, беручи до 
уваги відсутність стурбованості з приводу державного боргу, більш низьку залежність від кредитів і 
потенційну вигоду від більш слабкого Євро. В даний час банківська система багатьох країн ЦСЄ 
залежна від найбільших економік Західної Європи. Держави Центральної та Східної Європи 
потребують нової моделі діяльності банків, яка буде більше спиратися на збільшення капіталізації за 
рахунок вкладів населення і внутрішнього фондування, а не на зовнішнє кредитування. 
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Анотація 
Стаття присвячена проблемам, які виникли під час боргової кризи в Єврозоні та їх вплив на 

економіки Центрально-Східної Європи. Виокремлені основні макроекономічні показники аналізованих 
країн під час боргових економічних проблем. Відображено динаміку золотовалютних запасів, імпорт 
та обсяги зовнішніх боргів в період боргової кризи, а також обсяг прямих іноземних інвестицій. 
Визначено баланс фінансових рахунків та динаміку зростання валово-внутрішнього продукту даних 
країн. Розраховані дані щодо кількості банківських криз та дефолтів за зовнішніми боргами у певних 
країнах Центрально-Східної Європи до 2008 року. Наданий аналіз, щодо обсягів зовнішньої 
заборгованості провідних країн світу у кризових процесах. 

Ключові слова: дефолт, фінансова система, євро, боргова криза, боргові зобов’язання, 
державний борг, банківська криза. 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам, которые возникли во время долгового кризиса в Еврозоне и 

их влияние на экономики Центральной и Восточной Европы. Выделенные основные 
макроэкономические показатели анализируемых стран при долговых экономических проблем. 
Отражена динамика золотовалютных запасов, импорт и объемы внешних долгов в период 
долгового кризиса, а также объем прямых иностранных инвестиций. Определены баланс 
финансовых счетов и динамика роста валово-внутреннего продукта данных стран. Рассчитанные 
данные по количеству банковских кризисов и дефолтов по внешним долгам в некоторых странах 
Центральной и Восточной Европы до 2008 года. Предоставленный анализ, по объемам внешней 
задолженности ведущих стран мира в кризисных процессах. 

Ключевые слова: дефолт, финансовая система, евро, долговой кризис, долговые 
обязательства, государственный долг, банковский кризис. 

 
Annotation 

The article is devoted to the problems, which occurred during the debt crisis in Eurozone and its 
impact across the Central and Eastern European economies. The pivotal economic indicators of the 
countries analyzed during the debt crisis are provided. It reflects the dynamics of gold reserves, volumes of 
importation and debt and the extent of foreign direct investments. The financial balances are set out along 
with the dynamics of increases in Gross Domestic Products of these countries. The calculation is provided in 
relation to the bank crises and defaults on external debt in certain countries of Central and Eastern Europe 
before 2008. The volumes of debt obligations of world's leading countries during the crisis are analyzed. 

Key words: default, financial system, euro debt crisis, debt, debt, banking crisis. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ В 
УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. В середині ХХ ст. в умовах розвитку постіндустріального суспільства в 

країнах Заходу набула динамічного розвитку сфера послуг. Під впливом розгортання процесів 
лібералізації, інтеграції та глобалізації, що відбуваються у сучасному світовому господарстві, ця 
тенденція стала характерною для більшості країн світу. Як показує практика, сфера послуг є однією з 
найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. Так, у розвинених країнах світу 
частка сфери послуг в структурі ВВП перевищує 70%, в ній зайнято понад 60% робочої сили (у США – 
до 75% ) [2, с. 48]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки українськими вченими було 
підготовлено цілу низку досліджень, в яких розглядаються й аналізуються окремі аспекти 
досліджуваної проблеми. Особливої уваги заслуговують праці відомих вчених-економістів: 
Є. Ф. Авдокушина, І. В. Бураковського, А. С. Гальчинського, Б. М. Данилишина, В. Г. Єременка, 
О. В. Зернецької, В. І. Жолдака, І. Н. Іванова, В. А. Квартального, В. І. Куценко, Д. Г. Лук'яненка, 
А. А. Мазараккі, В. Є. Новицького, С. Г. Осики, Ю. М. Пахомова, О. В. Плотнікова та ін. Проте існує 
об’єктивна необхідність подальшої розробки і вдосконалення теоретико-методологічних та практичних 
основ ефективного механізму формування та розвитку ринку послуг у сучасному світовому 
господарстві з урахуванням його тенденцій та змін, що відбуваються на кожному етапі його розвитку. 

Постановка завдання. Ціллю статті є дослідження пріоритетних напрямів формування та 
функціонування ринку послуг в Україні, суперечностей їх розвитку на сучасному етапі економічної 
системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обговорення проблем становлення ринкових 
механізмів господарювання в Україні обов’язково передбачає необхідність враховувати проблеми 
формування й розвитку ринку послуг. Проблеми, які стосуються інфраструктури і базових видів 
послуг, що надаються в умовах функціонування ринкової економіки, – енергетичні, комунальні, 
транспортні, фінансові, інформаційні і комунікаційні, – є досить різноманітними і відображають 
складність і неоднозначність їх дослідження.  

Комп’ютеризація визначила глобальні зміни в самій соціальній сфері [1, с. 154]. Послуги стають 
найважливішим продуктом, необхідних для розвитку суспільства в цілому і кожної особистості 
зокрема, а також економічних відносин в суспільстві [6, с. 98]. 

Активний розвиток ринку послуг зумовлений низкою факторів. Нині на перший план виходять 
інтелектуальні фактори економічного зростання та розвитку послуг зокрема. Розвиток ринку послуг 
визначається дією чинників мікро (внутрішнього) та макро (зовнішнього) середовища. Перші 
впливають на рівні окремої організації та безпосередньо визначають умови її функціонування.  

Чинники макросередовища представлені силами ширшого соціального плану, що створюють 
загальні умови функціонування ринку послуг [4, с. 154]. У першу чергу, це тип і стан економіки, 
демографічна ситуація та особливості розселення населення, природно-географічні умови, специфіка 
соціокультурного середовища тощо.  

Економічне зростання є одним із провідних чинників розвитку некомерційного сегмента ринку 
послуг, стан якого значною мірою залежить від обсягів бюджетного фінансування соціальної сфери 
(табл. 1). Як видно з табл. 1, фінансування соціальної сфери країні помітно збільшується, що дає 
підґрунтя для її розвитку. 

Ще одним важливим чинником сталого розвитку ринку послуг є зростання грошових доходів 
населення, істотне збільшення яких є чинником розширення платоспроможності попиту [5; 8]. 

При зміні величини оплати праці в економіці змінюється споживання населенням послуг, при 
зниженні рівня заробітної плати знижується рівень платних послуг культури, особливо відвідування 
кіносеансів, театрів тощо, а при поліпшенні ситуації динаміки грошових доходів населення 
розширюється реалізація послуг. 

Підвищення життєвого рівня громадян забезпечується шляхом впровадження системи 
державних соціальних стандартів, доведення розмірів державних соціальних гарантій до 
прожиткового мінімуму і наближення їх розмірів до європейських стандартів. Одним із кроків по 
забезпеченню зростання доходів громадян є збільшення мінімального розміру заробітної 
плати [7, с. 240]. 
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Таблиця 1 
Динаміка видатків бюджету України  

на окремі соціально-культурні заходи 2008-2010 рр., млн. грн. 
 

У тому числі 

державний місцеві 
Показник Зведений 

бюджет 
усього 

відсотків до 
зведеного 
бюджету 

усього 
відсотків до 
зведеного 
бюджету 

2008 

Освіта 60959,4 21554,3 35,4 39405,1 64,6 

Охорона здоров’я 33559,9 7365,5 21,9 26194,4 78,1 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 74069,7 50798,3 68,6 23271,4 31,4 

Духовний та фізичний розвиток 7916,1 2917,6 36,9 4998,5 63,1 

Житлово-комунальне господарство 8968,5 444,0 5,0 8524,5 95,0 

2009 

Освіта 66773,6 23925,7 35,8 42847,9 64,2 

Охорона здоров’я 36564,9 7535,0 20,6 29029,9 79,4 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 78775,4 51517,6 65,4 27257,8 34,6 

Духовний та фізичний розвиток 8330,2 3216,7 38,6 5113,5 61,4 

Житлово-комунальне господарство 7498,1 270,6 3,6 7227,4 96,4 

2010 

Освіта 79826,0 28807,5 36,1 51018,5 63,9 

Охорона здоров’я 44745,4 8759,0 19,6 35986,3 80,4 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

104534,9 69311,3 66,3 35223,6 33,7 

Духовний та фізичний розвиток 11525,4 5165,5 44,8 6359,8 55,2 

Житлово-комунальне господарство 5431,3 844,4 15,5 4586,9 84,5 
Джерело : [3, с. 150] 
 
Отже, пріоритетними напрямами розвитку ринку послуг є: удосконалення механізмів захисту 

прав інвесторів; розвиток інструментів ринку; покращення рівня життя населення; удосконалення 
системи управління розвитком рику послуг; удосконалення системи розкриття інформації на ринку; 
розвиток інституційної інфраструктури [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на розвиток ринку послуг України має вплив 
загальносвітових трендів, зокрема глобалізації як нового етапу процесу інтернаціоналізації 
господарського життя, формування відкритої ринкової економіки. Цей вплив проявляється, в першу 
чергу, в розширенні переліку послуг, зростанні стрімкої ролі тих чи інших видів (особливо 
інформаційних, консультативних, туристичних, фінансових), збільшенні обсягів експортно-імпортних 
операцій на ринку послуг та необхідності зняття обмежень на іноземну присутність у більшості 
сегментів ринку в процесі приєднання України до СОТ, різних міждержавних інтеграційних утворень. 

Таким чином, дослідженню різних чинників та факторів розвитку ринку послуг приділялося і 
приділяється багато уваги, особливо в сучасних умовах господарювання, коли стрімко розвивається 
наука і техніка, а їх результати активно використовується, коли змінюється технологія надання 
багатьох послуг. 
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Анотація 
Стаття присвячена проведенню аналізу закономірностей, тенденцій та пріоритетних 

напрямів формування ринку послуг. Обґрунтована актуальність дослідження розвитку ринку послуг 
та його постійної диверсифікації, а також механізмів регулювання та функціонування ринку послуг 
в Україні. Розглянуто основні фактори формування ринку послуг в умовах сталого розвитку. 
Розкрито зміст основних чинників, які впливають на формування ринку послуг в Україні та 
проведений аналіз динаміки їх розвитку. Проаналізовано особливості функціонування та визначено 
пріоритетні напрями розвитку ринку послуг в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: ринок, послуга, потреба, ринок послуг, життєвий рівень, фінансові послуги, 
нефінансові послуги, ВВП. 

Аннотация 
Статья посвящена проведению анализа закономерностей, тенденций и приоритетных 

направлений формирования рынка услуг. Обоснована актуальность исследования развития рынка 
услуг и его постоянной диверсификации, а также механизмов регулирования и функционирования 
рынка услуг в Украине. Рассмотрены основные факторы формирования рынка услуг в условиях 
устойчивого развития. Раскрыто содержание основных факторов, влияющих на формирование 
рынка услуг в Украине и проведен анализ динамики их развития. Проанализированы особенности 
функционирования и определены приоритетные направления развития рынка услуг в современных 
условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: рынок, услуга, потребность, рынок услуг, жизненный уровень, финансовые 
услуги, нефинансовые услуги, ВВП. 

Annotation 
The article is devoted to the analysis patterns, trends and priorities for the formation of the services 

market. The urgency of research and market development services to its constant diversification, as well as 
regulatory and market services in Ukraine. The main factors of market services in the context of sustainable 
development. Disclosed the content of the main factors influencing the formation of the services market in 
Ukraine and the analysis of the dynamics of their development. The features of the operation and identifies 
priorities for market development in the contemporary economy. 

Key words: market, service, need, market services, standard of living, financial services, non-financial 
services GDP. 

 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 71 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
УДК 338.1:631.11 

Якубів В.М.,  
д.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», 

Абрамик М.І.,  
к.с.-г.н., директор, 

Бесенюк М.І.,  
старший науковий співробітник, 

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:  

ФАКТОРИ І ПЕРЕДУМОВИ 
 

Постановка проблеми. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських 
підприємств Карпатського регіону на сучасному етапі є надзвичайно актуальним питанням, оскільки 
від цього залежить перспектива розвитку аграрної галузі та регіону загалом. Сільськогосподарські 
підприємства є генератором, який при раціональній організації здатний забезпечити вирішення 
сукупності економічних, соціальних та екологічних проблем становлення сільських територій. 

Проте, як показує практика, забезпечення виходу сільськогосподарських підприємств на якісно 
вищий рівень розвитку, який забезпечував би мультиплікативний ефект на становлення інших 
пов’язаних галузей та регіону, є складним, проблемним і тривалим процесом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення конкурентоспроможного 
розвитку агроформувань висвітлені у працях багатьох вчених-аграрників, а саме: В. Г. Андрійчука, 
Н. Є. Голомші, М. Й. Маліка, П. Р. Пуцентейла, П. Т. Саблука, Б. К. Супіханова, В. М. Трегобчука та ін. 
Проте проблеми низькоконкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва залишаються 
невирішеними. Крім того, з розвитком вітчизняної та міжнародної економіки, щоразу виникають нові 
фактори та умови, що визначають подальший етап становлення сільськогосподарських підприємств. 
Тому науково-прикладні дослідження цієї тематики є досить актуальними. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення та обґрунтування основних факторів і 
передумов, які мають визначальний вплив на процес розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Оскільки забезпечення конкурентоспроможного розвитку агро формувань можливе лише за умови 
комплексної і правильної діагностики проблем функціонування цих суб’єктів господарювання та 
виявлення сукупності найважливіших чинників, які впливають на цей процес. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі діагностики проблемних аспектів 
функціонування сільськогосподарських підприємств та факторів, що їх породжують застосовано 
факторний підхід.  

Суть такого підходу полягає в тому, що досліджуючи конкретне явище чи процес потрібно 
розглядати його з точки зору факторів, що з ним взаємопов’язані. Виходячи з того, що фактор – це 
«умови здійснення господарських процесів і причин, які впливають на ці процеси» [1, с. 17], то такий 
підхід реалізується теж у двох аспектах: умовах і причинах. Оскільки очевидно, що усі явища і процеси 
економічного життя зумовлені двома основними чинниками. По-перше, умовами її функціонування, 
тобто передумовами, що визначають характер спрямування, видозміну, можливість прояву певних 
властивостей і т.д. Детальне вивчення комплексу таких умов, що передбачають факторний підхід, 
уможливлює маніпуляцію такими передумовами з метою впливу і регулювання явища чи процесу, що 
вони зумовлюють. Оскільки такі умови є факторами зовнішнього середовища стосовно предмету 
дослідження, то за їх допомогою здійснюється зовнішній вплив на окремі внутрішні складові і зв’язки 
певного економічного явища.  

Другим зумовлюючим чинником, що потребує детального вивчення в процесі дослідження 
конкретного процесу, є фактор – причина впливу. Очевидно, що усі явища економічного життя 
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відбуваються не хаотично, а під впливом певних чинників, тобто усі зміни, що мають місце в процесі 
розвитку є наслідком реалізації конкретних факторів. 

Суть факторного підходу полягає також у вивченні економічних явищ з погляду факторів, що на 
нього впливають. Тобто, визначаючи певні тенденції структурних, кількісних чи якісних змін, стан 
розвитку об’єкта, прояв його властивостей, слід постійно вивчати сукупність чинників, що зумовили 
такі зміни, тобто детально аналізувати їх причини. 

Методика факторного підходу передбачає дослідження причинних зв’язків у тісній системі: 
передумови здійснення явища → безпосередньо економічне явище → причини його виникнення і 
спрямування. Часто такі складові факторної системи взаємозумовлюють одне одного і визначають 
характер та обсяг реалізації.  

Таким чином, об’єктом дослідження факторного підходу є сукупність факторів, що впливають на 
певний процес.  

Отже, факторний підхід з його складовими: умовно-причинними зв’язками, сприяє глибшому 
розкриттю суті досліджуваного явища та умов і причин його функціонування. Крім цього, такий 
методологічний підхід підвищує точність в процесі прогнозування і моделювання розвитку подій 
шляхом екстраполяції минулих тенденцій і причин на майбутню ситуацію [2, с. 15-16].  

З метою забезпечення врахування усієї сукупності зумовлюючих факторів, що спливають на 
конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано класифікацію 
таких чинників (рис. 1). 

У наведеній класифікації згруповано фактори впливу за допомогою двох систем класифікації: 
фасетної та ієрархічної. Кожна з них має свої методи й прийоми групування, переваги і недоліки 
застосування. І тільки комплексне їх використання дозволяє отримати очікувані результати. Лише в 
сукупності дві системи класифікації, взаємодоповнюючи одна одну, здатні повністю розкрити 
причинно-наслідкові зв’язки та особливості досліджуваного явища, і на цій основі зробити певні 
висновки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація факторів конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських 
підприємств 

 
Фасетна система класифікації передбачає розподіл (розбивку) класифікованої номенклатури на 

належні групування по різних аспектах (фасетах) чи їх сукупностях [3, с. 78]. Відповідно до такої 
класифікаційної системи групування факторів впливу на конкурентоспроможний розвиток сільського 
господарства та підприємств у ньому здійснено шляхом виділення ряду незалежних між собою ознак. 

Сутність ієрархічної системи класифікації полягає в тому, що початкову множину об’єктів 
типологізації ділять спочатку за деякою вибраною ознакою на великі групи, потім кожну утворену групу 
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поділяють на ряд наступних груп і т.д. При цьому важливим є чітке підпорядкування (ієрархія) 
класифікаційних групувань [3, c. 78]. 

Дана методика класифікації передбачає визначення множини факторів і їх поділ на структурні 
елементи єдиної ієрархічної системи за певною ознакою. У нашому випадку, сукупність чинників 
впливу на забезпечення конкурентоспроможного розвитку агроформувань розподілено за критерієм їх 
пріоритетності, тобто значущості в досліджуваному процесі. 

Детальний аналіз соціально-економічних та природно-екологічних показників функціонування 
сільськогосподарських підприємств регіону Карпат показує, що досліджувана територія має значний 
потенціал щодо розвитку сільського господарства. У цьому аспекті можна виділити систему передумов 
і факторів, що сприяють розкриттю внутрішніх можливостей даної місцевості щодо ведення аграрного 
виробництва. Узагальнені результати вивчення таких чинників наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Передумови і фактори конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств у 

регіоні Карпат 
(дані за 2011 р.) 
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Виробничо-підприємницькі фактори розвитку сільськогосподарських підприємств 

Кількість сільськогосподарських 
підприємств, од. 

1752 774 1415 1019 4960 56133 8,8 

Середній розмір 
сільськогосподарських 
підприємств, га 

28,1 147,3 162,8 116,8 113,7 365,2 31,1 

Наявність сільськогосподарських 
земель, тис. га 404,7 489,8 1031,5 448,9 2374,9 36483,3 6,5 

Чисельність працівників в аграрних 
підприємствах, тис. чол. 124,1 138,0 204,3 105,0 571,4 3410,3 16,8 

Середньомісячна заробітна плата у 
сільському господарстві, грн. 1267 1958 1879 1490 1648,5 1800 91,6 

Виробництво валової продукції 
сільського господарства, млн. грн. 4044,8 5176,2 8400,9 4318,6 21940,5 233696,3 9,4 

Виробництво валової продукції 
аграрними підприємствами, млн. 
грн. 

205,1 1446,7 2248,1 1034,8 4934,7 121053,7 4,1 

Інвестиції в основний капітал, 
млрд. грн. 

2,9 3,6 11,4 2,2 20,1 209,1 9,6 

Рівень рентабельності 
виробництва у агроформуваннях, 
% 

-0,5 32,0 21,4 13,4 16,6 27,0 х 

Регіональні передумови і фактори розвитку сільськогосподарських підприємств 

Кількість сільських населених 
пунктів, од. 

579 765 1850 398 3592 28450 12,6 

Доход населення в розрахунку на 1 
особу, грн. 14662,9 17238,4 19240,2 15634,4 16693,9 21249,5 78,6 

Рівень безробіття, % 9,6 8,7 7,7 8,2 8,6 7,9 х 
Коефіцієнт покриття експорту 
імпортом, % 0,70 0,88 0,38 0,84 0,7 0,83 0,8 

Площа земель природно-
заповідного фонду, тис. га 133,5 102,8 44,5 11,2 292 1225,7 23,8 

Джерело : розраховано за даними [4; 5; 6] 
 
З даних табл. 1 та деяких інших розрахунків можна зробити ряд висновків та виокремити основні 

виробничо-підприємницькі та регіональні передумови, що є підґрунтям для розвитку в регіоні 
аграрного виробництва: 

1) У Карпатському регіоні наявні вихідні ресурсні запаси необхідні для налагодження 
ефективного господарювання в АПК, зокрема це стосується забезпеченості сільськогосподарськими 
угіддями, основними засобами та робочою силою. На даний час в досліджуваних областях функціонує 
близько 4960 агроформувань, що складає близько 8,8 % від загальної кількості аграрних підприємств 
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України. При цьому, слід відмітити, що якісні характеристики зазначеного показника не є високими, 
проте вони виступають певною базою (основою) для перспективного розвитку даної галузі. 

2) Наступна передумова пов’язана не стільки з наявністю вихідних ресурсів, скільки з необхідністю 
налагодження ефективного господарювання та сталого соціально-економічного розвитку сільських 
територій. Це пояснюється, передусім тим, що в Карпатському регіоні зосереджено 3592 сільських 
населених пунктів (близько 12,6 % загальнодержавного рівня), у яких проживає переважаюча частка 
населення – 54 % сільських жителів. У зв’язку з цим виникає необхідність розвитку сільських територій 
через налагодження результативного функціонування аграрного виробництва. 

3) Тісно пов’язана з попередньою передумовою є ще одна висвітлена через призму 
необхідності, а саме: в досліджуваному регіоні спостерігається низький рівень життя населення. 
Середній доход в розрахунку на 1 особу складає 16693,9 грн. в рік, що становить лише близько 78,6 % 
загальнодержавного рівня. Це свідчить про необхідність покращення соціально-економічних умов 
проживання в аналізованих областях. Названі фактори в поєднанні з наявністю безробіття (8,6 % як в 
регіоні Карпат, проти 7,9 % в Україні) та дешевою робочою силою (середня заробітна плата в 
аграрному секторі Західних областей складає 91,6 % від середньої заробітної плати по Україні) 
формують значну передумову для привабливості залучення інвестицій в дану галузь. Оскільки 
наявними є бажання людей працювати за відносно невисоку заробітну плату. 

4) Привабливість аграрних підприємств як інвестиційного осередку полягає ще й у тому, що в 
регіоні спостерігається відносно висока ефективність виробництва або іншими словами 
ресурсовіддача. Так, при наявності в Карпатській місцевості 6,5 % сільськогосподарських угідь та 
16,8 % трудових ресурсів загальнодержавного рівня, тут виробляється близько 9,4 % валової 
продукції сільського господарства України. Це свідчить про наявний потенціал аграрного розвитку. 

5) Даний регіон має добре налагоджені зовнішньоекономічні зв’язки, зокрема поширені експортні 
операції. Так, у 2011 р. загальний обсяг експортних товарних операцій по регіону становив близько 
2 % від національного показника. Позитивним також є те, що для аналізованої місцевості характерним 
є високий показник покриття експортом імпорту – 0,83. Безумовно, такі явища пов’язані з близьким 
розташуванням місцевих аграрних товаровиробників до кордонів держави. 

6) Важливою передумовою розвитку сільського господарства в Карпатських областях є 
поширеність і збільшення активності туристичних осередків впродовж останніх років. Так, в 
аналізованому регіоні зосереджено близько 23,8 % земель природно-заповідного фонду країни. 
Підвищений інтерес до туристичних послуг Прикарпаття, Карпати і Закарпаття стимулює розвиток 
аграрного сектора як джерела для функціонування закладів ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, 
сільського зеленого туризму. 

Враховуючи наявні передумови і фактори розвитку, важливим є формування цілісної концепції 
конкурентоспроможного розвитку сільського господарства та підприємств у ньому. У цьому аспекті 
погоджуємось з авторами моделі стійкого-конкурентоспроможного розвитку сільського господарства 
[7], які стверджують, що дана модель повинна мати у стратегічній основі засади для вирішення 
питань, пов'язаних з продовольчою безпекою, екологічною стійкістю та майбутньою економічною 
життєздатністю сільських регіонів. 

Голомша Н. Є., провівши детальний SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського 
господарства України, визначила певні можливості та перспективи майбутніх напрямів розвитку [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, виділено і проаналізовано основні 
виробничо-підприємницькі та регіональні економічні та природнокліматичні передумови 
конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств в Карпатському регіоні. Визначені 
аспекти характеризують дану територію як досить потенціальну щодо забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку агроформувань і тому як привабливого сегмента інвестиційної сфери. 

Виходячи з вищеописаного, очевидно, що досліджуваний регіон має певні відмінності сільського 
життя від інших областей України. При цьому, розглядаючи його як цілісну систему, зрозуміло, що 
Карпатська місцевість зосереджує значні внутрішні особливості окремих територій. Це пояснюється 
тим, що регіон охоплює рівнинні, передгірські місцевості, гірські хребти, Закарпаття, які 
характеризуються різними природнокліматичними умовами. В цілому очевидно, що Карпатський 
регіон зосереджує певні передумови і фактори, які спроможні вивести сільське господарство на якісно 
вищий рівень функціонування і забезпечити конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарських 
підприємств. 

Бібліографічний список 
 

1. Реструктуризація та фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств : [посібник] 
/ Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні. – К. : Світ, 2005. –  480 с. 

2. Якубів В. М. Факторний аналіз у методології наукових досліджень / В. М. Якубів // Наука. 
Розвиток. Прогрес : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 січня 2011 р. – К. : 
«НАІРІ», 2011. – С. 15-16. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 75 

3. Экономический словарь агропромышленного комплекса / [Амбросов В. Я., Асаула Н. И., 
Беззуб В. М. и др.] ; под ред. А. А. Сторожука. – К. : «Урожай», 1986. – 334 с. 

4. Регіони України 2011 в 2-х томах : [статистичний зб.]. – К. : Державний комітет статистики 
України, 2012. – Т. 1. – 366 с. 

5. Регіони України 2011 в 2-х томах : [статистичний зб.]. – К. : Державний комітет статистики 
України, 2012. – Т. 2. – 806 с. 

6. Сільське господарство України 2011 : [статистичний зб.]. – К. : Державний комітет статистики 
України, 2012. – 370 с. 

7. Purvis Gordon A Model for Sustainably-Competitive Agriculture / Gordon Purvis, Liam Downey // 
Agroecology and Strategies for Climate Change. Sustainable Agriculture Reviews. – 2012. – Volume 8. – 
PP. 35-65. 

8. Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність сільського господарства України: можливості та 
фактори зростання / Н. Є. Голомша // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 67-71.  

 
Анотація 

У статті на основі застосування факторного підходу обґрунтовано класифікацію основних 
факторів, які впливають на конкурентоспроможність розвитку сільськогосподарських 
підприємств. Розкрито сутність, особливості застосування та результативність факторного 
підходу у науковому дослідженні. Проведено аналіз наявних умов функціонування 
сільськогосподарських підприємств. Виявлено та обґрунтовано основні виробничо-підприємницькі 
та регіональні економічні й природнокліматичні передумови забезпечення конкурентоспроможного 
розвиту сільськогосподарських підприємств у Карпатському регіоні. Визначено напрями 
стратегічного конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, розвиток, сільськогосподарські підприємства, 
фактори, передумови. 

Аннотация 
В статье на основе применения факторного подхода обоснованно классификацию основных 

факторов, которые влияют на конкурентоспособность развития сельскохозяйственных 
предприятий. Раскрыта сущность, особенности применения и результативность факторного 
подхода в научном исследовании. Проведен анализ существующих условий функционирования 
сельскохозяйственных предприятий. Выявлены и обоснованы основные производственно-
предпринимательские и региональные экономические и природно-климатические предпосылки 
обеспечения конкурентоспособного развития сельскохозяйственных предприятий в Карпатском 
регионе. Определены направления стратегического конкурентоспособного развития 
сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, развитие, сельскохозяйственные предприятия, 
факторы, предпосылки. 

Annotation 
The article is based on the use of factorial approach grounded classification of the main factors that 

influence the development of the competitiveness of agricultural enterprises. Essence, features of application 
and effectiveness of factor approach in scientific research, is exposed. The analysis of existent operating of 
agricultural enterprises conditions is conducted. Discovered and proved the main industrial and 
entrepreneurial and regional economic conditions or natural and also provide competitive farm's 
development in the Carpathian region. The directions of strategic development of competitive agricultural 
enterprises are defined. 

Key words : competitiveness, development, agricultural enterprises, factors prerequisites. 
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ  
ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІСНУЮЧИХ 

ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні приводить до відповідальності та 
самостійності підприємств та інших суб'єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень. Їх 
ефективність значною мірою залежить від об'єктивної, своєчасної та всебічної оцінки фінансового 
стану підприємства загалом і ділової активності зокрема. Економічна наука до кінця XX століття не 
приділяла достатньо уваги розгляду ділової активності підприємств як особливої категорії соціально-
економічних відносин. Тим часом ділова активність у ході еволюції людства й світового господарства 
зазнавала суттєвих якісних змін й відігравала вирішальну роль у його прогресі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «ділова активність» з'явився в Україні в 90-і 
роки з розвитком підприємництва й виникненням таких понять, як діловий ризик і діловий крах, 
запобігання якого вимагає активних дій від підприємців [4, с. 215]. 

Проблеми визначення сутності та оцінювання ділової активності розглядаються в працях 
вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: Р. О. Костирко, М. Денисенко, В. Шкардун, Н. Ковпак, 
М. Д. Білик, О. В. Павловська, Д. А. Аакер, Е. Дж. Долан, А. Д. Шеремет, В. В. Ковальов, Г. В. Савицька 
та ін. У той же час механізми оцінки ділової активності залишаються слабо розробленим, оскільки 
кожен з авторів пропонує різні методики розрахунку її показників, які, в основному, характеризують 
тільки окремі аспекти ефективності окремого суб'єкта господарювання.  

Постановка завдання. Метою статті є уточнення методичних підходів до визначення поняття 
та оцінки ділової активності, вдосконалення характеристики терміну «ділова активність» та пошук 
шляхів росту ділової активності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в 
Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з 
перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в 
умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб’єкта господарювання.  

За економічним змістом ділову активність підприємств можна розглядати як у широкому, так і 
вузькому значенні. У широкому розумінні вона означає весь спектр зусиль підприємства, спрямованих 
на просування на ринках продукції, праці, капіталу [16, с. 110].  

У вужчому розумінні, тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності, ділова активність 
підприємства означає його виробничу й комерційну діяльність. 

Проведення аналізу теоретичних аспектів ділової активності доцільне із урахуванням наявних 
підходів до визначення цього поняття (рис. 1).  

Проаналізувавши наведені підходи до визначення поняття ділової активності підприємства, 
можна зробити висновок, що погляди дуже різні і немає єдиної характеристики цього терміну. Кожний 
автор намагається виокремити якісь найбільш важливі, на його думку, особливості, нюанси, що є на 
фоні інших більш значущими.  

Але не можна акцентувати увагу лише на вузькому або на широкому визначенні ділової 
активності. Досвід опрацьованих фахових джерел наштовхує на необхідність удосконалення та 
уточнення існуючих понять ділової активності [10; 11]. 

Виконаний аналіз дозволив визначити, що ділова активність – це комплексна характеристика 
діяльності підприємства, яка містить в собі оцінку ступеня напруженості та виконання плану по всім 
видам показників діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання прибутковості підприємства 
та його інвестиційної привабливості, пошук можливих резервів підвищення ефективності виробництва, 
аналіз ефективності використання трудових, нематеріальних та фінансових ресурсів, прагнення 
лідерства на ринку. 

З метою позиціонування ділової активності в системі управління і вибору найбільш ефективних 
моделей та інструментів до її формування на підприємстві, були систематизовані основні підходи 
щодо аналізу ділової активності підприємства, які наведені в табл. 1. 
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Рис. 1. Визначення, що характеризують сутність ділової активності підприємства 
 

Таблиця 1 
Існуючі підходи до змісту системи показників аналізу ділової активності підприємства 

 
Автори Сутність підходу Основні показники 

А. Д. Шеремет, 
Г. В. Савицька 

[16] 

Ототожнюють ділову активність і 
оборотність активів та зобов'язань. 

Коефіцієнти оборотності капіталу, 
рентабельність та оборотність капіталу. 

Р. Холт 
[15] 

Спирається на показники ефективності 
виробничої діяльності, які вимірюють 
прибутковість фірми і її здатність 

використовувати активи. 

Прибутковість продажів, валовий прибуток, 
прибутковість активів, прибутковість капіталу, 

прибуток на акцію, показники виплати 
дивідендів і покриття відсотків, рентабельність 

капіталу. 

О. В. Єфимова 
[6] 

Акцентує увагу на аналізі операційного 
циклу. 

Період операційного циклу, обороту 
оборотних активів, середній період обороту 

грошових коштів і короткострокових 
фінансових вкладень. 

В. А. Лубков 
[1] 

Запропонував показники аналізу 
ділової активності, що враховує 

внутрішні і зовнішні взаємозв'язки. 

Економічна додана вартість, коефіцієнт 
інвестиційної ділової активності. 

В. В. Ковальов 
[8] 

Вважає, що ділова активність 
комерційної організації проявляється в 

динамічності її розвитку. 

Оцінка ступеня виконання планів, норм, 
нормативів; коефіцієнт стійкості економічного 

зростання; оцінка динамічності розвитку 
фірми. 

Л. І. Ушвицький 
[1] 

Розглядає ділову активність через 
призму якісних показників. 

Становище на ринку; ділова репутація; 
залежність компанії від великих 

постачальників. 

Дж. К. Ван Хорн 
[5] 

Бачить методику оцінки ділової 
активності в розгляді питання про 

зовнішнє фінансування. 

Показники ліквідності; питомої ваги позикового 
капіталу, рентабельності, забезпеченості 

відсотків за кредитами. 

Ю. Брігхем 
[2] 

Ділову активність оцінює коефіцієнтами 
якості управління активами, робить 
наголос на порівняння отриманих 
коефіцієнтів зі середньогалузевими 

даними. 

Оборотність товарно-матеріальних запасів, 
середній термін інкасації, оборотність 

основних засобів, оборотність всіх активів. 

Коваленко Л. О. та Ремньова Л. М. [9] вважають, що 
ділова активність підприємства – це комплексна 
характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності 
підприємства, а тому визначається системою таких 
критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних 
товарів, географія ділових відносин, репутація 
підприємства як партнера, активність інноваційно-
інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність. 
 

Заікіна О. О. та Ковальов В. В. [7] вважають, 
що ділова активність є важливою ринково-
орієнтованою категорією. У широкому 
розумінні означає весь спектр зусиль, 
спрямованих на просування підприємства на 
ринках продукції, праці, капіталу. У вузькому – 
означає його виробничу та комерційну 
діяльність, успішність вкладених зусиль, 
ресурсів, ефективність менеджменту. 

 
На думку Шеремета О. О. та Мец В. О 
[15], ділова активність означає зусилля, 
які підприємство докладає для виходу на 
ринок продукції, праці, капіталу, а при 
аналізі фінансово-господарської 
діяльності цей термін застосовується для 
характеристики поточної виробничої і 
комерційної діяльності. 

Ділова 
активність 

Гарасюк О. А. та Ігнатенко М. Ю. [3] 
вважають, що ділова активність 
підприємства оцінюється сукупністю 
кількісних і якісних параметрів, серед яких 
зростання економічного потенціалу 
підприємств, обсяги поставок на експорт, 
імідж підприємства. 

Вчерашня І. С. [12] вважає, що 
ділова активність підприємства – 
це економічна категорія, яка 
характеризує економічну 
діяльність підприємства з позицій 
внутрішніх його змін і виявляється 
через зміну її інтенсивності у часі. 

Цал-Цалко Ю. С. [12] вважає, що ділова активність 
підприємства формується за рахунок внутрішньої і 
зовнішньої ефективності. Внутрішня ефективність 
забезпечується організацією господарської діяльності, 
зовнішня – найкращим асортиментом готової продукції, 
товарів, робіт і послуг. Щодо переліку об’єктів діяльності 
підприємства, то виділяють 2 концепції: маркетингову – 
визначену потребами ринку, і технологічну – побудовану 
на інноваційних можливостях. 
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Проаналізувавши основні підходи до змісту системи показників аналізу ділової активності 
підприємства зарубіжних та вітчизняних вчених, можна зробити висновок, що Ю. Брігхем, 
А. Д. Шеремет, Г. В. Савицька, О. В. Єфимова бачать аналіз ділової активності суб’єктів 
господарювання, перш за все, в показниках оборотності. Слід зауважити, що аналіз оборотності – 
невід’ємна, але не єдина складова аналізу ділової активності підприємства.  

Більш вдалим є підхід В. В. Ковальова, який пропонує оцінювати ділову активність підприємства 
враховуючи коефіцієнт стійкості економічного зростання, проводити оцінку динамічності розвитку 
ринку. Л. І. Ушвицький бере до уваги у своєму підході якісні показники оминаючи кількісні, що, на нашу 
думку, може бути причиною значних відхилень у розрахунку ділової активності. Підхід Р. Холта щодо 
оцінки ділової активності спирається на показники ефективності виробничої діяльності, але не 
розглядає інші види діяльності підприємства, які є не менш важливим аспектом у розрахунку цього 
показника. Підхід Дж. К. Ван Хорна базується на розрахунку показників ліквідності [5; 13], які не дають 
змоги точно оцінити ділову активність організації. 

Розглядати та аналізувати ділову активність підприємства необхідно в трьох аспектах: 
фінансовому, виробничому і комерційному (рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема оцінки ділової активності підприємства 
 

Кожен аспект ділової активності пов'язаний з цілями і завданнями, що стоять перед 
підприємством на стратегічному та тактичному рівнях управління. 

Загальновизнано, що ділова активність підприємства знаходиться в безпосередній залежності 
від стану, динаміки і ефективності використання виробничих ресурсів, які складають майновий базис 
для господарської діяльності підприємства і визначають специфіку трудових функцій його працівників 
(рис. 3). 
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Ділова активність 

Продуктивність 
праці 

Виконання 
робочого плану 

Технологічна 
трудомісткість 

праці 

Виробнича 
трудомісткість 

праці 

Повна 
трудомісткість 

праці 

Обсяг товарної 
продукції 

Обсяг товарної 
продукції 

Обсяг товарної 
продукції 

Розширення 
номенклатури 
продукції 

Підвищення якості 
продукції 

Організація 
ефективної 

маркетингової 
діяльності 

Пошук дослідження 
нових ринків збуту 

Виручка від реалізації продукції 

Коефіцієнт автономії 

Коефіцієнт забезпеченості 
оборотними засобами 

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості 

Рентабельність власного капіталу 

Тривалість операційного циклу 

Тривалість фінансового циклу 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 79 

 
 

Рис. 3. Схема взаємозв'язку умов економічної динаміки, обумовленої характером використання 
ресурсів, які формують ділову активність підприємства [14]  

 
Слід зауважити, що не тільки наявність і використання ресурсного потенціалу підприємства 

виступає фактором формування і рівня прояву його ділової активності, але і, навпаки, від рівня і 
спрямованості прояву ділової активності залежать динаміка і ефективність використання ресурсів 
підприємства, вибір пріоритетного для підприємства вектора економічної динаміки [14]. 

Умови, що зумовлюють залежність ділової активності підприємства від ресурсних факторів його 
економічної динаміки: 

– динаміка зростання ресурсів повинна мати однозначну позитивну спрямованість; 

– виявлення спрямованості зміни ресурсних факторів економічної динаміки є однією з 
найважливіших управлінських завдань, вирішення якої забезпечить зростання ділової активності 
підприємства; 

– визначення резервної частини ресурсного потенціалу слід розглядати як джерело 
економічного розвитку. 

Отже, підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства може 
розглядатися як умова розвитку ресурсного потенціалу та зростання ділової активності. Дослідження 
ресурсних факторів економічної динаміки формування ділової активності підприємства можна 
проводити за допомогою аналізу екстенсифікації та інтенсифікації, а аналіз співвідношення 
екстенсивних та інтенсивних ресурсних факторів дозволить визначати стадію економічної динаміки і 
виявляти резерви розвитку ресурсного потенціалу підприємства, залучення яких сприятиме 
зростанню ділової активності [14]. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведено ретельний аналіз наявних у різних фахових 
джерелах підходів до системної оцінки ділової активності. Сформовано визначення цього поняття. 
Запропонована схема оцінки ділової активності підприємства. Розглянуто як один з варіантів 
зростання ділової активності підприємства підвищення ефективності використання виробничих 
ресурсів. Слід зауважити, що на сьогодні методика розрахунку й оцінки показників ділової активності 
підприємства потребує подальшого розвитку і постійного удосконалення. 
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Анотація 
У статті досліджена і обґрунтована необхідність та важливість аналізу ділової активності в 

сучасних умовах розвитку економіки. Розглянуто сутність та зміст ділової активності 
підприємства, запропоновано визначення цього поняття. Проаналізовані існуючі підходи різних 
вчених до змісту системи показників ділової активності та наведена власна схема аналізу ділової 
активності підприємства. Запропоновано, як один з варіантів зростання ділової активності 
підприємства, підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. 

Ключові слова: ділова активність підприємства, ефективність менеджменту, ресурсний 
потенціал, аспекти ділової активності, оцінка, аналіз.  

 
Аннотация 

В статье исследована и обоснована необходимость и важность анализа деловой 
активности в современных условиях развития экономики. Рассмотрены сущность и содержание 
деловой активности предприятия, предложено определение этого понятия. Проанализированы 
существующие подходы различных ученых к содержанию системы показателей деловой 
активности и приведена собственная схема анализа деловой активности предприятия. 
Предложено, как один из вариантов роста деловой активности предприятия, повышения 
эффективности использования производственных ресурсов. 

Ключевые слова: деловая активность предприятия, эффективность менеджмента, 
ресурсный потенциал, аспекты деловой активности, оценка, анализ. 

 
Аnnotation 

In the article it has been researched and grounded the importance and the necessity of analysis of 
business activity in the modern terms of development of economy. Considers the essence and content of the 
business activity of the enterprise, it is proposed to the definition of this concept. Analyzed the existing 
approaches of various scientists to the content of the system of indicators of business activity and is given its 
own scheme of the analysis of business activity of the enterprise. Proposed, as one of the variants of growth 
of business activity of the enterprise, increase of efficiency of use of resources. 

Key words:  business activity of the enterprise, performance management, resource potential, aspects 
of business activity, assessment, analysis. 
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РЕСУРСНО-ЦІЛЬОВА ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Однією з найбільш значимих методологічних проблем планування 
розвитку економічного потенціалу на підприємствах машинобудування була і залишається проблема 
поєднання планів різної спрямованості. Так, система управління підприємством функціонує в двох 
режимах: в режимі стратегічного і поточного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження та планування підвищення 
економічного потенціалу підприємства (ЕПП) приділялося немало уваги. Не можна не відмітити вклад 
учених, що займалися проблемою економічного потенціалу підприємства. Серед них можна назвати 
Л. І. Абалкіна [1], А. І. Анчишкина [2], А. Є. Воронкову [3], В. І. Свободіна [4], О. С. Федоніна [5], 
Е. Б. Фігурнова [6], Д. А. Черникова [7], Д. К. Шевченко [8] та ін. Аналізується бачення низки авторів, 
таких як І. Ансофф [9], У. Кінг [10], Ф. Котлер [11] про стратегічне планування. Проте не досить 
розробленими є питання єдиного методологічного підходу до стратегічного аналізу формування 
економічного потенціалу. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розгляді системи планування підвищення 
економічного потенціалу підприємства у рамках загальної системи стратегічного управління і 
планування на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить досвід великих промислових 
підприємств, саме недосконалість структури управління, інертність працівників підприємства, 
відсутність зацікавленості в участі і розумінні процесу розвитку є одним з основних чинників зриву 
стратегічних планів. Подібний збиток також викликає інертна структура управління великим 
підприємством. 

Відповідно до цього, а також зважаючи на часовий чинник, що робить значний вплив на успіх і 
зрештою значущість реалізації стратегічного плану підвищення економічного потенціалу 
підприємства, частину управлінського впливу (особливо спрямованого на кадрову складову 
економічного потенціалу) повинні включати заходи, які спонукають розвиток персоналу і зміцнення 
«системи цінностей», спрямованих на подолання опору. У зв'язку з цим доречно розглянути можливі 
варіанти реалізації напрямів розвитку (стратегій розвитку) відповідно до залучених для подібних цілей 
ресурсів (рис. 1). 
 

 

 

К – варіанти, які потребують коригування 
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Рис. 1. Ресурсно-цільова оцінка підвищення економічного потенціалу підприємства 
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Ефективність системи подібних заходів повинна посилюватися запропонованою нами 
структурою системи управління підвищенням економічного потенціалу, оскільки в її основі лежить 
матричний тип, що дає можливість розкриття творчого потенціалу співробітників – учасників проекту. 
В той же час умови зовнішнього середовища і рівень розвитку досліджуваного механізму, у свою 
чергу, можуть викликати розбіжності в системі «цілі розвитку – залучені ресурси». 

Як випливає з рис. 1, три з чотирьох варіантів ресурсно-цільової оцінки підвищення економічного 
потенціалу підприємства потребують коригування (К). 

Варіант 1. Відповідно до першого варіанту (рис. 1), стратегія розвитку реалізована в повному 
об'ємі. При цьому усі необхідні для реалізації стратегії ресурси були надані і використані в повному 
об'ємі. 

Варіант 2. Стратегія розвитку не була реалізована, хоча усі необхідні ресурси були представлені 
в повному об'ємі. Таким чином, можна говорити про помилку стратегічного планування, що полягає в 
недооцінці чинників, які впливають на стратегічні результати розвитку. Подібний варіант є наслідком 
пари основних невідповідностей: 
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ЕПi – план стратегічного розвитку економічного потенціалу підприємства; 
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ЕП (F(∑Сk
i)) – вплив показників конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства; 

UЕПi – управлінський вплив на складові економічного потенціалу; 
Iвн ; Iвн – вхідні та вихідні потоки внутрішньої інформації. 
Корекція в даному випадку повинна стосуватись процесу розробки стратегії розвитку 

економічного потенціалу адекватної реальному стану його елементів, а також вдосконаленню 
організаційної дії на основі інформації, що поступає, про стан розвитку. 

Варіант 3. Подібний варіант розвитку може бути охарактеризований «перестрахуванням», що 
полягає в надмірних засобах, які направляються для досягнення стратегічних цілей. Попри те, що в 
цілому результат досягнутий, збереження подібної тенденції може спровокувати серйознішу 
проблему, що виражається у відмові від нових перспектив розвитку через «нестачу ресурсів», і, в 
кінцевому результаті – втраті конкурентної переваги. Можна також виділити наступну пару 
невідповідностей в організаційному механізмі: 
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де Rw

ЕПij – обмін зовнішніми виробничими ресурсами; 
Fw

ЕПij – обмін зовнішніми фінансовими ресурсами; 
Rw

ЕПij – обмін внутрішніми виробничими ресурсами; 
Fw

ЕПij – обмін внутрішніми фінансовими ресурсами. 
Корекція в даному випадку повинна охоплювати усі елементи, задіяні в інформаційному обміні, 

крім того, сам процес формування стратегії розвитку необхідно переглядати і коригувати відповідно до 
наявної і необхідної кількості ресурсів як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Варіант 4. Повна недієздатність механізму підвищення, що проявляється як в переоцінці 
власних можливостей, так і у виборі недосяжних цілей розвитку. Крім того, результатом подібного 
варіанту можуть бути істотні прорахунки в інформаційній взаємодії, ресурсообміні, адекватній оцінці 
складових економічного потенціалу і потреб в розвитку: 

;
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    (3) 
Комплекс управлінських дій, що формуються на основі отримуваної інформації як зовнішньої, 

так і внутрішньої, виходячи з перелічених вище варіантів невідповідності, – найбільш відповідальна 
ділянка організаційного механізму розвитку. Розглянемо детальніше схему ухвалення рішень при 
реалізації стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу у рамках організаційного 
механізму (рис. 2).  
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Рис. 2. Процес ухвалення управлінських рішень при реалізації стратегії підвищення 

економічного потенціалу підприємства 
 

Послідовність ухвалення рішень виглядає таким чином. В апарат управління постійно надходить 
інформація про стан розвитку елементів економічного потенціалу підприємства, а також дані про стан 
ресурсної бази, за допомогою якої підтримується подібний розвиток (Iвн, Iвн). Зовнішня і внутрішня 
інформація характеризує стан потоків (фінансових, кадрових, інформаційних і т. д.), а також 
адекватність розвитку тенденціям ринку.Поелементний аналіз подібної інформації, а також порівняння 
отриманої інформації, з показниками плану стратегічного розвитку (Кn) визначає подальшу 
послідовність ухвалення управлінських рішень. Причому такі рішення можуть прийматися як 
керівниками вищої ланки, так і середньої або нижчої, відповідно до посадових обов'язків, покладених 
на кожну ланку (рис. 2). 

Якщо виникає розбіжність між плановими і фактичними показниками плану розвитку або збої 
іншого характеру, потрібно здійснення позапланових (незакладених в стратегічний план) дій. 

На рис. 2 розглянуті такі варіанти коригування, які стосуються: 
1. Планових показників; 
2. Самого механізму підвищення; 
3. Цілей розвитку. 
Коригування цілей розвитку можливе у разі часткової або повної відмови від раніше 

запланованих показників рівня підвищення основних елементів економічного потенціалу. Причому 
подібні рішення можуть робитися керівниками усіх ланок залежно від рівня планування, важливості 
показників і ступеня неузгодженості планових і фактичних даних.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сформульовані нами основи 
формування організаційної складової механізму підвищення економічного потенціалу підприємства, 
що об'єднує в собі часткові механізми: стратегічного управління розвитком; системного планування; 
інформаційної взаємодії і структуризації процесу, тісно взаємозв'язані не лише з процесами 
реорганізації систем управління і планування, але також і процесами ухвалення управлінських рішень 
і системами мотивації. В результаті формування організаційної складової механізму підвищення 
економічного потенціалу необхідно особливу роль відводити не лише вдосконаленню організації (при 
необхідності – реорганізації), планування, але і враховувати особливості процесу вироблення 
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стратегічних рішень, що супроводжуються пошуком оптимальних варіантів інформаційного і 
ресурсного обміну. 
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Анотація 
У статті аналізується проблема поєднання планів підвищення економічного потенціалу різної 

спрямованості на підприємствах машинобудування. Автор розглядає систему планування 
підвищення економічного потенціалу підприємства у рамках загальної системи стратегічного 
управління і планування на підприємстві. Пропонуються можливі варіанти реалізації напрямів 
розвитку (стратегій розвитку) відповідно до залучених для подібних цілей ресурсів. Визначається 
процес ухвалення управлінських рішень при реалізації стратегії підвищення економічного 
потенціалу підприємства.  

Ключові слова: економічний потенціал, стратегії розвитку, управлінські рішення, механізм 
розвитку. 

Аннотация 
В статье анализируется проблема сочетания планов повышения экономического 

потенциала различной направленности на предприятиях машиностроения. Автор рассматривает 
систему планирования повышения экономического потенциала предприятия в рамках общей 
системы стратегического управления и планирования на предприятии. Предлагаются возможные 
варианты реализации направлений развития (стратегий развития) согласно привлеченных для 
подобных целей ресурсов. Определяется процесс принятия управленческих решений при 
реализации стратегии повышения экономического потенциала предприятия.  

Ключевые слова: экономический потенциал, стратегии развития, управленческие решения, 
механизм развития. 

Annotation 
The article analyzes the issue of combining various plans for increasing the economic potential of 

machine building enterprises. The author reviews the planning system for increasing the enterprise’s 
economic potential within the framework of the general system of strategic management and planning at an 
enterprise. Possible variants of implementing development directions (strategies) have been suggested 
according to resources that are involved for reaching similar goals. The process of approving management 
decisions during the implementation of the strategy for increasing the enterprise’s economic potential has 
been described.  

Key words:  economic potential, development strategy, management decisions, development 
mechanism. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ЕКОЛОГО-
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НЕБЕЗПЕЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Управління проектами є одним з ключових інструментів досягнення 
стратегічних та поточних цілей підприємства, оскільки основу цієї управлінської технології становлять 
планування, мотивація, розвиток ефективних комунікацій, що забезпечує успішне вирішення 
конкретних завдань. Наслідуючи світову практику, підприємства все частіше зосереджують свою увагу 
на реінжинірингових проектах, під якими розуміють цілеспрямоване, заздалегідь обґрунтоване 
перепроектування бізнес-процесів підприємства, а також на аспектах техногенно-екологічної безпеки. 
Протягом останніх десятиліть людство пройшло шлях від свого повного відокремлення від природного 
середовища і наслідування стратегії неконтрольованого споживання, що проявляється у підвищеному 
техногенному навантаженні на довкілля, до розуміння єдності розвитку суспільства та природи, 
пропагування раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища. Основною тезою сьогодення стала коеволюція людини та природи, а антагонізм їх 
відносин і розвитку змінився на синергію [1], а також пошук оптимуму між корисністю такої діяльності і 
рівнем її загроз та негативного впливу на довкілля. 

З огляду на це, питання використання еколого-економічного реінжинірингу (ЕЕР) в 
удосконаленні діяльності техногенно небезпечних підприємств є актуальним, а особливо для 
підприємств нафтогазового комплексу, на які у структурі промисловості України припадає майже 
третина обсягів випуску продукції. 

Управління проектами ЕЕР представлено не управлінням окремими проектами, а 
корпоративним управлінням проектами, коли будь-який з таких проектів, що ініціюється 
підприємством, розглядається через призму стратегічних цілей. Корпоративна система управління 
проектами ЕЕР визначає системний процесний підхід до управління ЕЕР, а також знання, навички, 
інструменти та методи, які застосовуються в процесах і процедурах, що здійснюються в межах 
управління реінжиніринговими проектами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню оцінки ефективності проектів присвячено 
багато наукових вітчизняних та зарубіжних дослідження, що розглядають метод NPV (Net present value) [2; 
3], розрахунок рентабельності інвестицій (РІ) [4], внутрішньої норми рентабельності (Internal Rate of Return 
– IRR) [5], метод реальних опціонів [6; 7] та інші. Однак питання оцінки ефективності проектів ЕЕР, зокрема 
на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах (ТННГП), вивчені недостатньо. 

Постановка завдання. Відповідно до цього, завданням даного дослідження слід вважати 
обґрунтування системного та процесного підходів до оцінки ефективності проектів ЕЕР ТННГП в 
межах управління відповідними проектами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання економічної доцільності ЕЕР ТННГП 
повинне вирішуватись в процесі комплексної оцінки рівня техногенної безпеки підприємства та 
загального стану існуючого управління виробництвом, а також під час проведення ранжування 
стратегічних цілей і задач, які виникають на різних етапах функціонування господарюючого суб’єкта.  

Процедура ЕЕР ТННГП передбачає обґрунтування послідовності дій, які включають фактори і 
умови впливу на вибір варіанту реінжинірингу, критерії оцінки екологічної, соціальної, технологічної та 
економічної ефективності запропонованих змін, а також прогнозовану оцінку інтегрального показника 
рівня техногенної безпеки підприємства у випадку реалізації реінжинірингових заходів. Для цієї цілі 
запропоновано підхід щодо вибору найоптимальнішого варіанту еколого-економічного реінжинірингу 
виробничих процесів техногенно небезпечного підприємства на основі зазначених вище складових 
(рис. 1). 

Об’єктами еколого-економічного реінжинірингу виступають процеси, які поділяються на зовнішні 
(пов’язані із зовнішнім оточенням ТНП) і внутрішні (пов’язані з екологічними аспектами діяльності 
ТНП). Виходячи з такої класифікації об’єктів, проекти ЕЕР ТННГП можуть бути двох типів: проекти 
внутрішнього і зовнішнього реінжинірингу. 
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Рис. 1. Схема прийняття управлінських рішень щодо вибору найоптимальнішого варіанту 
еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечного 

нафтогазового підприємства 
 
Як уже відомо, головною метою бізнес-процесу є задоволення вимог клієнтів. Під клієнтами 

розуміються користувачі результатів виконання бізнес-процесу, яких можна поділити на зовнішні і 
внутрішні. 
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Зовнішні клієнти знаходяться поза підприємством і поділяються на тих, що одержують 
безпосередньо вихід процесу і на непрямі клієнти (споживачі). До внутрішніх належать такі типи клієнтів [8, 
с. 30-31]: первинні клієнти, які одержують первинний вихід; вторинні клієнти, що знаходяться поза 
процесом і одержують вторинні виходи; непрямі клієнти – це ті, які не отримують первинний вихід, але є 
наступними в ланцюжку створення цінності, а тому знайдуть відображення у процесі, що є пізнішим за 
часом або з некондиційним виходом. Прикладами вторинного виходу, через який вторинні потоки, що не є 
основною метою процесу, передаються в інші процеси, можуть бути звіт про кількість понадлімітного 
(аварійного) викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря або звіт про кількість понаднормованого 
часу роботи персоналу як частини виробничого процесу. Вторинні виходи звичайно ініціюють інші процеси. 
Згідно прикладів, аварійні викиди є причиною початку процесу ліквідації аварійної ситуації, а 
понаднормовий час може бути початком процесу нарахування додаткової заробітної плати. 

Розгляд різних варіантів еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів ТННГП 
пропонується здійснювати з врахуванням параметрів розвитку зовнішнього середовища, що 
обумовлюють функціонування підприємств нафтогазового комплексу. До основних параметрів відбору 
та оцінки факторів зовнішнього середовища відносять: об’ємність, що визначається кількістю 
елементів зовнішнього середовища, які в першу чергу повинно враховувати підприємство при 
підготовці і реалізації проектів ЕЕР; взаємопов'язаність факторів, під якою розуміють рівень сили, з 
якою зміна одного фактора впливає на зміну інших факторів середовища; динамічність, тобто 
швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні підприємства; невизначеність, яка розглядається як 
функція від кількості інформації стосовно дії кожного фактору та впевненості в її достовірності. При 
цьому доцільно сформувати такі групи вагомих факторів (критичних точок): 

− фактори, які перебувають у прямому взаємозв'язку з діяльністю підприємства та є найбільш 
динамічними (попит, діяльність конкурентів); 

− фактори, характер впливу яких на діяльність підприємств з часом суттєво не змінюється; 
− спеціальні фактори, дослідження яких дозволяє оцінити потенційні можливості розвитку 

підприємства. 
Серед типових складових макросередовища визначимо основні групи чинників, що враховують 

специфіку умов діяльності підприємств нафтогазового комплексу: природно-екологічна складова 
зумовлена територіальним розміщенням відповідних корисних копалин, станом навколишнього 
середовища; політико-правова складова представлена державним регулюванням підприємств 
нафтогазового комплексу, міждержавними угодами та залежністю від одного постачальника основних 
енергоносіїв; економічна складова відображає тенденції розвитку національної економіки, інвестиційних 
процесів; науково-технічна складова визначена вимогами до науково-технічного рівня виробництва та 
кваліфікації кадрів, що забезпечує конкурентоспроможність закордонних аналогів; міжнародна складова 
представлена географічним розташуванням та функцією транзитера енергоносіїв. 

Стан ринкового середовища може бути представлений низкою економічних характеристик, 
важливіші з яких є: потенціал ринку, рівень задоволення попиту, кількість конкурентів і конкурентні 
сили, інтеграційні процеси, технологічний рівень, впровадження інновацій, вхідні та вихідні бар’єри на 
ринку, привабливість галузі. 

Аналіз факторів внутрішнього середовища проводиться на основі запропонованої у роботі [9] 
системи показників для оцінки рівня техногенної безпеки з метою виявлення екологічно безпечних і 
техногенно небезпечних виробничих процесів, а також для встановлення виробничих можливостей 
(компетенцій) діяльності нафтогазових підприємств. Ця система показників обґрунтовується їх 
функціональною значимістю і характеризує взаємозв’язок екологічних і економічних процесів на 
підприємстві. Також система показників для підприємств різних сфер діяльності у нафтогазовому 
комплексі (геологорозвідка, видобування, переробка, транспортування нафти і газу) відображає 
специфіку діяльності цих підприємств.  

Під рівнем техногенної безпеки розуміють значення системи натуральних, вартісних, натурально-
вартісних показників, що відображають окремі основні складові (блоки) екологічної (природоохоронної) та 
економічної діяльності підприємства і характеризують степінь її впливу на стан біогеоценозів, ефективність 
освоєння і відновлення природних ресурсів у взаємозв’язку і взаємообумовленістю зі степенем 
використання виробничих ресурсів, умовами та кінцевими (проміжними) економічними, фінансовими, 
соціальними і екологічними результатами діяльності нафтогазового підприємства.  

Проекти внутрішнього еколого-економічного реінжинірингу можуть бути двох типів: виробничого 
призначення, які спрямовані на безпечне виробництво, випуск продукції або на зменшення шкідливого 
впливу на довкілля і з певним рівнем економічного збитку від екологічних порушень та проекти з 
відвернення (запобігання) забруднення (проекти природоохоронного призначення). Це дозволить 
зменшити матеріало- та енергомісткість виробництва, знизити рівень аварійності, скоротити 
тривалість простоїв виробничих потужностей, отримати додатковий економічний ефект та 
інтенсифікувати проведення природоохоронних заходів. 

Зміни, що стосуються виділення із складу нафтогазових підприємств обслуговуючих підрозділів 
(транспортних, ремонтних, енергетичних, діагностичних та ін.), віднесено до зовнішнього 
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реінжинірингу. У першій ситуації можливі такі основні модифікації: створення на базі власних 
структурних підрозділів дочірніх підприємств, які відповідатимуть за окремі сервісні напрямки, але 
будуть виконувати основний об’єм роботи для головної компанії; виділення власних структурних 
підрозділів у самостійні підприємства з подальшим продажем бізнесу. 

Наступним кроком є вибір пріоритетних критеріїв для оцінки ефективності варіантів ЕЕР ТННГП 
та встановлення їхньої відносної важливості. Ранжування критеріїв здійснюється у відповідності до 
цілей і напрямків реінжинірингу.  

Еколого-економічна оцінка ефективності проектів, планів і програм є одним з ключових напрямів 
природоохоронної діяльності завдяки своїй високій економічній ефективності, так як відвернення 
негативних наслідків реалізованих заходів обходиться дешевше, ніж їх компенсація. 

Суттєвим моментом в оцінюванні проектів еколого-економічного реінжинірингу в ринковій 
економіці є аналіз їх дохідності, а саме співставлення витрат і вигід. Перед початком проведення таких 
розрахунків необхідно визначити, до якого типу відноситься проект ЕЕР ТННГП: виробничий проект, 
спрямований на додатково безпечний випуск продукції, або проект природоохоронного призначення.  

Оцінку проектів ЕЕР ТННГП можна здійснювати згідно методики оцінки інвестиційних проектів з 
врахуванням економічного збитку від екологічних порушень, де пропонується для проектів виробничого 
призначення розрахований збиток від екологічних порушень відносити до витрат проекту, а для проектів 
природоохоронного призначення – до результатів проекту [10, с. 39]. Саме показник економічного збитку 
від екологічних порушень дозволяє перевести негативні впливи проектів, планів і програм на навколишнє 
середовище із розряду екологічних характеристик проекту в розряд його економічних характеристик та 
буде стимулювати підприємства нафтогазової галузі до розробки і впровадження екологічно безпечних 
проектів. Таким чином, не тільки екологічна, а також і економічна оцінка буде спрямовувати розробників 
проектів на екологізацію небезпечних нафтогазових виробництв.  

На основі конкретних оцінок збитку здійснюється вибір безпечних варіантів розвитку 
виробництва на нафтогазових підприємствах, оптимальних природоохоронних заходів у визначених 
умовах підприємства чи регіону, місць розташування промислових об’єктів, шляхів оптимізації 
капіталовкладень, напрямків поліпшення планування виробничого процесу. 

У першу групу критеріїв оцінки ефективності варіантів ЕЕР ТННГП входять показники, які 
визначають економічний блок і можуть включати: показники оцінки ефективності проектів з 
врахуванням економічного збитку від екологічних порушень (чиста теперішня вартість (NPVe), індекс 
рентабельності (ІRе), внутрішня норма рентабельності (ІRRе), яка визначається нормою дисконту (Re), 
при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням, дисконтований 
період окупності) [10, с. 39]; показники зміни собівартості продукції (виконаних робіт), додаткового 

економічного ефекту (∆Е), загальної еколого-економічної ефективності ( totalee
E ). До системи 

показників економічної ефективності входять: приріст валової продукції в фактичних цінах, валового 
доходу, прибутку, в розрахунку на одного працівника; зниження виробничої і комерційної собівартості 
продукції, робіт (за видами); зростання рентабельності виробництва (за видами продукції). 

Другий блок критеріїв формують екологічні, еколого-економічні показники та інтегральний 
показник рівня техногенної безпеки. Екологічна ефективність визначається показниками зниження 
забруднення навколишнього середовища (обсяг викидів озоноруйнівних речовин, обсяг викидів 
парникових газів, обсяг викидів із зазначенням якості стічних вод), безвідходністю виробництва 
(відсоток використаних матеріалів, які є переробленими відходами) та витрат на ініціативи щодо 
зменшення відповідних викидів, скидів та збільшення безвідходністю виробництва. 

Третій блок критеріїв враховує інтереси суспільства загалом і включає показники соціальної 
ефективності запропонованих напрямків реінжинірингу. Соціальна ефективність – поняття, що 
відображає поліпшення соціальних умов життя людей (покращення умов праці і побуту, підвищення 
рівня зайнятості і безпеки життя людей, скорочення тривалості робочого тижня без зменшення 
заробітної плати, ліквідація важкої фізичної праці тощо). Соціальна ефективність є похідною від 
економічної ефективності. Соціальна ефективність не завжди може бути кількісно визначена. Проте 
про досягнуту соціальну ефективність можна судити за такими показниками, як зміна продуктивності 
праці; відсоток працівників, які пройдуть підвищення кваліфікації; витрати на професійно-
кваліфікаційну перепідготовку працівників; кількість працівників, які будуть працевлаштовані після 
вивільнення внаслідок модернізації виробництва чи інших змін; зміна рівня заробітної плати; зміна 
рівня соціального страхування; сума коштів, що будуть виділені на охорону праці та ін. 

Четвертий блок критеріїв відображає технологічну ефективність варіантів розподілу ресурсів 
(приріст об’єму добування нафти (∆Qі) [11, с. 13], приріст обсягів нафтопереробки, збільшення 
проходки буріння), коефіцієнт нафтовилучення, приріст глибини переробки нафти і т.д.). Показники 
технологічної ефективності свідчать про ефективність використання ресурсів, рівень 
ресурсозбереження, продуктивність праці, енерго- і капіталоємність продукції, робіт. 

У табл. 1 наведено різні підходи до оцінки ефективності для відмінних проектів внутрішнього 
еколого-економічного реінжинірингу ТННГП. 
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Таблиця 1 
Розрахунок ефективності проектів, планів і програм еколого-економічного реінжинірингу 

виробничих процесів ТННГП 
 

Варіанти проекту еколого-
економічного реінжинірингу 

Показники оцінки ефективності проектів з врахуванням економічного 
збитку від екологічних порушень 
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L – економічний збиток від екологічних порушень (Lt – збиток в t-му році); 
Pt – результати в t-му році, t = 1,2,...,Т; 
Bi – початкові інвестиційні витрати;  
Bе– експлуатаційні (поточні) витрати; 
К – сума дисконтованих інвестицій; 
Re – внутрішня норма рентабельності; 
r – ставка дисконту; 
∆E – додатковий економічний ефект; 
Рn I Рb – ціна реалізації одиниці продукції (роботи) у новому і базовому варіанті; 
Сn I Сb – собівартість одиниці продукції (роботи) у новому і базовому варіанті; 
Qn I Qb – обсяг продукції (робіт) у новому і базовому варіанті; 
∆Qі – приріст об’єму добування нафти за рахунок зниження простоїв з і-ої причини; 
nex – кількість діючих свердловин;  
q – середньодобовий дебіт; 

01
, ii tt

 – час простоїв з і-ої причини у порівняльних варіантах; 

totalee
E

 – показник загальної еколого-економічної ефективності; 
Еее – повний еколого-економічний ефект; 
Вее – витрати на забезпечення еколого-економічного ефекту, у тому числі природоохоронного призначення; 
Rp – вартість валової продукції; 
Bp – виробничі витрати; 
Кe – коефіцієнт ефективності природоохоронних витрат; 
Bl – витрати на запобігання збитку від екологічних порушень; 

n

tL
 – відвернений економічний збиток від екологічних порушень в рік t; 

Bt – витрати t-го року. 
Джерело : складено на основі [10, с. 39; 11, с. 13] 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 90 

Наступним етапом є відбір найкращого варіанту еколого-економічного реінжинірингу на основі 
побудованої матриці. При формуванні матриці варіантів ЕЕР ТННГП можуть бути враховані всі 
вищеперераховані критерії у сукупності або найбільш значимі із них з точки зору спеціалістів, які 
приймають рішення щодо реінжинірингу виробничих процесів нафтогазового підприємства. 

Для підтвердження правильного вибору того чи іншого варіанту ЕЕР варто оцінити наслідки 
впровадження таких проектів на основі діагностики еколого-економічного рівня техногенно 
небезпечних нафтогазових підприємств та співставлення додатково отриманого інтегрального ефекту 
і витрат на його забезпечення. 

Побудова системи рівнянь на рис. 1 зводиться до визначення чистого економічного ефекту і 
порівняння отриманих чи очікуваних економічних результатів із витратами на їх здійснення. 
Позитивний еколого-економічний результат (R) складається з: R1 – економії на платежах за 
природокористування; R2 – компенсаційних платежів підприємству з позабюджетних екологічних 
фондів у випадку реалізації природоохоронних заходів; R3 – приросту прибутку в основному 
виробництві за рахунок проведення природоохоронних заходів. В складі природоохоронних витрат 
підприємства враховуються всі необхідні поточні і експлуатаційні витрати. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, запропонований підхід до оцінки проектів 
еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових 
підприємств є одним з інструментів підвищення ефективності управління ними, що дозволить 
забезпечитирезультативні зміни у веденні бізнесу нафтогазових компаній. Необхідно враховувати, що 
більшість проектів ЕЕР не дають швидкого економічного ефекту, але саме вони є ядром інвестиційних 
програм у середньостроковій перспективі (від одного року до п’яти) та формують основу стратегічних 
планів компанії. Але для того, щоб проекти реінжинірингу були проведені успішно, необхідно створити 
відповідне сприятливе середовище на підприємстві, щоб перепроектовані бізнес-процеси не були 
відторгнені і нові системи управління прижилися. У зв’язку з цим, окреслена у дослідженні ситуація 
ставить як перед науковцями відповідних галузей науки, так і перед відповідними спеціалістами 
практиками актуальне завдання розробити на основі концептуальних засад еколого-економічного 
реінжинірингу та екологічного менеджменту механізм управління техногенно небезпечними 
нафтогазовими підприємствами. Вміла організація цієї роботи дасть змогу прискорити вирішення цілої 
низки взаємопов’язаних завдань і в кінцевому підсумку забезпечити належний рівень використання 
проектного та екологічного менеджменту як дієвого інструменту в управлінні підприємствами. 
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Анотація 
Обґрунтовано системний та процесний підходи до оцінки ефективності проектів еколого-

економічного реінжинірингу виробничих процесів для техногенно небезпечних нафтогазових 
підприємств на основі визначених критеріїв екологічної, соціальної, технологічної, економічної 
ефективності та з врахуванням економічного збитку від екологічних порушень, що буде 
стимулювати такі підприємства до розробки і впровадження екологічно безпечних проектів. 
Запропоновано рекомендації щодо вибору найоптимальнішого варіанту еколого-економічного 
реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечного нафтогазового підприємства. 

Ключові слова:проекти еколого-економічного реінжинірингу, техногенно небезпечні 
нафтогазові підприємства. 

Аннотация 
Обосновано системный и процессный подходы к оценке эффективности проектов эколого-

экономического реинжиниринга производственных процессов для техногенно опасных 
нефтегазовых предприятий на основе определенных критериев экологической, социальной, 
технологической, экономической эффективности и с учетом экономического ущерба от 
экологических нарушений, что будет стимулировать такие предприятия к разработке и 
внедрению экологически безопасных проектов. Предложены рекомендации по выбору 
оптимального варианта эколого-экономического реинжиниринга производственных процессов 
техногенно опасного нефтегазового предприятия. 

Ключевые слова: проекты эколого-экономического реинжиниринга, техногенно опасные 
нефтегазовые предприятия. 

Annotation 
System and process approaches to effectiveness evaluation of environmental and economic business 

processes reengineering for man-hazardous oil and gas companies is grounded. It is based on certain 
criteria of environmental, social, technological, economic efficiency considering the economic damage 
caused by environmental disturbancesthat will stimulate companies to develop and implement ecological 
safe projects.It is proposed the recommendations on the choice of the optimal variant of ecological and 
economic business processes reengineering of man-hazardous oil and gas company. 

Key words: environmental and economic reengineering projects, man-hazardous oil and gas 
companies. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України 

вимагають пошуку нових підходів до підвищення ефективності діяльності вітчизняних хлібопекарських 
підприємств, які відіграють вагому стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеку держави. 
Економічні результати діяльності підприємств можна поліпшити за рахунок підвищення цін на 
продукцію або зниження витрат на її виробництво і реалізацію. Зважаючи на соціальну значимість 
хлібобулочної продукції, яка повинна бути доступною для усіх, навіть найбідніших верств населення, 
хлібопекарські підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на оптимізацію та зниження витрат на 
її виробництво. Оскільки вагомою передумовою будь-якого прийнятого рішення є всебічний і 
ґрунтовний аналіз наявної ситуації, то застосування стратегічного аналізу витрат для вітчизняних 
хлібопекарських підприємств сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності та забезпеченню 
ефективної діяльності у довгостроковій перспективі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання проведення стратегічного аналізу витрат 
підприємства у динамічному і конкурентному ринковому середовищі вивчали такі зарубіжні науковці, 
як В. Говіндараджан, М. Портер, А. Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон, Дж. Шанк та ін. В Україні ці питання 
розглядали М.В. Володькіна, Т.В. Головко, О.С. Кравченко, А.П. Міщенко, С.В. Сагова, 
М.Н. Стефаненко та ін. Однак більшість наукових досліджень є теоретичними, ґрунтуються на 
зарубіжному досвіді та не враховують реалій сучасної вітчизняної економіки і особливостей 
хлібопекарського виробництва.  
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На думку вітчизняних [1; 2; 4; 5; 7] і зарубіжних [8; 9] економістів стратегічний аналіз витрат 
ґрунтується на використанні вартісного ланцюга з виробництва продукції. Цей ланцюг дає можливість 
оцінити основні види діяльності щодо створення продукту для споживача і вплив на процеси 
виробництва допоміжних видів діяльності [2, с. 25]. Стратегічний аналіз включає в себе порівняння 
витрат підприємства з його основними конкурентами на всьому ланцюгу, починаючи із купівлі 
сировини і завершуючи цінами, сплаченими за товар кінцевим споживачем [8, с. 172].  

Оскільки для регіональних ринків хліба і хлібобулочної продукції України характерною є велика 
кількість хлібозаводів і міні-пекарень, які конкурують між собою, то проблема стратегічного аналізу 
витрат хлібопекарських підприємств є надзвичайно актуальною та потребує досліджень у науковому і 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей проведення стратегічного 
аналізу витрат хлібопекарських підприємств. Для досягнення цієї мети необхідно: визначити галузеву 
специфіку хлібопекарського виробництва, що впливає на процес стратегічного аналізу витрат; побудувати 
вартісний ланцюг з виробництва хлібобулочної продукції; проаналізувати витрати за видами діяльності 
цього вартісного ланцюга; вказати можливі шляхи зниження витрат хлібопекарських підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Хлібопекарське виробництво характеризується 
певними особливостями, що мають вагомий вплив на результати діяльності підприємств і повинні 
бути враховані у процесі стратегічного аналізу витрат. Зокрема, важливе значення відіграє 
дотримання жорсткого виробничого ритму, оскільки окремі операції виробничого процесу 
взаємопов’язані між собою включно до випуску готової продукції. Для хлібопекарського виробництва 
притаманна неперервна обробка сировини від моменту завантаження до отримання готової продукції, 
а перерва в роботі підприємства неодмінно спричиняє брак продукції та псування сировини. Якість 
готової хлібобулочної продукції значною мірою залежить від якості сировини, зокрема борошна. Окрім 
цього, пропозиція продукції хлібопекарських підприємств обмежена попитом, який цілком залежить від 
фізіологічних норм споживання людини (0,3-0,33 кг в день). Хліб і хлібобулочні вироби виробляють 
лише для місцевих (регіональних) ринків, оскільки тривале зберігання на складах є неможливим, 
транспортування обмежене через зниження споживчих властивостей, а обсяг нереалізованого товару 
повинен становити не більше 0,07% загального обсягу виробництва.  

Проведення стратегічного аналізу витрат для хлібопекарського підприємства дає змогу дослідити 
процес формування витрат на усіх етапах виробництва хліба і хлібобулочних виробів з метою їх зниження 
чи оптимізації. Для детального дослідження величини і структури витрат, а також виявлення шляхів їх 
зниження, необхідно скласти вартісний ланцюг з виробництва хлібобулочної продукції, розподілити 
витрати за видами діяльності та вивчити взаємозв’язки між ланками вартісного ланцюга. Згідно з 
концепцією вартісного ланцюга, запропонованою М. Портером [6], розрізняють вартісний ланцюг 
підприємства і загальний вартісний ланцюг з виробництва продукції, який охоплює систему вартісних 
ланцюгів постачальників сировини, виробників, посередників, торговельних підприємств, споживачів.  

Вартісний ланцюг хлібопекарського підприємства є складовою ланкою загального вартісного 
ланцюга, що забезпечує виробництво хлібобулочної продукції. До складу загального вартісного 
ланцюга, окрім вартісного ланцюга хлібопекарського підприємства, входять вартісні ланцюги 
виробників і постачальників ресурсів, необхідних для виробництва; торговельних підприємств, що 
реалізують продукцію кінцевому споживачу; кінцевих споживачів (рис. 1). Вивчення взаємозв’язків між 
ланками цього ланцюга дає змогу визначити частку витрат хлібопекарського підприємства у структурі 
витрат на виробництво хлібопекарської продукції, дослідити причини виникнення перевитрат ресурсів, 
виявити можливі шляхи зниження витрат.  

Хлібопекарська галузь входить до складу переробної промисловості, що зумовлює значну 
матеріаломісткість готової хлібобулочної продукції. За даними Об’єднання «Укрхлібпром», питома 
вага борошна у структурі собівартості хліба становить, залежно від сорту, 40-47%; заробітної плати 
основних робітників з відрахуваннями – 10-11%; палива – в середньому 8-11%, а для деяких 
підприємств – до 20% [3].  

Залежність хлібопекарських підприємств від постачальників сировини, зокрема борошна, 
вимагає спрямування зусиль на пошук можливостей здешевлення сировини для хлібопечення шляхом 
вертикальної та горизонтальної інтеграції. Удосконалення вертикальної інтеграції дає змогу розвивати 
тісні взаємовідносини з постачальниками сировини з метою контролю якості та зниження вартості 
отримуваних від них ресурсів. Зокрема великі хлібопекарські підприємства можуть співпрацювати з 
місцевими фермерами, сприяючи їм у зниженні витрат і забезпечуючи для себе низькі ціни на зерно, 
та, відповідно, на борошно. Невеликі хлібопекарські підприємства (міні-пекарні) можуть досягнути 
зниження витрат на сировину шляхом удосконалення горизонтальної інтеграції, здійснюючи спільні 
закупки сировини разом з іншими покупцями в одного постачальника і отримуючи знижку за великі 
обсяги придбаної продукції.  

Загалом доцільно переглядати умови договорів з існуючими постачальниками сировини і 
домовлятись про більш вигідні умови для хлібопекарських підприємств, налагоджувати прямі зв’язки з 
виробниками ресурсів або скорочувати кількість посередників, укладати угоди з новими 
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постачальниками, які пропонують більш вигідні умови.  
 

 
Рис. 1. Вартісний ланцюг з виробництва хліба і хлібобулочних виробів  

Джерело: Розроблено автором 
 
Вартісний ланцюг хлібопекарського підприємства складається з таких основних ланок: 

матеріально-технічне забезпечення необхідними ресурсами, підготовка та дозування сировини, 
замішування тіста, бродіння тіста, поділ на шматки і вистоювання, випікання, охолодження, пакування, 
переміщення готової продукції на склад, транспортування у торгову мережу. Окрім основних видів 
діяльності, що забезпечують виробництво продукції, на підприємстві функціонують підрозділи, що 
забезпечують допоміжну діяльність. Тобто, здійснюють роботи, спрямовані на розроблення та 
впровадження нових технологій і виробів, управління людськими ресурсами (наймання, навчання і 
мотивація персоналу, трудові відносини), забезпечення інфраструктури підприємства (управління 
підприємством, планування діяльності, бухгалтерська і фінансова робота, юридичне обслуговування, 
інформаційне забезпечення тощо). Схематично вартісний ланцюг хлібопекарського підприємства, 
розроблений на основі схеми виробничого процесу з виробництва хліба, представлено на рис. 2.  

Кожен вид діяльності на хлібопекарському підприємстві забезпечує створення доданої вартості 
у процесі виробництва продукції, але, разом з тим, потребує витрат ресурсів. Тому на кожному етапі 
вартісного ланцюга підприємства необхідно проводити аналіз виду діяльності, аналізувати витрати та 
виявляти можливі шляхи їх зниження чи оптимізації.  

У процесі забезпечення хлібопекарських підприємств матеріально-технічними ресурсами 
доцільно здійснювати аналіз і контроль витрат на придбання сировини, палива, енергії, спрямовуючи 
зусилля на пошук постачальників сировини за оптимальними цінами. Потрібно аналізувати витрати на 
приймання і складування продукції постачальників, а також витрати на управління матеріально-
технічним забезпеченням на рівні підприємства.  

Під час виробничого процесу слід аналізувати і виявляти резерви зниження витрат на етапах 
підготовки сировини, виробництва і пакування готової хлібобулочної продукції, забезпечуючи при 
цьому належний контроль за якістю. Необхідно виявляти можливості зниження витрат, що залежать 
від використовуваних технологічних процесів, шляхом впровадження прогресивних технологічних 
ліній, економії енергоносіїв, борошна та іншої сировини. Значну увагу потрібно приділяти тому, щоб 
запобігати втраті ресурсів, оптимізувати тривалість виробничого циклу, не допускати зупинок у 
виробничому процесі та браку готової продукції.  
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Рис. 2. Вартісний ланцюг хлібопекарського підприємства  

Джерело: Розроблено автором 
 
У процесі розроблення і впровадження у виробництво нових видів продукції слід виявляти 

альтернативні шляхи зниження витрат на основі удосконалення рецептури і технології виготовлення 
виробів. Переглядаючи і змінюючи традиційні рецептури, можна запровадити використання дешевших 
інгредієнтів, скоротити тривалість виробничого циклу.  

Особливістю хлібопекарських підприємств є відвантаження і постачання усієї готової продукції у 
торговельну мережу власними силами. Тобто підприємства повинні бути забезпечені відповідними 
транспортними засобами і персоналом. При реалізації продукції у роздрібну мережу необхідно 
вишукувати можливості зниження витрат шляхом оптимізації транспортних витрат при постачанні 
продукції кінцевому споживачу. Зокрема, доцільно знижувати витрати на оброблення замовлення, 
відвантаження і транспортування, шляхом підвищення ефективності використання транспортних 
засобів і визначення оптимальних транспортних маршрутів для постачання продукції у торгові точки.  

Вартісні ланцюги, що є наступними після виробництва продукції на хлібопекарському 
підприємстві, також спричиняють витрати, які входять у ціну хлібобулочної продукції, і впливають на 
результати діяльності хлібопекарського підприємства. Тому на цьому етапі підприємствам також 
доцільно значну увагу приділяти виявленню потенційних можливостей зниження витрат. З метою 
зниження витрат на транспортування продукції, окрім вищезазначених, слід розміщувати виробничі 
потужності ближче до споживачів, створювати точки продажу продукції безпосередньо поблизу 
хлібопекарських підприємств. Необхідно дослідити ефективність витрат на маркетингову діяльність, 
зокрема на маркетингові дослідження і рекламу, а також визначити доцільність створення і 
утримування власної мережі фірмових магазинів для реалізації продукції підприємства чи 
використання послуг діючих продовольчих магазинів.  

Під час проведення стратегічного аналізу витрат доцільно здійснити порівняння витрат 
хлібопекарського підприємства із аналогічними витратами безпосередніх конкурентів. Однак 
хлібопекарські підприємства функціонують в умовах обмеженого доступу до інформації щодо діяльності 
конкурентів, зокрема їхнього внутрішнього середовища, техніко-економічних показників і собівартості, та не 
завжди мають можливість порівняти свої витрати на виробництво конкретних видів продукції із 
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аналогічними витратами безпосередніх конкурентів. Проте на підприємствах можуть здійснювати 
дослідження ринку ресурсів, що дозволяє отримати інформацію про виробників і постачальників сировини, 
ціни та умови постачання. Рівень продуктивності використовуваного обладнання можна визначити шляхом 
порівняння показників його роботи із технічними характеристиками нового обрання, яке у широкому 
асортименті пропонують як вітчизняні, так і зарубіжні виробники. Проведення аналізу ринку збуту готової 
продукції дає змогу визначити не лише платоспроможний попит населення на продукцію, а й частку ринку і 
відмінності у цінах на готову продукцію підприємств-конкурентів. Відтак, дослідження стану хлібопекарської 
галузі як у межах регіону, так і України загалом, є важливою умовою проведення стратегічного аналізу 
витрат хлібопекарського підприємства в сучасних умовах обмеженого доступу до інформації про витрати 
конкурентів і собівартість продукції.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведення стратегічного аналізу витрат 
хлібопекарських підприємств дає змогу всебічного дослідити не лише  абсолютну величину і структуру 
витрат, але й причини їх виникнення відповідно до видів діяльності, що формують витрати у процесі 
виробництва і постачання готової продукції до кінцевого споживача. Аналізуючи витрати, необхідно 
враховувати організаційні особливості галузі та специфіку технологічного процесу виробництва 
продукції, що зумовлює використання своєрідної сировини, техніки, технології та кваліфікованих 
кадрів. Проте, дослідження шляхів зниження витрат на етапах забезпечення необхідними ресурсами 
хлібопекарських підприємств і постачання готової продукції кінцевим споживачам мають таке ж 
важливе значення, як і виявлення резервів зниження витрат безпосередньо на підприємствах 
хлібопекарської галузі. Отже, такий стратегічний аналіз витрат є важливим інформаційним підґрунтям 
для розроблення і впровадження у діяльність підприємств альтернативних шляхів зниження витрат, 
які можуть бути напрямом подальших досліджень.  
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Анотація 
У статті розглянуто особливості проведення стратегічного аналізу витрат для 

хлібопекарських підприємств. Визначено галузеві особливості хлібопекарського виробництва, що 
впливають на послідовність і результати цього аналізу. Побудовано загальний вартісний ланцюг з 
виробництва хлібобулочної продукції, що включає вартісні ланцюги постачальників ресурсів, власне 
хлібопекарського підприємства та постачальників готової продукції до кінцевого споживача. На 
основі розподілу витрат за видами діяльності виявлено можливі шляхи зниження витрат 
хлібопекарських підприємств. 

Ключові слова: витрати, стратегічний аналіз витрат, вартісний ланцюг, види діяльності, 
хлібопекарські підприємства.  

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности проведения стратегического анализа издержек 

хлебопекарных предприятий. Определено отраслевые особенности хлебопекарного производства, 
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которые влияют на последовательность и результаты этого анализа. Построена общая 
цепочка ценностей для производства хлебобулочной продукции, которая включает цепочки 
ценностей поставщиков ресурсов, хлебопекарного предприятия и поставщиков готовой 
продукции к конечному потребителю. На основании распределения издержек за видами 
деятельности обнаружены возможные пути снижения издержек хлебопекарных предприятий. 

Ключевые слова: издержки, стратегический анализ издержек, цепочка ценностей, виды 
деятельности, хлебопекарные предприятия.  

Annotation 
Special features of strategic costs analysis of baking companies have been considered in the article. 

Special branch features which influence the sequence and results of this analysis have been defined. A 
general value chain of bakery products, which includes the value chains of resource suppliers, baking 
company and suppliers of finished products to the end user, has been constructed. Possible ways to reduce 
the cost of baking companies have been identified on the basis of costs allocation according to the types of 
activity. 

Key words:  costs, strategic costs analysis, value chain, types of activity, baking companies.  
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ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  
ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ 
 

Постановка проблеми. Нині особливо важливого значення набувають питання ефективності 
розвитку окремих продуктових підкомплексів і визначення напрямів підвищення 
конкурентоспроможності продукції. Проблема поліпшення якісних показників функціонування 
зернопродуктового підкомплексу для України має стратегічну вагу, бо саме зерно та продукти його 
переробки нині є одним з надійних джерел валютних надходжень. Водночас одним зі шляхів 
розв’язання проблем, що виникають у технологічному ланцюзі «виробництво зерна – виробництво 
борошна – виробництво хліба» і вирішуються зазвичай не на користь сільськогосподарських 
підприємств, може бути організація ними внутрішньогосподарської переробки зерна.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам функціонування зернового ринку 
України присвячені праці відомих учених таких, як: В. Г. Андрійчук, В. М. Жук, В. Я. Месель-Веселяк, 
О. В. Олійник, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак та ін. Деякі економічні аспекти переробки зерна висвітлені в 
публікаціях таких дослідників, як: Л. А. Ільків [1], В. А. Колодій [2], О. О. Красноруцький [3], А. В. Кучер 
[4], В. М. Петров [5], Л. М. Пузік [6; 7] та ін. [8]. Поряд із цим назріла потреба наукового обґрунтування 
бізнес-проектів організації внутрішньогосподарської переробки зерна в типових сільськогосподарських 
підприємствах як засобу стабілізації їхніх доходів. 

Постановка завдання. Мета статті – висвітлити результати організаційно-економічного 
обґрунтування бізнес-проекту внутрішньогосподарської переробки зерна озимої пшениці в типовому 
аграрному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для розв’язання завдання укріплення 
конкурентних позицій на регіональному ринку зерна аграрними підприємствами можуть бути 
реалізовані різні стратегії, зокрема стратегія диверсифікації може бути використана для переробки 
зерна на борошно чи крупи за рахунок їх реалізації населенню, хлібозаводам, кондитерським 
фабрикам, їдальням, ресторанам тощо. Разом із цим, стратегія розвитку товару може бути 
застосована для такого продукту, як висівки, які можна використовувати для годівлі власних тварин, а 
також продавати населенню й фермерським господарствам [4]. З економічного погляду краще 
торгувати не зерном, а борошном, оскільки в цьому разі на аграрному підприємстві буде формуватися 
більша частка доданої вартості, а, відповідно, й питома вага в кінцевій ціні споживання. Основними 
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факторами впливу на формування ціни на борошно, перш за все, можна вважати вартість зерна як 
основного складника виробництва борошна, тарифи на електроенергію, розмір заробітної плати, 
амортизація обладнання, витрати на проведення ремонтних робіт, транспортні витрати, вартість 
пально-мастильних матеріалів, витрати на збут тощо. 

У результаті проведених досліджень ми розробили й обґрунтували бізнес-план інвестиційного 
проекту переробки зерна озимої пшениці на прикладі ТОВ «Агротоп» Валківського району Харківської 
області, що спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур. Бізнес-план включає такі 
розділи: опис галузі, підприємства та його продукції, дослідження ринку, концепція проекту, 
маркетинговий, виробничий, організаційний, фінансовий та інвестиційний плани, ризики та гарантії. 
Під час складання бізнес-плану за основу взято його формуляр, розроблений у ХНАУ ім. 
В. В. Докучаєва за участі одного зі співавторів цієї статті [9]. Розглянемо основні організаційно-
економічні аспекти запропонованого інноваційно-інвестиційного проекту. 

Місія проекту полягає в підвищенні конкурентоспроможності зерновиробництва й підприємства 
загалом за рахунок внутрішньогосподарської переробки зерна озимої пшениці на борошно вищого, 
першого й другого ґатунків, попит на яке в цьому районі задовольняється не повністю, тому ринкову 
нішу для такого товару можна вважати перспективною. Споживачами продукції ТОВ «Агротоп» будуть 
переробні підприємства, місцеве населення та працівники господарства. Продукція підприємства 
реалізовується на оптових, роздрібних та оптово-роздрібних ринках. У майбутньому можливі оптовий 
продаж борошна торговельній мережі району та виїзна торгівля борошном.  

Головною передумовою реалізації будь-якого аграрного проекту є забезпечення ресурсами. Для 
вибору техніко-технологічних засобів для переробки зерна ми дослідили ринок борошномельного 
обладнання, в результаті чого з’ясували, що найбільш економічно виправданим для реалізації проекту 
є млин АБМ-0,3 «Колосок» (виробник – ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш»), продуктивність якого 
становить 9 т переробки зерна пшениці на добу. Орієнтовний строк економічного життя 
запропонованого проекту становить 10 років (2013–2022 pp.) і буде він реалізовуватися у три стадії – 
передінвестиційну, інвестиційну й постінвестиційну. 

Організація виробництва згідно із запропонованим проектом передбачає застосування 
новітнього вітчизняного обладнання, що забезпечує високий вихід пшеничного борошна з 
найменшими затратами. Ця технологія спроможна забезпечити вихід борошна вищого ґатунку 45-
52 % від 1 т зерна озимої пшениці, першого ґатунку – 10-15 %, другого ґатунку – 5-12 % (залежно від 
якості зерна, дотримання технології і режимів переробки). У розрахунках ми прийняли загальний вихід 
пшеничного борошна на рівні 67 %, висівок – 28 %. 

Зважаючи на фактичні обсяги виробництва зерна озимої пшениці в ТОВ «Агротоп» і враховуючи 
проекту потужність млина АБМ-0,3, визначено, що річний обсяг переробки зерна становитиме 7440 ц, 
загальний вихід борошна дорівнюватиме 4985 ц, при цьому буде одержано 2083 ц висівок, які є 
супутнім продуктом переробки. Розрахунок нормативної собівартості борошна на 2013 р. (табл. 1) 
здійснено на підставі нормативних витрат на помел зерна пшениці, які становлять 70,63 грн/ц, а також 
фактичної виробничої собівартості 1 ц озимої пшениці як сировини, досягнутої на підприємстві у 
звітному році (107,12 грн). Для визначення собівартості виробництва борошна із загальної суми витрат 
ми відняли витрати на побічну продукцію, при цьому висівки були оцінені за ринковою ціною їх 
реалізації, яка становить 120 грн/ц.  

Отже, нормативна виробнича собівартість 1 ц борошна становитиме 180,18 грн, що з 
урахуванням 15 % нормативу витрат на збут дозволяє визначити нормативну повну собівартість 1 ц 
борошна на перший рік реалізації проекту – 207,21 грн. Собівартість 1 ц борошна буде збільшуватись 
протягом 2013–2022 рр., що пов’язано зі зростанням вартості матеріальних ресурсів на виробництво 
та реалізацію борошна, а також з інфляційними процесами.  

Станом на 2012 р. мінімальна ціна інтервенції на борошно вищого ґатунку становила 2615,8 
грн/т, максимальна – 3198,8 грн/т, на першого ґатунку – 2494,1 і 3050 грн/т відповідно, на борошно 
другого ґатунку – 2190 і 2678 грн/т. Спираючись на ці дані, ми здійснили прогноз середньорічних цін 
реалізації борошна різних ґатунків за трьома сценаріями: оптимістичний (у ролі базової прийнято 
максимальну інтервенційну ціну), песимістичний (у ролі базової – мінімальна інтервенційна ціна) та 
реалістичний (базову ціну визначено як середню арифметичну від максимальної й мінімальної цін). 
Для розрахунку виручки, зважаючи на кон’юнктуру ринку, обрано реалістичний ціновий сценарій, при 
цьому прогноз цін на всі роки життєвого циклу проекту, як і прогноз повної собівартості, базується на 
припущенні, що середньорічні темпи інфляції становитимуть 8 %. Борошно реалізуватимуть щомісяця, 
що дозволить працювати без простоїв та отримувати виручку від його продажу за перший рік 
реалізації проекту в розмірі 1434,5 тис. грн. Прогнозний бюджет доходів, витрат і прибутків від 
реалізації проекту переробки зерна озимої пшениці на борошно протягом його життєвого циклу 
наведено в табл. 2. 

Визначення статичних показників економічної ефективності проекту переробки зерна озимої 
пшениці на борошно показало, що коефіцієнт ефективності використання інвестицій становить 0,698, 
а термін окупності цього проекту дорівнює 1,43 року. Нагадаємо, що статичний термін окупності 
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інвестиційного проекту дозволяє визначити період, протягом якого вкладені інвестиції будуть 
відшкодовані за рахунок економічного ефекту, тобто за рахунок річного прибутку. Очікуваний рівень 
рентабельності дорівнює 38,9 %. 

Таблиця 1 
Розрахунок нормативних витрат на помел зерна озимої пшениці на борошно на перший рік 

реалізації проекту (за цінами станом на 2012 р.) 
 

Статті витрат Витрати всього, тис. 
грн 

Структура  
витрат, % 

Оплата праці (пряма і непряма), люд.-год 138,8 12,1 

Відрахування на соціальні заходи, % 50,9 4,4 

Сировина (зерно озимої пшениці за собівартістю), тис. грн 796,1 69,3 

Пально-мастильні матеріали, кг 15,5 1,3 

Електроенергія, кВт·год 31,1 2,7 

Амортизація 17,8 1,6 

Поточний ремонт основних засобів 15,1 1,3 

Інші матеріальні витрати 21,7 1,9 

Загальновиробничі витрати 7,7 0,7 

Плата за користування кредитами 49,0 4,3 

Страхові платежі 4,5 0,4 

Всього нормативних витрат на помел зерна, тис. грн 1148,2 100,0 

Витрати на висівки (вираховуються), тис. грн 250,0 х 

Всього виробничих витрат, віднесених на борошно, тис. грн 898,2 х 

Нормативна виробнича собівартість борошна, грн/ц 180,18 х 

Витрати на збут борошна, грн/ц 27,03 х 

Повна собівартість 1 ц борошна, грн 207,21 х 

Повна собівартість борошна – всього, тис. грн 1032,9 х 

Джерело : розрахунки авторів  
 

Таблиця 2 
Прогнозний бюджет доходів, витрат і прибутків від реалізації проекту  

переробки зерна озимої пшениці на борошно 
 
Роки реалізації проекту 

Показники 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Виручка від реалізації 
борошна – всього, 
тис. грн 1433,6 1579,2 1739,5 1916,3 1977,0 2178,2 2399,6 2643,4 2912,0 3078,2 
Обсяг реалізації 
борошна, ц 4981,9 5080,8 5182,8 5286,8 5046,6 5147,8 5250,8 5355,8 5462,8 5346,8 
Повна собівартість, 
грн/ц 207,2 217,8 235,2 254,0 274,4 296,3 320,0 345,6 373,3 403,1 
Повна собівартість – 
усього, тис. грн 1032,9 1106,5 1219,0 1343,0 1384,5 1525,3 1680,3 1851,0 2039,0 2155,3 
Прибуток від 
реалізації борошна, 
тис. грн 400,7 472,7 520,5 573,3 592,5 652,9 719,3 792,4 873,0 922,9 

Джерело : розрахунки авторів 
 
Розрахунок динамічних показників економічної ефективності проекту переробки зерна озимої 

пшениці на борошно (табл. 3) переконливо свідчить про економічну доцільність реалізації 
запропонованого проекту. Так, чиста приведена вартість (ЧПВ) становить 3558,9 тис. грн, індекс 
рентабельності (Ір) дорівнює 6,2, дисконтований період окупності (ДПОк) становить 1,61 року, тобто 
порівняння цих показників з їх критеріальними значеннями свідчить про досить високу економічну 
ефективність досліджуваного проекту.  

Розрахунок потреби в інвестиціях засвідчив, що загальна вартість запропонованого проекту 
дорівнює 573,8 тис. грн, з яких вартість обладнання для переробки зерна озимої пшениці на борошно 
становить 178,5 тис. грн. Для реалізації проекту, крім власних коштів у розмірі 306,0 тис. грн, 
підприємство має намір залучити додаткові кошти в сумі 267,8 тис. грн за рахунок одержання кредиту 
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в «Укрсиббанку» на три роки під 22 % річних. Згідно з графіком погашення кредиту й відсотків за ним 
упродовж 2013-2015 рр., сума відсотків при вказаній річній ставці за перший рік погашення позики 
буде становити 49,0 тис. грн, у другому році – 29,7, а в третьому – 10,4 тис. грн. Нарахування та 
виплата відсотків за користування кредитом для проекту здійснюватиметься щомісяця з моменту 
отримання кредиту, а основна сума боргу («тіло» кредиту) погашатиметься ануїтетними платежами, 
починаючи з січня 2013 р.  

Таблиця 3 
Розрахунок динамічних показників економічної ефективності проекту переробки зерна озимої 

пшениці на борошно, тис. грн 
 

Роки реалізації проекту 
Показники 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Прибуток 400,70 472,70 520,50 573,30 592,50 652,90 719,30 792,40 873,00 922,90 
Амортизація 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 
Грошовий потік 458,08 530,08 577,88 630,68 649,88 710,28 776,68 849,78 930,38 980,28 
Початкові 
інвестиції 

573,80 - - - - - - - - - 

Чистий 
грошовий потік 

-115,72 530,08 577,88 630,68 649,88 710,28 776,68 849,78 930,38 980,28 

Коефіцієнт 
дисконтування 
за дисконтної 
ставки 10 % 

1,000 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594 

Дисконтова-ний 
чистий 
грошовий потік 

-115,72 438,08 434,17 430,79 403,40 400,84 398,50 396,35 394,56 377,90 

ЧПВ, тис. грн 3558,88 
Ір, коеф. 6,20 
ДПОк, років 1,61 

Джерело : розрахунки авторів 
 
Розрахунки свідчать про те, що у 2013 р. заплановані обсяги виробництва та реалізації борошна 

суттєво перевищують беззбитковий (пороговий) рівень – 955 ц, а в грошовому виразі точка 
беззбитковості дорівнює 274,8 тис. грн. Це вказує на високий ступінь надійності розглянутого проекту. 

Висновки з проведеного дослідження. Обґрунтовано авторську концепцію підвищення 
конкурентоспроможності зерновиробництва за рахунок втілення інвестиційного проекту переробки 
зерна озимої пшениці на прикладі ТОВ «Агротоп», реалізація якого дозволить задовольнити потреби 
ринку в якісному борошні. Визначено економічну ефективність цього проекту за статичним і 
динамічним підходами й доведено економічну доцільність його практичної реалізації, що сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства.  

Доцільність практичної реалізації проекту зумовлюється досить високим рівнем його 
прибутковості, тому є підстави цей проект визнати інветиційно привабливим. Крім того, втілення 
проекту в життя дозволить забезпечити населення достатньою кількістю якісного борошна, створити 
додаткові шість робочих місць і поповнити бюджет відповідного рівня. Створення мініцеху з 
виробництва пшеничного борошна є цікавим проектом диверсифікації виробництва для типових 
аграрних підприємств, оскільки дасть змогу їм отримати додатковий прибуток, зменшити залежність 
від кон’юнктури ринку зерна, пом’якшити сезонність виробництва. Перспективи дальших досліджень у 
цьому напрямі вбачаємо в розробці й обґрунтуванні модельних інноваційно-інвестиційних проектів 
переробки продовольчого зерна в агропідприємствах.  
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Анотація 

Стаття присвячена організаційно-економічному обґрунтуванню бізнес-проекту 
внутрішньогосподарської переробки зерна. Запропоновано авторську концепцію підвищення 
конкурентоспроможності зерновиробництва за рахунок втілення інвестиційного проекту 
переробки зерна озимої пшениці, що дозволить задовольнити потреби ринку в якісному борошні. 
Розраховано нормативну собівартість борошна, розроблено прогнозний бюджет доходів, витрат і 
прибутків від реалізації проекту. Визначено економічну ефективність цього проекту й доведено 
економічну доцільність його практичної реалізації. Визначено основні параметри беззбитковості 
запропонованого проекту, які свідчать про високий ступінь його надійності. 

Ключові слова: бізнес-план, проект, переробка зерна озимої пшениці, борошно, собівартість, 
ціна, інвестиції, ефективність проекту. 

Аннотация 
Статья посвящена организационно-экономическому обоснованию бизнес-проекта 

внутрихозяйственной переработки зерна. Предложена авторская концепция повышения 
конкурентоспособности зернопроизводства за счет внедрения инвестиционного проекта 
переработки зерна озимой пшеницы, что позволит удовлетворить потребности рынка в 
качественной муке. Рассчитано нормативную себестоимость муки, разработан прогнозный 
бюджет доходов, затрат и прибыли от реализации проекта. Определена экономическая 
эффективность этого проекта и доказано экономическую целесообразность его практической 
реализации. Определены основные параметры безубыточности предлагаемого проекта, которые 
свидетельствуют о высокой степени его надежности. 

Ключевые слова: бизнес-план, проект, переработка зерна озимой пшеницы, мука, 
себестоимость, цена, инвестиции, эффективность проекта. 

 
Annotation 

The article is devoted to organizational and economic grounding of the business project farm grain 
processing. An author’s conception of increase the competitiveness grain through implementation of the 
investment project processing grain of winter wheat that will meet the market demand for quality flour are 
suggested. The normative cost of flour are calculated, the forecast budget revenues, costs and profits from 
the project are developed. The economic efficiency of this project is determined and the economic feasibility 
of its implementation is proved. The main parameters of break-even of the proposed project, that indicate a 
high extent of its reliability is calculated. 

Key words:  business plan, project, winter wheat grain processing, flour, cost, price, investment, 
efficiency project. 
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА ЯК ЧИННИК 
ЕФЕКТИВНОГО ОБЛІКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Створення законодавчо-нормативної бази щодо питань 
бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю використання основного капіталу є одним із 
головних чинників ефективного обліку та економічного росту підприємств, який покликаний 
оновлювати стан та ефективність основного капіталу. Відтак, відстеження законодавчо-нормативної 
бази надає об’єктивну інформацію про групи існуючих законодавчо-нормативних документів, що 
впливають на систему управління конкретного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вивчення законодавчо-нормативної 
бази щодо питань бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю використання основного 
капіталу повсякчас перебуває в полі зору зарубіжних та вітчизняних науковців. Так, наукові 
дослідження Дж. Фрідмана [13], Е. Саприцького [11], І. Гохберга [2], А. Стельмащука [12], 
Г. Підлісецького [6] присвячені питанням експертної оцінки основних засобів, як основи визначення їх 
ринкової вартості. В роботах Дж. Блейка [1], Н. Жука [3], Л. Ловінської [4] розкриті питання оцінки 
основних засобів в бухгалтерському обліку та звітності. Більшість досліджень присвячено теоретико-
методологічним основам бухгалтерської оцінки основного капіталу. При цьому недостатньо висвітлені 
систематизація, узагальнення та поглиблення теоретико-методологічних засад дослідження 
основного капіталу підприємств. Однак ґрунтовний аналіз праць цих авторів свідчить, що ця тема є 
надзвичайно актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація та узагальнення теоретико-
методологічних засад дослідження основного капіталу підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання бухгалтерського обліку, фінансового 
аналізу та контролю використання основного капіталу регулюються законодавчо-нормативними 
документами, які можна поділити на чотири групи: 

І група – Конституція України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Закон 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. 

ІІ група – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які регулюють методологічні 
засади ведення обліку окремих об’єктів – активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств. На сьогодні розроблено 35 П(С)БО. 

ІІІ група – Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; Інструкція з інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків; Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів; Методичні 
рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку; Інші нормативно-правові акти. 

ІV група – Наказ про облікову політику підприємства; Робочий план рахунків для обліку 
необоротних матеріальних активів; Наказ про проведення інвентаризації; посадові інструкції; графіки 
документообігу та інвентаризації; регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб та 
порядок організації та реалізації внутрішнього контролю. Ця група документів формується в рамках 
системи управління конкретного підприємства. 

Аналіз існуючої правової бази показав, що в цілому в Україні створено нормативно-правові 
засади щодо питань обліку та використання основного капіталу. Основними законодавчими 
документами є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» [10], Закон України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [9], Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку [7], Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку основних засобів [5] та Податковий 
Кодекс [8]. Із прийняттям цих нормативних документів настав новий етап організації і методології 
бухгалтерського обліку основних засобів, з’явилися нові поняття та економічні категорії, такі як 
«справедлива вартість», «визнання активів», «майбутня економічна вигода», безліч інших, 
використання яких є вагомим чинником ефективної організації бухгалтерського обліку основних 
засобів. До прийняття Податкового Кодексу України облік основних засобів та методи нарахування 
амортизації для підприємств України регламентувались П(С)БО 7 «Основні засоби» [7] та Законом 
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України «Про оподаткування прибутку підприємств» [10]. Проте дані нормативні документи не мали 
методологічної єдності і між ними існували суттєві розбіжності, зокрема, у визначенні термінів «основні 
засоби» та «основні фонди», «амортизація» та «вартість активів, яка амортизується», у класифікації 
обліку, переоцінці, порядку вибуття (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняння основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку 

 
Нормативно-правовий документ 

Категорії 
порівняння бухгалтерський облік 

П(С)БО 7 «Основні засоби» 

податковий облік 
Закон України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» 
Визначення 
понять 

Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, 
які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного 
циклу). 
Амортизація – систематичне розподілення 
вартості ОЗ, яка амортизується протягом 
строку їх корисного використання 
(експлуатації). 

Основні фонди (ОФ) – матеріальні цінності, що 
призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності 
платника податку протягом періоду, який 
перевищує 365 календарних днів з дати 
введення в експлуатацію матеріальних 
цінностей, та вартість яких перевищує 1000 
грн. і зменшується у зв’язку з фізичним зносом. 
Амортизація – поступове віднесення витрат, 
що пов’язані з придбанням, виготовленням та 
покращенням ОФ, на зменшення 
скоректованого прибутку у межах поставлених 
норм амортизаційних відрахувань. 

Класифікація 9 груп основних засобів 4 групи основних фондів 

У обліку Обліковується основний капітал за видами, 
окремо по кожному об’єкту. 

Облік балансової вартості основних фондів, які 
підпадають під визначення групи 1, ведеться по 
кожній окремій будівлі, споруді або їх 
структурному компоненту та в цілому по групі 1 
як сума балансових вартостей окремих об'єктів; 
облік балансової вартості основних фондів, 
груп 2, 3 і 4, ведеться за сукупною балансовою 
вартістю відповідної групи основних фондів 
незалежно від часу введення в експлуатацію 
таких основних фондів. 

У переоцінці Підприємство має право переоцінювати 
об’єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість суттєво відрізняється від 
справедливої. 

Платники податку можуть застосовувати 
щорічну індексацію балансової вартості груп 
основних фондів та коефіцієнт індексації. 

У порядку 
вибуття 

У наслідок продажу, безоплатної передачі 
або невідповідності критеріям визнання 
активом. 

Балансова вартість виведених основних 
фондів визначається у залежності до групи, до 
якої вони належать. 

У амортизації Амортизація нараховується із 
застосуванням 5 методів. Амортизація 
основних засобів провадиться до 
досягнення залишкової вартості об'єкта 
ліквідаційної вартості. 

Використовують три види амортизації: 
звичайна, бонусна та прискорена. Сума 
амортизаційних відрахувань визначається 
шляхом застосування норм амортизації. Норми 
амортизації основних фондів встановлюються 
у відсотках до балансової вартості кожної з 
груп основних фондів на початок звітного 
періоду (в розрахунку на податковий квартал). 

Джерело : складено за [9; 10] 
 
Прийняття нового Податкового Кодексу дозволило усунути існуючі розбіжності між цими 

нормативними документами. Новий порядок здійснення податкового обліку основних засобів, згідно 
Податкового кодексу, істотно відрізняється від звичного раніше, законодавцеві вдалося максимально 
зблизити податковий та бухгалтерський облік основних засобів. Сучасна редакція Податкового кодексу 
України нівелює розбіжності у назвах, використовуючи термін «основні засоби», гармонізує поняття 
амортизації, вартості, що амортизується, первісної, ліквідаційної, залишаючи незмінними, порівняно з 
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», строк корисного використання (більше року 
або понад операційний цикл, якщо він довший за рік) та вартісний критерій (понад 2500 грн.). 

Значних змін зазнала класифікація основних засобів та інших необоротних активів. Класифікація 
основних засобів в податковому обліку тепер передбачає 16 груп замість 4-х; встановлено мінімально 
допустимий строк корисного їх використання у розрізі кожної із груп: для будівель – 20 років, 
транспортних засобів – 5 років. Податковим кодексом введено пооб’єктний облік основних засобів за 
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усіма групами. Облік вартості, що амортизується, ведеться за кожним об’єктом, який входить до 
складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення засобів, отриманих 
безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об’єкт амортизації. 

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного 
використання (експлуатації) об’єкта, помісячно (замість щоквартальних норм амортизації основних 
засобів), починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів в 
експлуатацію, призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, 
консервації та інших видів поліпшення та консервації. У разі зміни очікуваних економічних вигод від 
використання основних засобів амортизація нараховується виходячи з нового строку корисного 
використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім 
виробничого методу нарахування амортизації). У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення 
основних засобів для власних виробничих потреб вартість об’єкта основних засобів, яка 
амортизується, збільшується на суму усіх виробничих витрат, що пов’язані з їх виготовленням та 
введенням в експлуатацію. Податковим кодексом надано можливість застосовувати однакові методи 
нарахування амортизації в податковому та фінансовому обліку. Амортизація основних засобів 
нараховується із застосуванням методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого. Передбачено особливі 
правила нарахування амортизації для деяких активів, зокрема для груп 9 «Інші основні засоби», 12 
«Тимчасові (нетитульні) споруди», 14 «Інвентарна тара», 15 «Предмети прокату» амортизація 
нараховується за прямолінійним та виробничим методами. Внесені зміни щодо амортизації 
малоцінних необоротних матеріальних активів. На основні засоби груп 1 «Земельні ділянки» та 13 
«Природні ресурси» амортизація не нараховується. Дані методи нарахування амортизації повністю 
відповідають бухгалтерським методам, відсутній податковий метод. 

Амортизація проводиться до досягнення залишковою вартістю об’єкта його ліквідаційної 
вартості на відміну від попереднього порядку, коли амортизація нараховувалась до моменту 
досягнення об’єктом групи 1 вартості 1700 грн. або сукупною вартістю груп 2-4 нульового значення. 
Згідно з нормами Податкового кодексу, нарахування амортизації по основних засобах груп 2-4, які 
фактично не існують, анульовано. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проаналізовані нормативно-правові 
документи - П(С)БО 7 «Основні засоби» (бухгалтерський облік) та Закон України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» (податковий облік) - дадуть змогу усім підприємцям охопити зміни у визначенні 
ототожнюючих понять «основні засоби», «основні фонди» та «амортизація», у класифікації основних 
засобів та інших необоротних активів, обліку, переоцінки, порядку вибуття та амортизації. 
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Анотація 
У статті досліджено законодавчо-нормативну базу щодо питань бухгалтерського обліку, 

фінансового аналізу та контролю використання основного капіталу. Здійснена систематизація 
законодавчо-нормативних документів, що формують систему управління конкретного 
підприємства. Розроблена схема порівняння основних засобів у бухгалтерському та податковому 
обліку. Опрацьовані нормативно-правові документи П(С)БО 7 «Основні засоби» та Закон України 
«Про оподаткування прибутку підприємств» у визначенні ототожнюючих понять «основні засоби», 
«основні фонди» та «амортизація», а також стосовно класифікації основних засобів та інших 
необоротних активів, обліку, переоцінки, порядку вибуття та амортизації. 

Ключові слова: законодавчо-нормативна база, нормативно-правові документи, 
бухгалтерський облік, П(С)БО 7 «Основні засоби», податковий облік, Закон України «Про 
оподаткування прибутку підприємств», основні засоби, основні фонди, амортизація, групи 
основних фондів. 

Аннотация 
В статье исследована законодательно-нормативная база по вопросам бухгалтерского 

учета, финансового анализа и контроля использования основного капитала. Осуществлена 
систематизация законодательно-нормативных документов, формирующих систему управления 
конкретного предприятия. Разработана схема сравнения основных средств в бухгалтерском и 
налоговом учете. Проработаны нормативно-правовые документы П(С)БУ 7 «Основные средства» 
и Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» в определении отождествления 
понятий «основные средства», «основные фонды» и «амортизация», а также относительно 
классификации основных средств и других необоротных активов, учета, переоценки, порядке 
выбытия и амортизации. 

Ключевые слова: законодательно-нормативная база, нормативно-правовые документы, 
бухгалтерский учет, П(С)БУ 7 «Основные средства», налоговый учет, Закон Украины «О 
налогообложении прибыли предприятий», основные средства, основные фонды, амортизация, 
группы основных фондов. 

Annotation 
The article examines the legal and regulatory framework for accounting issues, financial analysis and 

control of the use of capital. Systematize the legal and regulatory documents that form the system of a 
particular company. Designed comparison scheme assets in accounting and tax accounting. Processed legal 
documents Regulations (standards) 7 «Fixed Assets» and the Law of Ukraine «On Corporate Income Tax» 
in the definition of identifying the concepts of «fixed assets», «equity» and «depreciation», as well as for the 
classification of fixed assets and other fixed assets accounting, revaluation, depreciation and disposal 
procedure. 

Key words:  legislative and regulatory framework, legal documents, accounting, Regulations 
(standards) 7 «Fixed Assets», tax accounting, law of Ukraine «On Profit Tax», fixed assets, fixed assets, 
depreciation of fixed assets. 
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МЕТОДИЧНА СХЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ 
РИЗИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Управління технічними ризиками на виробничому об'єкті сьогодні 

прийнято розглядати, як системний підхід до ухвалення рішень і розробки практичних заходів, 
направлених на запобігання або зменшення небезпеки для життя і здоров'я працівників, мінімізацію 
ушкоджень майну промислового підприємства і довкіллю при експлуатації і обслуговуванні 
обладнання. Складність системи управління об’єктом (промисловим підприємством) визначається 
виробничою структурою, спеціалізацією виробничих процесів, масштабами виробництва і безліччю 
інших чинників. Підприємства в різному ступені схильні до ризиків, і зокрема, до технічних ризиків, в 
залежності від галузі промисловості. Згідно Постанови КМУ № 1164 від 27 грудня 2008 р. [1], суб’єкти, 
що провадять господарську діяльність з виробництва продукції добувної промисловості, металів, та 
металевих виробів, що виготовлені заводським способом, відносяться до суб’єктів господарювання з 
високим ступенем ризику. 

Металургійні підприємства мають специфічні галузеві особливості [2]:  

– наявність гарячих потоків металу (t=1200-1600 0С); 

– безперервність виробничих процесів та високі швидкості їх  протікання; 

– обмеженість варіювання інтенсивністю виробничого процесу; 

– великі масштаби виробництва; 

– велика одинична потужність металургійних агрегатів; 

– багатостадійність металургійного виробництва; 

– суттєві розходження основних металургійних агрегатів різних переділів за потужністю, 
періодичністю та тривалістю ремонтів обладнання. 

Не дивлячись на високу ступінь галузевих ризиків, в металургії відсутня як нормативно-правова 
база, так і методологія комплексної оцінки технічних ризиків і їх економічних наслідків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних та 
практичних аспектів управління підприємствами в умовах невизначеності та ризику внесли праці 
вітчизняних і зарубіжних економістів: І. Балабанова, М. Рогова, В. Шахова, І. Бланка, У. Шарпи, 
А. Буянова, В. Вітлінського, К. Кірсанова та ін. 

Теорія ризику інтенсивно розвивається, однак багато фундаментальних положень цієї науки 
залишаються дискусійними. Дотепер немає єдиного визначення самого поняття «ризик», дуже часто 
цей термін вживається як тотожний терміну «небезпека» або як синонім імовірності. 

М. А. Рогов [3] перелічує шість визначень ризику, які прийняті в літературі: ризик – це імовірність 
збитку; ризик – це розмір можливого збитку; ризик – це функція, яка є результатом вірогідності та 
розміру збитку; ризик еквівалентний варіації розподілу вірогідності всіх можливих наслідків 
ризикованого ходу справи; ризик – це напівваріація розподілу всіх результатів, що взята лише для 
негативних наслідків і по відношенню до деякої встановленої базової величини; ризик – це завершена 
лінійна комбінація варіації та очікуваної величини розподілу всіх можливих наслідків. 

Також звертається увага на двоїсте трактування поняття ризику в різних розділах прикладної 
математики. «Перше трактування відоме з теорії рішень і визначає ризик як імовірність появи 
несприятливої події. Друга - відома з теорії ігор і трактує ризик як максимальний збиток, нанесений 
цією же подією» [4]. Відповідно до першого трактування, область інтересів теорії ризику визначається 
питаннями порівняння імовірнісних величин.  

Шахов В. В. [5], розглядаючи поняття ризику стосовно страхування, не робить акцент на 
зазначену вище подвійність його трактування. Він відзначає, що ризик - це гіпотетична можливість 
настання збитку. У випадку настання якоїсь небажаної події збиток буде мати певну величину й уже 
потім визначається ймовірність заподіяння цього збитку. 

У роботі [6], що узагальнює результати досліджень в області техногенної безпеки вчених США, 
Японії й Західної Європи, ризик трактується як добуток частоти появи небажаної події (аварії) на 
збиток від його реалізації. 

Можна виділити основні групи виробничих ризиків металургійних підприємств:  

– комерційні ризики, які виникають у сфері здійснення підприємством операцій з партнерами; 
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– технічні і технологічні ризики, об'єктами яких є технологія, устаткування, виробничі площі; 

– організаційно-управлінські ризики, які пов'язані з процесом організації і управління 
виробництвом;  

– трудові ризики, джерелом яких є виробничий персонал підприємства. 
Особливе місце серед виробничих ризиків в металургії займають технічні ризики. Галузеві 

технічні ризики розглядаються в основному, фахівцями технічного профілю при проектуванні і 
експлуатації устаткування і розглядають їх як небезпеки, відмови технічних пристроїв (обладнання) 
[7]. 

Водночас економічні наслідки технічних ризиків, прогноз розмірів збитку, обґрунтування 
превентивних заходів, управлінських рішень, спрямованих на запобігання або зниження втрат 
підприємства, що обумовлені технічними ризиками, з позицій менеджменту розроблені недостатньо. 

Розширене трактування технічного ризику, окрім пошкодження, поломки, виходу з строю машин, 
обладнання, механізмів і установок, які призводять до втрат, потребує і розгляду причин та 
економічних наслідків цих подій. 

Постановка завдання. Мета дослідження – розробка комплексної методики оцінки технічних 
ризиків підприємств чорної металургії на основі логістичного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Логістичний підхід дозволяє проводити 
комплексне вивчення малодосліджуваних характеристик і об’єктивних вимог економічних систем, до 
яких відносяться металургійні підприємства. В умовах ринкових стосунків проблема оцінки і обліку 
ризику в мікрологістичних системах набуває самостійного теоретичного і прикладного значення як 
важлива складова частина теорії і практики управління. Структура металургійного підприємства як 
середовища виникнення технічних ризиків представлена на рис. 1. 

Складність і динамізм виробничої системи вимагає розробки і реалізації системного підходу до 
управління технічними ризиками на основі логістики. 

Під логістичною системою розуміють складний, організаційно завершений економічний механізм, 
який складається із взаємопов’язаних в єдиному процесі управління матеріальними і супутніми 
потоками елементів – ланок, сукупність яких, межі і задачі функціонування об’єднані внутрішніми і 
зовнішніми цілями підприємства. Таким чином, металургійне підприємство і є характерним прикладом 
логістичної системи, в рамках якої доцільно досліджувати технічні ризики поетапно детально та 
комплексно.  

Негативні наслідки ризикових подій приводять до порушення відтворювального процесу в 
ланцюзі суміжних підприємств, що позбавляє раніше гарантованих замовлень сотні спеціалізованих 
виробників, які мають недостатню гнучкість маневру в ринкових умовах 

Сумарні майнові збитки можуть досягати величезних розмірів, особливо в разі реалізації 
технічних ризиків. Їх врегулювання вимагає залучення зовнішнього фінансування. Довготривале 
виведення постраждалого підприємства із звичного режиму роботи може витіснити його з традиційних 
ринків збуту. 

Результатами неадекватної взаємодії людського чинника і засобів виробництва можуть стати 
загрози збоїв в технологічних процесах: 

– порушення технічних умов і правил безпеки при експлуатації технологічних ліній;  

– робота з новими видами обладнання непідготовленого персоналу; 

– неякісне технічне обслуговування і несвоєчасний ремонт техніки; 

– недбалість, необережність, злий намір окремих осіб;  

– а також інші, що приводять до поломок машин і зупинок виробництва.  
Прямі і непрямі збитки можуть бути обумовлені і зовнішніми причинами їх виникнення. До них 

відносять: 

– прорахунки конструкторів на стадії розробки нового виду техніки;  

– помилки в підборі матеріалів, допущені виробниками придбаного обладнання;  

– приховані дефекти придбаних засобів виробництва, невиявлені при випробуваннях або 
виниклі при монтажі; 

– перевантаження, перегрів, вібрації, заклинювання, розладнання, засмічення і інші причини 
вимушеного припинення роботи обладнання. 

Технічний ризик є кількісним заходом безпеки виробництва, що обумовлює необхідність 
повнішого, об'єктивнішого аналізу процесів, що відбуваються на підприємстві.  

Специфіка технічних ризиків вимагає його дослідження на етапі експлуатації і обслуговування 
виробничих об'єктів з врахуванням попередніх стадій життєвого циклу обладнання (рис. 2). 

Роботи з досягнення оптимального ризику обов’язково повинні починатися на ранніх стадіях 
розробки системи та продовжуватися на етапі її виробництва. Це набуває особливої ваги у 
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випадку, коли розробка частин системи проводиться нарізно різними інститутами, а виробництво її 
здійснюється на різних підприємствах [5, с. 19]. 
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Рис. 1. Структура металургійного підприємства як середовища виникнення технічних ризиків 

Джерело : розроблено автором 
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Рис. 2. Ситуаційний механізм виявлення причин технічних ризиків за стадіями життєвого циклу 
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Надійна та ефективна робота обладнання досягається правильною технічною його 

експлуатацією та раціональною організацією ремонтів. Саме цій підсистемі в приділяється занадто 
мало уваги. Це підтверджується високим рівнем зношеності виробничих фондів. Сучасні темпи 
оновлення основних засобів у промисловості знаходяться на рівні 5% за рік при ступені зношеності 
близько 60% не здатні забезпечити швидку їх модернізацію (в т.ч. 69,7% у металургії, 61,5% в 
машинобудуванні). Умови роботи металургійного обладнання характеризуються високою щільністю 
забудови заводських територій, основні цехи є потужними джерелами виділення пилу (наприклад, в 
доменних цехах - рудні двори, де перевалюються сипучі матеріали в завантажувальні пристрої і 
подаються до доменної печі; в сталеплавильних цехах - це шихтові виділення; в прокатних цехах – 
виділення дрібнозмеленої окалини), металургійне обладнання розташовується поблизу розплавів, 
температура яких більш 1000 0С, поряд з нагріваючими пристроями і безпосередньо контрактує з 
металом, температура якого 1000-12000С. Не дивлячись на цілеспрямовану роботу по забезпеченню 
промислової безпеки, охороні праці і довкілля, на підприємствах чорної металургії часто трапляються 
аварії, що приводять до прямих і непрямих збитків. Так, наприклад, на металургійному комбінаті 
«Запоріжсталь» в березні 2012 р. після запуску зупиненого на зиму шламопроводу стався його 
прорив. Збитки завдані як підприємству, так і довколишнім житловим будинкам. 

Задача управління технічним ризиком включає збір і аналіз інформації про надійність роботи 
обладнання, аналіз небезпек і причин збоїв і аварій при роботі обладнання, контроль його стану і 
прогноз можливих економічних втрат, тобто проведення моніторингу технічних ризиків підприємства. 

Дієвість моніторингу багато в чому визначається вибором й використанням системи показників 
оцінки, виявленням й зміною взаємозв'язку між ними. Вивчення закордонного досвіду й практики 
господарювання вітчизняних підприємств свідчить про відсутність уніфікованої системи показників 
оцінки результатів діяльності й визначення технічного стану обладнання підприємств, а також 
загальноприйнятої методики його комплексної оцінки. 

Технічній стан характеризується багаторівневою системою показників, ієрархічно 
взаємозалежних між собою. Для його оцінки розроблені різноманітні підходи до вибору одиничних і 
інтегральних показників контролю.  

На нижньому рівні ієрархії перебувають одиничні показники, що характеризують окремі аспекти 
стану конкретного обладнання, які можуть бути безпосередньо розраховані на основі звітних даних 
підприємства. Основними показниками оцінки технічних ризиків одиниці обладнання є вірогідність 
відмови роботи і прогнозований розмір збитку. Однак одиничні показники не дозволяють чітко й 
однозначно оцінити стан усього об'єкту, що аналізується. Це обумовлено багатозначністю оцінок за 
різними критеріями, а також відсутністю чітких меж припустимих значень показників. 

На середньому рівні перебувають показники, що узагальнюють одиничні показники й 
характеризують основні напрямки стану підприємства. Наприклад, при оцінці технічного стану можуть 
бути використані такі, як коефіцієнт надійності або крізний коефіцієнт технічного ризику обладнання 
цеху або дільниці. 
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На верхньому рівні перебуває інтегральний показник, що дозволяє оцінити стан підприємства в 
цілому. Цей показник розраховується на підставі узагальнених показників. Для одержання 
інтегрального показника оцінки технічного стану підприємства, як правило, вирішуються наступні 
завдання: 

– формується система одиничних показників і методика їхнього розрахунку; 

– розробляється процедура оцінки одиничних показників; 

– розробляється процедура «згортки» одиничних показників технічного стану з метою 
одержання комплексної його оцінки. 

Методичною проблемою комплексної оцінки технічних ризиків є вибір методики згортки 
одиничних показників ризиків по горизонталі (за виробничими об'єктами і переділами) і по вертикалі 
(за етапами життєвого циклу обладнання). 

При оцінюванні технічних ризиків підприємств адекватною є інтервальна форма оцінок, при якій 
експерт може, якщо йому так зручніше, задати не точну оцінку, а інтервал, в якому, на його думку, 
лежить ця оцінка. Наприклад, якщо оцінювання відбувається в десятибальній шкалі, то експерт може 
вказати її так: «від 4 до 7». Такий спосіб оцінювання дозволяє врахувати не лише думку експерта про 
оцінювані об'єкти, але і міру чіткості (визначеності) цих думок. 

Для прогнозу можливого розміру збитків доцільно використовувати методи нечіткої логіки. Ці 
методи є це зручним механізмом прийняття рішень, що забезпечує прозорість алгоритму 
моделювання і дозволяє враховувати при оцінці технічних ризиків кількісні значення показників та 
якісні характеристики, які визначені експертами [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропонований механізм комплексної оцінки 
технічного рівня в системі моніторингу дозволить забезпечити крізну оцінку технічних ризиків від 
окремої одиниці обладнання до підприємства в цілому і обґрунтувати розмір очікуваного збитку, а так 
само його причини, місця виникнення і зони відповідальності. Моніторинг технічних ризиків 
підприємства (стану обладнання і його впливу на результати діяльності) є одним з напрямків 
вдосконалювання управління в умовах ринкової невизначеності. При проведенні моніторингу можуть 
бути використані різні методи й прийоми, залежно від цілей аналізу та змісту проблем. Розроблені 
пропозиції можуть бути корисним і забезпечувати адекватні результати тільки в тому випадку, якщо 
вони здійснюється в рамках загальної системи стратегічного управління підприємством і націлені на 
рішення дійсних і майбутніх проблем підприємства. 
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Анотація 
Стаття присвячена вдосконаленню методології дослідження технічних ризиків. 

Розглядається структура металургійного підприємства як середовища виникнення технічних 
ризиків, існуючі методи оцінки ризиків. Розроблено ситуаційний механізм виявлення причин 
технічних ризиків за стадіями життєвого циклу обладнання: дослідження і проектування, 
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виготовлення, монтаж, виробництво продукції, обслуговування та ремонт. Обґрунтована 
методика комплексної оцінки технічного ризику з урахуванням його економічних наслідків. Для 
прогнозу можливого розміру запропоновано використовувати методи нечіткої логіки. 

Ключові слова: металургійне підприємство, обладнання, технічний ризик, життєвий цикл 
обладнання, методи оцінки ризику, моніторинг, економічні втрати. 

 
Аннотация 

Статья посвящена совершенствованию методологии исследования технических рисков. 
Рассматривается структура металлургического предприятия как среды возникновения 
технических рисков, существующие методы оценки рисков. Разработан ситуационный механизм 
выявления причин технических рисков по стадиям жизненного цикла оборудования: исследования и 
проектирование, изготовление, монтаж, производство продукции, обслуживание и ремонт. 
Обоснована методика комплексной оценки технического риска с учетом его экономических 
последствий. Для прогноза возможного размера ущерба целесообразно использовать методы 
нечеткой логики. 

Ключевые слова: металлургическое предприятие, оборудование, технический риск, 
жизненный цикл оборудования, методы оценки риска, мониторинг, экономические потери. 

 
Annotation 

The article is devoted to the methodology improvement of technical risks research. There are 
reviews of the structure of steel plant as a technical risks enviroment, existing methods of risk 
assessment. The situational mechanism of identifying the causes of technical risks in stages of the 
equipment life cycle: research and design, manufacturing, assembly, production, maintenance and repair. 
The technique of integrated assessment of technical risk considering its economic consequences are 
designed. For the prediction of the possible amount of damages appropriate to use methods fuzzy logic. 

Key words:  steel plant, equipment, technical risk, life cycle of equipment, methods of risk 
assessment, monitoring, and economic loss. 
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Постановка проблеми. Прибутковість будь-якого суб’єкта господарювання залежить від 
ефективності використання його виробничого потенціалу. В умовах мінливого ринкового середовища 
та зростаючої конкуренції першоджерелом зростання прибутку підприємств м’ясопереробної галузі 
вбачається їх продуктивність. Цей показник інтегрально окреслює взаємозв’язок між кількістю та 
якістю виробленої продукції м’ясопереробки й ресурсами, що були спожиті в процесі її виробництва, а 
відтак – є індикатором оцінки ефективності роботи підприємства. Враховуючи це, актуалізується 
потреба у розробці дієвої системи управління продуктивністю підприємств сфери дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі продуктивності присвячено наукові праці 
багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Д. Бродської , А. Калини, С. Калініної, І. Калмикової,  А. Капінус, 
А. Ласкавого, Н. Лук’янченко, І. Прокопенка, А. Поддєрьогіна, О. Сологуб, Ф. Хміль та ін. [1–7]. Водночас, 
динамічний розвиток ринкових відносин вимагає постійного наукового пошуку в цій сфері проблематики. В 
контексті даного дослідження необхідною є розробка дієвої системи управління продуктивністю, 
імплементація якої в практику господарювання забезпечить збільшення обсягів товарної продукції при 
збереженні того ж рівня витрат, узгодження поточної виробничої діяльності зі стратегічними цілями, що 
уможливить адекватне умовам ринку управління м’ясопереробним підприємством. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності підвищення продуктивності 
як першоджерела зростання прибутковості підприємств м’ясопереробної галузі та розробка дієвої 
системи управління нею; роз’яснення методичного підходу до розрахунку інтегрального показника 
оцінки рівня продуктивності підприємств сфери дослідження.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Нині наукові підходи до управління 
продуктивністю на рівні окремого підприємства, залежно від сфери діяльності та спеціалізації, 
ґрунтуються на відмінних цілях, методах та об’єктах управління [2; 7]. Сучасна економічна теорія 
наголошує на неможливості абсолютно чіткого розрахунку частки витрат окремих ресурсів, залучених 
у процес виробництва продукції. Тому для визначення ефективності виробництва часто 
використовують показник продуктивності праці, зважаючи на простоту його розрахунку та 
інтерпретації. В таких умовах праця розглядається як єдине джерело продуктивності. Водночас, у 
процесі виробництва продукції, у т. ч. сфери дослідження, використовуються не лише праця, а й інші 
виробничі ресурси, значення яких є не менш важливими. Отже, в якості джерел продуктивності слід 
визначати всі залучені ресурси, а не обмежуватися виключно працею.  

З методологічної позиції продуктивність пропонується розглядати як загальний показник, що 
характеризує ефективність використання всіх ресурсів (факторів виробництва), залучених у процес 
виробництва продукції м’ясопереробки. Передусім це стосується праці, капіталу, сировини й матеріалів, 
інформації та підприємницьких здібностей. Такий підхід розширює межі управління продуктивністю у 
контексті забезпечення комплексу стратегічних та оперативних заходів і практичних дій з оптимізації 
співвідношення виробленої продукції м’ясопереробки та затрачених у процесі виробництва ресурсів.   

В умовах мінливого ринкового середовища інструменти та методи управління продуктивністю 
підприємств м’ясопереробної галузі постійно змінюються. Наразі управління продуктивністю є 
складною інтеграційною системою, яка включає функції вимірювання, аналізу, планування, організації, 
мотивації та контролю. При цьому, управління продуктивністю потребує ефективних комунікацій та 
окреслення місця й ролі центрів відповідальності у цьому процесі. Об’єктивною також  є потреба у 
розгляді такої системи з позицій стратегічних й тактичних завдань і, що найбільш важливо, 
спроможності пов’язати підвищення продуктивності з її економічним змістом та фінансовим 
розрахунком. В контексті даного дослідження автором розроблено дієву систему, елементи якої 
забезпечать адекватне умовам ринку управління продуктивністю м’ясопереробних підприємств (рис. 
1). Складовими елементами системи управління продуктивністю на рівні м’ясопереробних 
підприємств є: політика менеджменту; інструменти й методи вимірювання та оцінки продуктивності; 
методи контролю й підвищення продуктивності; імплементація представлених вище елементів у 
механізм реалізації системи управління в цілому. Принципами управління продуктивністю є 
об’єктивність, періодичність та системність. Використання системного підходу забезпечить врахування 
зв’язків між окремими елементами системи, взаємовплив окремих елементів, складні залежності 
всередині системи, а також системи із зовнішнім середовищем [8, с. 49].  

Система управління продуктивністю  підприємств м’ясопереробної галузі об’єктивно повинна 
включати визначення продуктивності за її змістовними видами, а саме: економічної, соціально-
економічної, еколого-економічної та чистої. Економічна продуктивність характеризується відношенням 
обсягів виробленої продукції до сукупних витрат. Соціально-економічну продуктивність можна 
розрахувати відношенням обсягу виробленої продукції, скориговану на суму соціальних збитків, 
спричинених виробничим процесом, до сукупних витрат. Соціальні збитки та витрати, пов’язані із 
негативним впливом на соціальне середовище, повинні враховуватись у обсязі кінцевої продукції зі 
знаком мінус. Еколого-економічну продуктивність слід визначати з урахуванням шкоди, яка завдається 
виробничими процесами навколишньому середовищу. Чиста продуктивність характеризується 
відношенням обсягів виробленої продукції, скоригованих на величину соціальних та екологічних 
збитків, спричинених виробничими процесами, до загальних витрат виробництва [4]. 

В основі відмінностей показників продуктивності лежать різні форми прояву результатів 
діяльності суб’єктів господарювання та види використовуваних ресурсів. Результати діяльності 
підприємств сфери дослідження характеризуються обсягами валової або товарної продукції. Основні 
види використовуваних ресурсів представлено вище. Розрахунок продуктивності кожного із них слід 
здійснювати, співставляючи вартість валової продукції м’ясопереробки та відповідні види затрачених 
ресурсів. У практиці господарської діяльності м’ясопереробних підприємств має місце вимірювання 
валової та часткової продуктивності на основі сукупних й часткових витрат. При цьому, часткова 
продуктивність розраховується відношенням валової продукції до окремого виду використаних 
ресурсів. Вимірювання ж сукупної продуктивності ґрунтується на співвідношенні валового обсягу 
виробництва продукції м’ясопереробки та загальних витрат на виробництво. Вимірником капітальних 
витрат є обсяг наявного капіталу. Наприклад, для оцінки трудового внеску за основу інформації 
приймається кількість працівників, відпрацьовані людино-години, фонд заробітної плати.  

Показники продуктивності є непорівнюваними величинами. Крім того, часто незадовільний 
рівень продуктивності одних ресурсів супроводжується значною віддачею інших. Можливими є й 
розбіжності у тенденціях змін різних показників. Наведене не дозволяє оцінити продуктивність 
підприємства як комплексного параметра результатів господарської діяльності виробників продуктів 
м’ясопереробки. Для подолання виділених проблем показники продуктивності необхідно привести до 
співставного вигляду шляхом їх нормування. Вибір бази нормування залежатиме від обраних цілей 
оцінювання, до яких віднесено: 1) співставлення власної продуктивності із продуктивністю конкурентів; 
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2) оцінка змін продуктивності підприємства у динаміці; 3) оцінювання ступеня досягнення планових, 
нормативних, прогнозованих, максимально можливих рівнів продуктивності ресурсів. Нормовані 
показники обчислюються як відношення його фактичного значення до еталонного. Еталонними за 
першої цілі є рівні продуктивності окремих ресурсів найбільш успішного конкурента. При цьому ступінь 
успішності конкурентних суб’єктів визначається у контексті окремого показника продуктивності: 
еталонним є суб’єкт господарювання, у якого рівень оцінюваного показника є найбільшим. У 

формалізованому вигляді нормований коефіцієнт i -го показника продуктивності матиме вигляд: 
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 – фактичне значення i -го показника продуктивності; 
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 – еталонне значення i -го показника продуктивності. 
 
 

 
Рис. 1. Елементи системи управління продуктивністю м’ясопереробних підприємств 
Джерело : власні дослідження 
 
Чим більше значення нормованого показника (тобто більш воно наближене до 1), тим ближчою є 

продуктивність відповідного ресурсу до еталонного значення. Оцінювання продуктивності сукупності 
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підприємств на основі нормованих коефіцієнтів також дасть можливість виявити приховані резерви 
підвищення прибутковості ресурсів м’ясопереробних підприємств, орієнтуючих на еталонне 
підприємство-лідера.  

Однією із проблем такої оцінки є обмежений доступ до зовнішніх даних конкурентів. 
Альтернативний варіант передбачає нормування показників продуктивності ресурсів на еталонні 
значення, сформовані у межах господарського процесу виробника продукції м’ясопереробки, до яких 
належать планові, найкращі, максимально можливі рівні. У цьому випадку залежно від цілей оцінки в 
якості еталонних слід обрати: 1) найвищі рівні показників, які підприємство досягло протягом певного 
періоду – з метою оцінки динаміки продуктивності ресурсів м’ясопереробного підприємства; 
2) прогнозовані, максимально можливі, оптимальні значення показників – з метою оцінки ступеня 
досягнення відповідних рівнів показників продуктивності.  

В якості комплексного показника оцінки рівня продуктивності всіх ресурсів, залучених до 
господарського процесу м’ясопереробного підприємства, доцільно використати інтегральний показник, 
який об’єднуватиме оцінки часткових нормованих коефіцієнтів продуктивності за кожним окремим 
показником. Розраховувати інтегральний показник доцільно як середньоарифметичне значення 
нормованих показників: 

т

П
ІП

ін∑=
,   [ ]тІ ;1∈ ,   (2) 

де т  – кількість показників продуктивності ресурсів підприємства. 
 
Запропонований спосіб розрахунку збереже зручну для аналізу та економічної інтерпретації 

шкалу від 0 до 1. Також доцільним є шкалування як інтегрального, так й нормованих показників 
продуктивності м’ясопереробних підприємств. Основними вимогами до шкали має бути максимальна 
інформативність та простота її застосування. З цієї точки зору, найбільш обґрунтованим є розподіл 
значень досліджуваних величин на три інтервали: низький, середній та високий рівні продуктивності. 
Розмір крайніх інтервалів пропонується зробити дещо меншими. З огляду на розмірність часткових та 
інтегрального показників межі відповідних груп доцільно встановити на такому рівні: 1) низька 
продуктивність – до 0,3; 2) середня продуктивність – від 0,3 до 0,7; 3) висока продуктивність – 
вище 0,7. Корегування меж продуктивності окремого м’ясопереробного підприємства в системі 
управління продуктивністю можливе з урахуванням ряду факторів, зокрема: попиту на продукцію, 
рівня цін на продукцію й ресурси для виробництва, рівня конкуренції тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, оцінка продуктивності передбачає обчислення 
системи економічних показників, які відображають всі сторони та форми прояву віддачі 
використовуваних у господарському процесі ресурсів. Розроблена методика інтегрального 
оцінювання, в основу якої покладено принцип нормування окремих показників продуктивності та їх 
подальше об’єднання у єдиний інтегральний показник, забезпечить вирішення проблеми 
суперечливості значень окремих показників з метою об’єктивної оцінки рівня продуктивності 
м’ясопереробних підприємств та її адекватної інтерпретації. 
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Анотація 
Охарактеризовано сутність продуктивності як економічної категорії. Обґрунтовано 

необхідність підвищення продуктивності як першоджерела зростання прибутковості суб’єктів 
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господарювання. Розкрито системний підхід до управління продуктивністю м’ясопереробних 
підприємств та її інтегральної оцінки, в основу якої покладено результати нормування окремих 
показників продуктивності (відмінністю яких є різні форми прояву результатів діяльності суб’єктів 
господарювання, зокрема сфери дослідження  та види використовуваних ресурсів) та їх подальше 
об’єднання у єдиний інтегральний показник. 

Ключові слова: продуктивність, продуктивність підприємства, управління продуктивністю, 
інтегральна оцінка продуктивності. 

Аннотация 
Дана характеристика сущности производительности как економической категории. 

Обосновано необходимость повышения производительности как первоисточника роста 
прибыльности субъектов хозяйствования. Раскрыт системный подход к управлению 
производительностью мясоперерабатывающих предприятий и ее интегральной оценки, в основу 
которой положены результаты нормирования отдельных показателей производительности 
(отличием которых являются различные формы проявления результатов деятельности 
субъектов хозяйствования, в частности сферы исследования и виды используемых ресурсов) и их 
последующее объединение в единый интегральный показатель. 

Ключевые слова: производительность, производительность предприятия, управление 
производительностью, интегральная оценка производительности. 

 
Annotation 

The essence of productivity as economic category has been characterized. The necessity of 
productivity increase as the primary source of economic subject’s profitability has been grounded. The 
author has suggested the system approach to management of productivity in meat processing enterprises 
and integral estimation of productivity, which is based on the results of standardization coefficients of some 
productivity indicators (which differs by the results of entities’ activity including fields of studies and the types 
of resources) and integration them to integral coefficient. 

Key words:  productivity, productivity of enterprise, productivity management, integral estimation of 
productivity.  
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АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ 
ЗАСОБІВ 

 
Постановка проблеми. Ефективне управління торговельним підприємством неможливо без 

інформаційних систем. Щодня на комп'ютери керівництва висилаються тонни звітів, створюючи тим 
самим відчуття, що бізнес повністю контролюється. Проте, якщо в компанії немає автоматизованої 
системи збалансованих показників, то всі ці звіти не дають відповіді на головне питання - чи 
відповідають досягнуті показники стратегії розвитку бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розробки і використання збалансованої 
системи показників в управлінні підприємством вважаються праці таких відомих вчених-економістів, як 
Р. Каплана, Д. Нортона, Х. Рамперсанда, А. Клочкова. Процеси автоматизації збалансованих 
показників висвітлені у публікаціях М. Букреєва, Р. Персона, С. Кові. Водночас питання шляхів 
автоматизації збалансованих стратегічних карт залишаються не повністю розкритими. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз напрямків автоматизації системи збалансованих 
показників діяльності підприємства на основі сучасних програмно-апаратних засобів для пошуку 
шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі автоматизації збалансованої системи 
показників досягаються поставлені бізнес-цілі, система використовується як основний інструмент 
реалізації стратегії підприємства, вона постійно експлуатується і коригується в режимі реального часу. 
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Після впровадження автоматизованої збалансованої системи показників для стратегічного 
управління підприємством керівництво отримує зворотний зв'язок, на основі якого воно коригує свою 
стратегію. Таким чином, ефективність системи ухвалення рішень в ЗСП обов'язково зростатиме з часом, 
по мірі накопичення стратегічного досвіду і знань персоналу. У правильно побудованій збалансованій 
системі показників зворотний зв'язок працює відразу за декількома каналами: фінансові можливості 
компанії, ретроспектива даних (статистика показників «план-факт» і помилки), пропозиції від користувачів 
системи, а також від всіх співробітників, зацікавлених в розвитку збалансованих систем показників. 

Регулярне оновлення даних і підготовка звітів займають досить багато часу. 70% всіх компаній, 
що застосовують методику ЗСП, використовують той або інший програмний продукт для автоматизації 
даного процесу. Практично третина цих компаній (31%) використовує готові програмні продукти, 43% 
компаній - програми власної розробки (наприклад, електронні таблиці або застосування на основі баз 
даних), і 23% - використовують і те, і інше програмне забезпечення [1]. 

Інтенсивність використання програм при роботі зі збалансованою системою показників зростає із 
збільшенням розмірів компанії. Дослідження показують, що більшість (59%) компаній з числом 
співробітників менше 100 не застосовує жодне програмне забезпечення. А ось серед найбільших 
компаній, з числом співробітників більше 100000, всього 15% не використовують жодні програмні продукти. 
Навпаки, відсоток організацій, що використовують готові програми зростає: від 18% до 62% компаній 
різних розмірів відповідно. Так само ситуація йде і з внутрішніми програмними продуктами - 35% і 62% [1]. 

Відповідно до результатів дослідження, можна стверджувати, що незалежно від тривалості 
вживання методики збалансованої системи показників, половина всіх компаній продовжує 
використовувати ті ж програмні продукти, з якими вони починали роботу. Багато компаній не бажають 
переходити на складніші, оновлені версії програмного забезпечення, оскільки не хочуть здійснювати 
весь величезний обсяг роботи, пов'язаний з подібним переходом. 

На даний момент для підтримки збалансованої системи показників існує багато програмних 
засобів, як у вигляді самостійних пакетів, так і у вигляді модулів відомих управлінських інформаційних 
систем. Якщо на підприємстві у системі управління стабільно працюють декілька прикладних програм 
(облікових, фінансових, маркетингових), то в цьому середовищі можна створити додаткові звіти для 
індикації показників без впровадження окремого програмного забезпечення для автоматизації 
збалансованої системи показників. Там, де індикатори збалансованої системи показників вимагають 
ручного введення інформації, треба описати регламент отримання і введення інформації і призначити 
відповідальних за цей процес. 

Як правило, інтегровані інформаційні системи торговельних підприємств, що працюють з 
програмним забезпеченням MS Axapta, SAP, 1C, «Супермаг-2000», а також з відомими CRM-системами і 
«касовими менеджерами», без особливих витрат дозволяють отримувати щоквартальні (щомісячні, 
щоденні) звіти за показниками збалансованої системи показників [2]. Усередині перерахованого 
програмного забезпечення, більшою чи меншою мірою, вже закладені властивості, які необхідні для 
побудови і контролю ЗСП роздрібної мережі. До цих властивостей відносяться масштабованість, 
модульність, багатозадачність, гнучкість програмного забезпечення, генерація звітів, розвинені засоби 
візуалізації даних, ролевий доступ до інформації тощо. Все це дозволяє отримувати не лише щоденні 
зведення показників, але і показувати менеджерові будь-якого рангу лише його показники збалансованої 
системи показників, за які він відповідає на своїй ділянці управління. 

Кожен співробітник повинен розуміти, наскільки особисто він важливий для компанії, як саме 
його праця веде компанію до досягнення високих результатів [3]. Вже не кажучи про те, що 
співробітник повинен чітко представляти поставлені перед ним завдання, знати якими засобами 
забезпечити їх виконання. 

Безпека даних - одна з істотних переваг пакетних програмних продуктів, які реалізують 
збалансовану систему показників, в порівнянні з електронними таблицями. Крім того, пакетні 
програмні продукти - набагато більш спеціалізований інструмент і, тому, вони відображають фактичну 
ситуацію відносно завдань і стратегії компанії, хоча і є менш гнучким засобом. Для кожного 
конкретного користувача це може розглядатися як істотний недолік, але з точки зору єдиної 
корпоративної стратегії, така стандартизація звітів - безперечна перевага. 

Число користувачів програмних продуктів, що реалізують методику збалансованої системи 
показників, незалежно від того, чи застосовується дана програма для перегляду звітів або для 
введення даних, варіюється від компанії до компанії. Такі програми можуть застосовуватися на всіх 
рівнях управління компанією. Основними рівнями управління компанії, на яких застосовується 
збалансована система показників є керівництво і менеджери середньої ланки. 

Як показує проведене дослідження, публікація звітів може відбуватися по-різному. Великою 
популярністю користуються звіти, складені на папері, розміщені в локальних або глобальних мережах.  

Також, спосіб складання звітів залежить від розміру організації: великі організації 
використовують складніші системи для складання звітів зі збалансованої системи показників. Невеликі 
(менше 100 співробітників) - вважають за краще складати звіти в електронних таблицях. Організації з 
числом співробітників від 101 до 1000 - в основному використовують електронну пошту, від 1001 до 
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10000 - віддають перевагу Інтернету, а компанії з числом співробітником більше 10000 - віддають 
перевагу корпоративним локальним або глобальним мережам [1]. 

Організації, що вважають за краще розсилати звіти електронною поштою, як правило, не дуже 
успішно реалізують збалансовану систему показників, і навпаки, компанії, що використовують 
Інтернет-технології, успішні у вживанні даної методики. Крім того, значне число компаній повідомило 
про те, що можливість публікувати звітність в локальній мережі була тією функціональною можливістю 
програмного забезпечення, яка найбільшою мірою сприяла успішній реалізації даної методики. 

Для успішного розвитку компанії кожна з спеціалізованих інформаційних систем компанії 
повинна вносити свій вклад до реалізації стратегії і бути джерелом даних для збалансованої системи 
показників. Таким чином, реалізація стратегія зможе перетворитися на безперервний процес [4]. Отже, 
автоматизація і інтеграція збалансованої системи показників зі всіма управлінськими системами є 
необхідною апаратно-програмною підтримкою цього процесу. 

Збалансована система показників відносяться до евристичних систем і є узагальненням досвіду 
управлінського консалтингу і методики ключових показників ефективності. Вони належать до класу 
раціональних «інтелектуальних бізнес-систем». При створенні збалансованої системи показників 
визначаються стратегічні цілі різних аспектів бізнесу. Одночасно формується ланцюжок гіпотез у 
форматі «якщо – то», яка відображає найбільш важливі напрями розвитку бізнесу, вибрані на основі 
досвіду і логіки. Таким чином, розробляється карта стратегічних цілей з відповідними причинно-
наслідковими зв'язками. 

Якщо все це перекласти на мову формальної логіки, то автоматизована збалансована система 
показників повинна обов'язково підтримувати конструкцію з «предикатів», пов'язаних логічними 
операціями. Тоді стане можливо автоматично перевіряти стратегічні карти на логічну несуперечність 
на етапі їх створення [5]. Окрім логіки, у системі збалансованих показників необхідно також перевіряти 
пропорційність показників. Для цього на етапі побудови збалансованої системи показників мають бути 
виконані локальні обґрунтування досягнення показників за принципом «за інших рівних умов».  

Отримані таким чином стратегічні цілі і показники повинні проходити остаточну перевірку на те, 
що вони можуть реалізовуватися в заданих рамках роздрібної мережі: пропускна спроможність складів 
і магазинів, чисельність персоналу, величина джерел фінансування тощо. Весь ітераційний процес 
створення збалансованої системи показників є локальною оптимізацією, яка дозволяє оцінити, чи 
потрапляє стратегія в область допустимих рішень. 

Так звана трансляція стратегічних цілей збалансованої системи показників «зверху - вниз» повинна 
каскадуватися на кожен рівень управління підприємством, тобто розбиватися на стратегічні карти для 
структурних підрозділів, їх менеджменту і співробітників. Каскадування слід проводити до тих пір, поки не 
буде розмежована відповідальність між співробітниками (топ-менеджерами). З точки зору ефективності 
проекту з впровадження каскадування є найважливішим етапом побудови збалансованої системи 
показників. Крім того, це найбільш трудомісткий етап, який займає 50% всього часу побудови системи. 
Тому, автоматизації цього процесу слід приділити увагу в першу чергу. У програмах, що мають модулі для 
роботи з збалансованої системою показників, є можливість фіксувати стратегічну мету, а також весь 
комплекс заходів, необхідних для її досягнення. Для кожної мети визначається послідовність дій, 
результат, якого необхідно досягти, визначаються відповідальні [6]. Сюди ж заносяться процедури 
управління ризиками на випадок, якщо потрібний результат не буде досягнутий в поставлені терміни. 
Проводиться максимальна деталізація, аж до дій кожного співробітника. Даний підхід реалізований, 
зокрема, в блоці збалансованої системи показників MS Axapta.  

Автоматизована збалансована система показників дозволяє аналізувати великі масиви 
інформації. Кінцева мета обробки даних - отримання поточного показника в заданій системі 
координат. Через специфіку людського сприйняття звіт за показниками повинен представлятися в 
найбільш зручній формі - в графічному вигляді, який в збалансованій системі показників називається 
кокпітом (від англ. cockpit - приладова дошка, кабіна пілота). 

Значення кожного показника відображується на шкалі кокпіту. Вигляд і колірні схеми таких шкал 
налаштовуються користувачем. Наприклад, червоний колір - зона кризової ситуації, жовтий - зона 
підвищеної уваги до процесу тощо. Це дозволяє одним поглядом оцінити роботу всього підприємства 
або його окремої ділянки. Для контролю виконання планів, на шкалі кокпіту може автоматично 
відображатися заплановане значення того або іншого показника, відхилення поточного значення від 
планового (рис. 1). 

Уніфікація відображення інформації на панелі кокпіту дозволяє миттєво оцінити значення 
показників всіх бізнес-процесів, за які відповідають різні підрозділи. Окрім представлених на рис. 1 
показників, на панель директора супермаркету можна також винести показники середнього чека, 
виручки і оборотності товарних запасів. Така панель дозволяє оцінити, який бізнес-процес вимагає 
негайного втручання і визначити відповідального за цей процес. Наприклад, оборотність товарних 
запасів зростає, але виручка не досягла бажаного значення, тому що скорочується сума середнього 
чека. Отже, маркетинговій службі необхідно терміново скоригувати асортиментну політику, ввести нові 
програми лояльності тощо. 
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Рис. 1. Приладова дошка (панель кокпіту) для контролю за продажами (sales),  
часткою ринку (% market), бюджетом (budget) і персоналом (people)  

 
Після впровадження збалансованої системи показників більшість компаній розуміють, що вони 

відстежують або надто багато показників, або використовують взагалі не ті показники. Кількість 
відстежуваних показників ефективності, зовсім не є основою успішного управління підприємством. 
Кінцеві користувачі повідомляють про необхідні зміни, і компанія вимушена вносити зміни [7]. Саме 
тоді, гнучкість збалансованої системи показників має велике значення. 

Оскільки система обробки даних не є статичною, то можливість гнучкої модифікації 
збалансованої системи показників, у зв'язку з будь-якими змінами, набуває додаткової значущості [8]. 
Компанія може впровадити систему управління корпоративними ресурсами (ERP-систему), або інше 
програмне забезпечення. Для того, щоб збалансована система продовжувала ефективно виконувати 
свої функції, вона повинна бути гнучкою. 

Автоматизація збалансованої системи показників є ефективним інструментом управління 
роздрібним підприємством. Вона надає можливість консолідувати і аналізувати дані, які ніколи раніше 
не отримувалися і не оброблялися. За визначенням збалансована система показників працює з 
багатьма показниками, як з фінансовими, так і не з фінансовими, такими, як лояльність клієнтів і 
співробітників, плинність кадрів тощо. MS Axapta або SAP SEM дозволяють автоматично збирати 
показники для системи з різних модулів - фінансів, логістики, складу, CRM, управління персоналом. 
При цьому, для розрахунку кожного показника в інтегрованій системі задається формула, яка 
використовує дані з таблиць, розташованих в різних модулях системи. Наприклад, для розрахунку 
обігу товарних запасів роздрібній мережі, треба використовувати дані з модулів управління складом і 
продажами. В рішеннях для роздрібної торгівлі ERP-системи використовуються спільно з системами 
управління торгівельним залом (in Store Solution). В цьому випадку подібні системи мають бути 
інтегровані в ERP-систему, що має модуль автоматизації збалансованої системи. Прикладом рішення 
може служити інтеграція MS Axapta або SAP SEM з такими системами, як 1С, що працюють в 
торгівельному залі. Дані з торгівельного залу від 1С автоматично поступають в ERP-систему з 
модулем збалансованої системи показників і відображуються на кокпіті менеджера. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, після того, як всі цілі і заходи внесені до 
системи, і вона починає працювати, топ-менеджмент компанії і її власники отримують незалежний від 
людського чинника механізм контролю. Для контролю виконання планів створюється певне число 
показників, що характеризують діяльність компанії. За ними можна оцінювати роботу і всієї компанії, і 
кожного співробітника, відповідального до досягнення поставленої мети. Збалансована система 
показників координує такі показники, як результати атестації співробітників, плани їх професійного 
розвитку, аж до участі у внутрішніх і зовнішніх тренінгах. Системи автоматизації збалансованої 
системи показників зберігають історію зміни показників, фіксуючи не лише введені значення, але і те, 
яким співробітником був змінений той або інший показник збалансованої системи показників. 
Зберігання ретроспективних даних відкриває ще одну можливість - отримувати статистичну 
інформацію про показники. Маючи дані за всіма показниками в динаміці або в інших зрізах, володіючи 

Незадовільне значення показника 
Задовільне значення показника 
Бажане значення показника 
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інформацією про поточний стан справ і розуміючи, як це відіб'ється на стратегічних планах, 
керівництво роздрібного підприємства отримає можливість вчасно скоригувати неправильні дії, може 
контролювати досягнення поставленої мети і своєчасно вносити зміни до планів. 
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Анотація 

У статті проаналізовано напрямки автоматизації системи збалансованих показників діяльності 
підприємства на основі сучасних програмно-апаратних засобів з метою пошуку шляхів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Визначено основні вимоги до автоматизованих інформаційних 
систем аналізу збалансованих показників: безпека даних, гнучкість, можливість каскадування цілей, 
графічне представлення результатів аналізу. Виявлено, що зберігання ретроспективних даних в 
автоматизованому режимі надає можливість отримувати статистичну інформацію про збалансовані 
показники, що дозволяє керівництву вчасно скоригувати неправильні дії, контролювати досягнення 
поставленої мети і своєчасно вносити зміни до планів. 

Ключові слова: автоматизація, система збалансованих показників, управління, безпека. 
 

Аннотация 
В статье проанализированы основные направления автоматизации системы 

сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе современных программно-
аппаратных средств с целью поиска путей повышения эффективности деятельности 
предприятия. Определены основные требования к автоматизированным системам анализа 
сбалансированных показателей: безопасность данных, гибкость, возможность каскадирования 
целей , графическое представление результатов анализа. Выявлено, что сохранение 
ретроспективных данных в автоматизированном режиме предоставляет возможность получать 
статистическую информацию о сбалансированных показателях, что позволяет руководству 
вовремя скорректировать неправильные действия, контролировать достижение поставленной 
цели и вносить изменения в планы. 

Ключевые слова: автоматизация, система сбалансированных показателей, управление, 
безопасность. 

Annotation 
The paper analyzes the main areas of automation company balanced scorecard based on advanced 

software and hardware in order to find ways to improve the efficiency of the enterprise. The basic 
requirements for automated systems analysis balanced scorecard are defined: data security, flexibility, 
cascading goals, the graphical representation of the results of analysis. The keeping of historical data in the 
automated mode provides the ability to obtain statistical information on the balanced scorecard, which gives 
management time to correct wrong actions, monitor achievement of the set goals and make changes to the 
plans. 

Key words:  automation, balanced scorecard, management, security. 
 
 
 
 
 
 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 119 

УДК 338. 225  
Парій І.В.,  

аспірант кафедри менеджменту організацій, 
Національний університет «Львівська Політехніка» 

 
РОЗВИТОК ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

 БАР’ЄРИ ТА НАПРЯМИ  
 

Постановка проблеми. Вітчизняна енергетика представлена потужним енергогенеруючим 
комплексом, який, незважаючи на ряд проблем, продовжує здійснювати свою основну функцію – 
виробництво електроенергії. Сучасні ринкові умови, європейське енергетичне співтовариство 
диктують нові вимоги до діяльності енергогенеруючих підприємств. Тому необхідно, врахувавши 
загальносвітові тенденції, макроекономічні показники, ступінь технологічного прогресу галузі, наявний 
ресурсний потенціал, здійснити розробку напрямів розвитку, які би гармонійно забезпечили 
економічну ефективність, соціальну спрямованість з мінімальним техногенним впливом на 
навколишнє природне середовище (НПС).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку енергогенеруючих підприємств 
займалися: Е. В. Оборіна, Д. В. Волошин [1], які в своїх дослідженнях торкалися проблем введення 
альтернативних джерел генерації електроенергії на регіональному рівні; І. І. Гусєва, В. В. Дергачова 
[7], які займалися проблемами інвестування в енергетиці, а також оцінкою суспільних втрат від 
діяльності енергогенеруючих підприємств; В. В. Христіановський [9], який досліджував проблеми 
технологічного прогресу в електроенергетичній галузі; А. І. Шевцов [11] у своїх наукових пошуках 
торкався проблем розвитку ядерної енергетики; Н. М. Цивенкова [10] досліджувала проблеми 
розвитку альтернативної енергетики. Проте низка питань в дослідженні розвитку енергогенеруючих 
підприємств залишаються невирішеними, зокрема формування напрямів розвитку з урахуванням 
цілей, факторів впливу та пріоритетів розвитку.  

Постановка завдання. Мета статті – здійснити оцінку потенціалу енергогенеруючих 
підприємств, окреслити проблеми їх розвитку, виокремити бар’єри, що стоять на шляху розвитку 
енергогенеруючих підприємств, сформувати подальші напрями їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняна енергетика представлена об’єднаною 
енергосистемою (ОЕС), яка є одною із найбільших у Європі. До складу ОЕС України входять вісім 
електроенергетичних систем, а саме: Дніпровська, Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-
Західна, Північна, Центральна. В структуру енергетичної галузі входять двадцять дев’ять 
енергопостачальних компаній, 14 ТЕС, 4 АЕС, 7 ГЕС, 2 ГАЕС, 97 ТЕЦ, а також малі 
гідроелектростанції (малі ГЕС), вітрові (ВЕС), сонячні (СЕС), а також виробники електроенергії з 
біомаси і біогазу (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура енерогенеруючої галузі 
Джерело : складено автором 
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Загальна встановлена потужність електрогенеруючих станцій України на кінець 2010 р. склала 53 
ГВт, з яких 52% припадає на теплові електростанції (ТЕС), 27% – на атомні електростанції (АЕС), 9% – на 
гідроелектростанції (ГЕС) і гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС), 12% – на теплоелектроцентралі (ТЕЦ), 
блок-станції й інші об'єкти. При цьому з урахуванням законсервованих блоків і блоків, які перебувають на 
реконструкції, встановлена потужність готових до експлуатації блоків становить 49 ГВт (47 ГВт з 
урахуванням обмежень електромереж на видачу потужності АЕС) [8, с. 26]. 

Основну частку всієї виробленої електроенергії  в Україні виробляється на АЕС, за обсягами 
виробництва на другому місці ТЕС, виробництво іншими генеруючими джерелами є незначним, адже 
переважна більшість яких працює на покриття пікових навантажень в енергосистемі, це стосується 
ГЕС і ГАЕС, обсяги виробництва ТЕЦ є незначними, адже основним продуктом їх діяльності є 
теплоенергія (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка обсягу виробництва електроенергії джерелами генерації  

по ОЕС України за 2007 – 2011 рр. 
 
Дані по роках 

2007 2008 2009 2010 2011 Види елек-
тростанцій млн. кВт 

год. 
% млн. кВт 

год. 
% млн. кВт 

год. 
% млн. кВт 

год. 
% млн. кВт 

год. 
% 

ТЕС 84253,6 43,2 82347,3 43 71068,1 41,1 77977,3 41,5 84775,2 43,7 

АЕС 92542,9 47,4 89841,2 46,9 82923,5 48 89151,4 47,4 90247,7 46,5 

ГЕС, ГАЕС 10108,5 5,2 11332,6 5,9 11776,9 6,8 12952,5 6,9 10773 5,6 
Блок-станції, 

ТЕЦ 8220,2 4,2 8150,7 4,2 7137,1 4,1 7811,8 4,2 7811,8 4,2 

Всього 195130,5 100 191676,1 100 172907,4 100 187899,3 100 193899,5 100 
Джерело : складено на основі даних [5] 
 
Структура виробництва вітчизняної електроенергетики виглядає таким чином, що основними 

виробниками, що займають найбільшу частку виробництва (більше 46% від усієї виробленої в країні 
енергії), є АЕС, другим найбільшим виробником є ТЕС, на які припадає більше 41 % електроенергії, 
частка виробництва ГЕС і ГАЕС в сукупності більше 5% від усієї електроенергії. Обсяги виробництва 
електроенергії усіма джерелами енергогенерації носить досить нерівномірний характер, зокрема у 
2008-2009 рр. відбулося падіння обсягів виробництва, причиною цього стала фінансово-економічна 
криза і, як наслідок, погіршення макроекономічних показників і падіння виробництва. 

Динаміка обсягів виробництва електроенергії вітровими двигунами наведена у табл. 2. 
Таблиця 2 

Динаміка обсягу виробництва електроенергії НДЕ (вітрові двигуни) за 2007 – 2011 рр. 
 

Дані по роках, млн. кВт год. Джерело 
генерації 2007 2008 2009 2010 2011 

план факт план факт план факт план факт план факт 
НДЕ 

8,8 5,9 8,9 4,2 2,6 1,8 4,1 5,4 8,5 8,9 

Джерело : складено на основі даних [5] 
 
Обсяги виробництва електроенергії вітровими двигунами є незначними, які повільними темпами 

зростають. На обсяги виробництва електроенергії з альтернативних джерел має вплив динаміка 
кількості виробників, що виробляють її альтернативним способом (табл. 3). 

Дані табл. 3 свідчать, що з усіх альтернативних джерел виробництва електроенергії 
найбільшими темпами відбувається збільшення кількості малих ГЕС, виробництво електроенергії із 
сонячного випромінювання помітно почало розвиватися за останні два роки, малими темпами 
відбувається збільшення кількості виробників із біомаси, хоча Україна, як аграрна держава з 
родючими ґрунтами, має для цього потужний потенціал. Помітне збільшення виробників 
електроенергії із енергії вітру. Загалом на сьогоднішній час кількість виробників альтернативної енергії 
становить понад 100 одиниць. Для наочної інтерпретації розвитку енергогенеруючої галузі 
традиційних і альтернативних виробників, а також частку їх виробництва в електробалансі країни 
наведено у табл. 4. 
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Таблиця 3 
Динаміка кількості виробників, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел 

 
Кількість виробників, що виробляють 

електроенергію альтернативним шляхом 
Типи виробників з альтернативних джерел енергії 

серпень 
2009 р. 

січень 
2010 р. 

січень 
2011 р. 

січень 
2012 р. 

Виробники електричної енергії з енергії вітру 4 5 5 8 
Виробники електричної енергії з біомаси - 1 2 2 
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання: 

наземні об’єкти - - 2 17 
об’єкти, змонтовані на дахах потужністю до 100 кВт та на 
фасадах незалежно від потужності - - 1 1 

Виробники електричної енергії малими 
гідроелектростанціями 

28 45 59 72 

Всього: 32 51 69 100 
Джерело : складено на основі даних [3] 
 

Таблиця 4 
Обсяг та структура виробництва електроенергії у 2011 р. різними джерелами генерації 

 
Сумарна встановлена 
потужність (МВт), у тому 

числі: Найменування 
енергогенеруючого об’єкта 

загальна введена в 2011 
р. 

Виробництво електроенергії у 
2011 р. 

(млн. кВт. год.) 

Структура 
виробництва, % 

ТЕС - - 84775,2 43,7 

АЕС 13 835 - 90247,7 46,5 

ГЕС, ГАЕС - - 10773 5,5 

Блок-станції, 
теплоелектроцентралі - - 7811,8 4,027 

Вітрові електростанції (ВЕС) 146,415 69,840 88,984 0,0459 

Електроенергія з біогазу 3,785 0 0,774 0,0004 

Електроенергія з біомаси 4,200 0 9,602 0,0050 

Сонячні електростанції (СЕС) 188,224 185,689 30,042 0,0155 

Малі ГЕС 70,816 2,258 203,463 0,1049 

Всього - - 193940,565 100 

Джерело : складено на основі даних [4; 5] 
 
Структура виробництва електроенергії усіма видами генерації виглядає таким чином, що 

альтернативні джерела електрозабезпечення на сьогодні малопотужні, виходячи із обсягів їх 
виробництва, і враховуючи світові тенденції у розвитку цього джерела генерації, потребують 
вирішення проблем, які стоять на шляху подальшого активного розвитку: 

– висока собівартість; 

– складність створення інфраструктури [1, c. 195-196]; 

– потреба у значних капіталовкладеннях; 

– тривалий період окупності інвестицій; 

– відсутність державної підтримки розвитку; 

– необхідність використання значних земельних ділянок; 

– необхідність модернізації мереж для переходу до режиму «розумних мереж» [8, с. 44]; 

– стохастична природа вітру і необхідність утримання резервних потужностей ТЕС [6, с. 10]. 
Одною із проблем, які стоять на шляху розвитку ядерної енергетики, є відсутність достатньої 

науково-технічної бази. Такий стан справ приводить до того, що на українських АЕС працюють 
російські ядерні реактори, і є необхідність створення спільних координаційних комітетів, де щораз 
збільшується частка заходів, що проводяться російською стороною, таким чином тут виявляється 
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проблема енергетичної безпеки і залежності від Росії в розвитку ядерної енергетики. Крім вище 
зазначеного, Росія поставляє в Україну до 85% необхідного для вітчизняних АЕС устаткування. Додає 
проблем розвитку АЕС також прогнози щодо збільшення цін на уран і зменшення видобутку у зв’язку із 
вичерпуванням запасів. Розвіданих світових запасів урану (при використанні відкритого ядерного 
паливного циклу) вистачить на 60 років, з урахуванням потенційних запасів на 220 років [2, с. 130-134]. 
Великою проблемою є поводження з відпрацьованим ядерним паливом, яке не повністю втрачає своєї 
радіоактивної здатності створюючи постійну загрозу життєдіяльності людини, висока вартість і 
монопольна залежність від Росії в плані переробки і подальшого зберігання все це є вагомими 
аргументами не на користь подальшого розвитку атомної енергетики. Серед інших проблем розвитку 
атомної енергетики можна додати і такі: 

– закінчення строку проектної експлуатації ядерних реакторів; 

– безперервність виробництва електроенергії (ядерна реакція); 

– необхідність рекультивації урановидобувних шахт; 

– невеликі запаси уранових руд; 

– небезпечні радіаційні викиди; 

– проблема утилізації відпрацьованого ядерного палива; 

– складність ядерного циклу; 

– відсутність науково-технічної бази розвитку.  
Стан вітчизняних ТЕС є надзвичайно критичним, проте вони продовжують функціонувати 

незважаючи на проблеми, які існують: 

– знос основного обладнання;  

– значні витрати на ремонтне обслуговування; 

– застарілі технології; 
– висока енергоємність виробництва; 

– низька рентабельність;  

– зростання цін на ресурси;  

– тривалий термін окупності інвестицій; 

– значні екологічні наслідки і суспільні втрати. 
В усій енергогенеруючій галузі існує ряд проблем різного характеру, проте існують бар’єри на 

шляху розвитку, які є спільними для всього енергогенеруючого комплексу (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Бар’єри розвитку енергогенеруючих підприємств 
Джерело : складено автором 
 
Розробка напрямів розвитку енергогенеруючих підприємств має базуватися на вирішенні 

проблем і бар’єрів розвитку, при врахуванні впливу факторів і пріоритетів, які ставляться, як вихідні 
умови для досягнення намічених перспектив розвитку (рис. 3). 
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Рис. 3. Формування напрямів розвитку енергогенеруючих підприємств 

Джерело : складено автором 
 
Запропоновані напрямки розвитку, враховуючи значний спектр невирішених проблем, необхідно 

реалізовувати у довгостроковій перспективі. 
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Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи проблеми розвитку енергогенеруючого 
комплексу, а також вплив загальносвітових тенденцій, необхідно зменшити обсяги виробництва 
електроенергії атомним шляхом, натомість перейти до поступового заміщення виробництва 
електроенергії альтернативними джерелами в довгостроковій перспективі. Вітчизняним ТЕС, які 
займають вагому частку в електробалансі, необхідно (короткострокова перспектива) перейти на шлях 
врівноваженого розвитку. Проте розвиток буде неможливий без створення системи державної 
підтримки, яка б забезпечила створення сприятливих умов розвитку генеруючої галузі, притоку 
значних обсягів інвестицій при забезпеченні їх державних гарантій.  
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Анотація 

У статті досліджено вітчизняний енергогенеруючий потенціал. Оцінено за допомогою даних 
статистичної звітності динаміку обсягів виробництва електроенергії різними джерелами 
генерації, виділено спектр проблем розвитку енергогенеруючих підприємств, виокремлено три 
групи бар’єрів, які стоять на шляху розвитку. Розроблено напрями розвитку для енергогенеруючих 
підприємств, з врахуванням цілей, факторів впливу і основних пріоритетів. Розроблені напрями 
стосуються виробників електроенергії, які виробляють її традиційним способом, а також 
енергогенеруючих підприємств альтернативної енергетики. Зроблено акцент на необхідності 
формування державної підтримки розвитку енергогенеруючих підприємств.  

Ключові слова: енергогенеруючі підприємства, напрями розвитку, проблеми розвитку. 
 

Аннотация 
В статье исследован отечественный энергогенерирующий потенциал. Оценена с помощью 

данных статистической отчетности динамика объемов производства электроэнергии разными 
источниками генерации, выделен спектр проблем развития энергогенерирующих предприятий, 
выделены три группы барьеров, которые стоят на пути развития. Разработаны направления 
развития для энергогенерирующих предприятий, с учетом целей, факторов влияния и основных 
приоритетов. Разработанные направления касаются производителей электроэнергии, которые 
производят ее традиционным способом, а также энергогенерирующих предприятий 
альтернативной энергетики. Сделан акцент на необходимости формирования государственной 
поддержки развития энергогенерирующих предприятий.  
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Annotation 
Home energy generating potential is investigational in the article. The dynamics of production of 

electric power volumes is appraised by means of data of the statistical accounting by the different sources of 
generation, the spectrum of problems of development of energy generating enterprises is distinguished, 
three groups of barriers, that stand on the way of development, are distinguished. Directions of development 
are worked out for energy generating enterprises, taking into account aims, factors of influence and basic 
priorities. The worked out directions touch the producers of electric power that produce hera traditional 
method, and also energy generating enterprises of alternative energy. An accent is done on the necessity of 
forming of state support of development of energy generating enterprises.  
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ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Розвиток глобалізації вимагає від власників і керівників українських 

компаній освоювати прогресивні підходи до управління підприємством, одним з яких є вартісний, що 
орієнтований на максимізацію створюваної вартості. Вибір створення вартості в якості універсальної 
мети всіх дій і рішень, а також єдиного критерію їх ефективності дозволяє створити спільну мету і 
єдину, універсальну мову спілкування для всіх бізнес-одиниць, що значно підвищує узгодженість і 
продуктивність спільної роботи. Особливого ефекту можна досягти при поєднанні вартісного підходу з 
процесною організацією структури компанії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першоджерелами вартісно-орієнтованого підходу 
до управління підприємством вважаються праці таких відомих вчених-економістів, як Долгофф А., 
Коллер Т., Коупленд Т., Мартін Дж., Мурін Дж., Петті У. Проблеми оптимізації бізнес-процесів 
підприємства висвітлені у публікаціях М. Каменної, В. Грачова, Д. Панафідіна, Н. Альбрехт. Водночас 
можливості використання вартісного підходу при управлінні бізнес-процесами підприємства 
залишаються не повністю розкритими. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття сутності вартісного підходу до управління 
бізнес-процесами, що дозволить значно підвищити ефективність функціонування підприємства та 
оптимізувати усі його бізнес-процеси.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою вартісного підходу до управління 
бізнесом є модель оцінки вартості компанії. Оцінка вартості бізнесу здійснюється методом 
дисконтованих грошових потоків і вимагає не тільки інформації про всі сторони діяльності компанії за 
останні кілька років, але і складання прогнозів на наступний період [1]. Прогнози повинні охоплювати 
всі ключові фактори вартості компанії – внутрішні і зовнішні, інакше не вдасться отримати об'єктивну 
оцінку вартості бізнесу. Отже, в результаті власники та керівники компанії отримують у своє 
розпорядження оптимально повний і добре структурований набір інформації, який дозволяє значно 
підвищити ефективність діяльності компанії і використання найважливіших ресурсів бізнесу – капіталу, 
персоналу та інформації. 

Вартісні моделі компанії можуть бути успішно побудовані не тільки для бізнесу в цілому, але і 
для бізнес-одиниць, функціональних підрозділів, бізнес-процесів, продуктів компанії і навіть для 
окремих співробітників. В результаті вдасться максимально ефективно орієнтувати систему 
компенсації співробітників – від генерального директора до рядового виконавця – на досягнення 
основоположної мети бізнесу – створення і примноження багатства її власників [2]. 

Таким чином, вартісний підхід до управління дозволяє досягти того, щоб кожному співробітнику 
компанії було вигідно збільшувати багатство акціонерів, вирішивши тим самим «агентську проблему» 
протиріччя між інтересами акціонерів і найманих працівників, не вирішувану при традиційному підході 
до управління бізнесом. Наявність вартісних моделей основних елементів компанії дозволяє 
розглядати кожен проект компанії як інвестиційний, що дає в руки менеджерів єдиний і найбільш 
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ефективний критерій вибору між альтернативними проектами – внесок даного проекту у створення 
багатства акціонерів. 

Неупереджений аналіз механізмів створення вартості в компанії показує, що вартість 
створюється не у функціональних підрозділах, а в міжфункціональних бізнес-процесах, що 
поставляють один одному кінцеві продукти [3]. Крім того, через постійне зменшення тривалості 
життєвого циклу товару, саме процеси та їх створення приносять компаніям довгостроковий успіх. 
Оптимізація бізнес-процесів є одним з найважливіших рецептів виживання і процвітання в XXI столітті. 
Крім цих факторів, загальних для світової економіки, існує ряд інших, специфічних для України, що 
вимагають від українських компаній переходу до процесної організації та оптимізації бізнес-процесів.  

Якщо раніше ключовим фактором успіху бізнесу були енергія та зв'язок лідера - власника і 
керівника компанії, то зараз - ефективність системи управління бізнесом перш за все залежить від 
ефективності бізнес-процесів.  

Порівняння суми проміжків часу, що витрачаються на виконання окремих кроків процесу, і часу, 
що витрачається на виконання процесу в цілому, та аналіз щоденної роботи керівників і ключових 
фахівців компаній показують, що в переважній більшості українських компаній значну частину часу 
експерти та керівники витрачають на вирішення рутинних завдань і прийняття рішень, які цілком 
можна передати виконавцям і співробітникам «загального профілю» [4]. Крім того, до 90% часу, що 
витрачається на виконання бізнес-процесу, втрачається на «стиках» між функціональними 
підрозділами – учасників бізнес-процесу. При цьому внаслідок відсутності відповідального за процес 
окремі функціональні елементи процесу можуть бути виконані бездоганно, а весь процес 
провалитися. В умовах різкого загострення конкуренції і прискореної глобалізації та монополізації 
ринків подібні ризики, марнотратство часу і ресурсів не просто неприпустимі, але й згубні для 
перспектив компанії на ринку. Функціональна структура компанії, при якій вона розглядається і 
управляється як сукупність функціональних підрозділів збуту, маркетингу, фінансів тощо володіє ще 
цілим рядом недоліків, які не дозволяють їй успішно конкурувати з суперниками, які перейшли на 
процесну структуру управління. По-перше, у функціональній компанії функціональна ієрархія 
підпорядкування важливіше горизонтального співробітництва в бізнес-процесі. Отже, кожен 
співробітник компанії працює не на клієнта і не на загальну справу, а на свого керівника і на свій 
підрозділ, які займається не стільки створенням вартості в компанії, скільки захистом і просуванням 
власних інтересів. Функціональна структура компанії орієнтована на прості завдання і складні системи 
контролю. Ця система добре працювала в епоху масового виробництва стандартних продуктів і 
довгих життєвих циклів продуктів, яка залишилася в минулому. 

XXІ століття вимагає організаційних структур, які могли б підтримувати гнучке дрібносерійне 
виробництво та «встигати» за короткими життєвими циклами продуктів. Тому до структури компанії 
пред'являється принципово інші вимоги – складні завдання, виконання яких доручаються 
кваліфікованим виконавцям, і прості системи контролю. 

Проблеми управління вартістю продуктів і послуг, а також зниження витрат при їх створенні 
гостро стоять перед багатьма компаніями. Якщо при управлінні компанією орієнтація робиться на 
управління бізнес-процесами, то необхідно говорити про вартість бізнес-процесів і про управління 
вартістю бізнес-процесів як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах. В області 
вирішення завдання управління компанією і вартістю бізнес-процесів лежать відповіді на важливі 
питання управління компанією [5]: 

– які витрати на реалізацію бізнес-процесу і, відповідно, на виробництво продукту; 

– яка прибутковість від реалізації продукції клієнтам різних категорій; 

– на якому етапі бізнес-процесу компанії відбувається необґрунтована перевитрата ресурсів; 

– які бізнес-процеси компанії є найбільш затратними; 

– які продукти повинні бути зроблені компанією, а які повинні бути закуплені; 

– яким повинен бути розмір мінімальної ціни на товар або послугу для прибуткової роботи 
компанії; 

– які ресурси необхідні для виробництва запланованої кількості продуктів; 

– яка ефективність від оптимізації або автоматизації бізнес-процесів. 
Виділяють три види бізнес-процесів [5]: 

– процеси управління - бізнес-процеси, які управляють функціонуванням системи. Прикладом 
процесу управління може служити корпоративне управління та стратегічний менеджмент; 

– основні - бізнес-процеси, які складають основний бізнес компанії і створюють основний потік 
доходів. Прикладами операційних бізнес-процесів є постачання, виробництво, маркетинг та збут; 

– забезпечувальні - бізнес-процеси, які обслуговують основний бізнес. Наприклад, 
бухгалтерський облік, кадрове, інформаційне забезпечення. 
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Слід зазначити, що розрахунок вартості бізнес-процесів особливо актуальний у тих випадках, 
коли продукт реалізується за допомогою одного або декількох бізнес-процесів і незамінний при 
ціноутворенні, у тому числі при визначенні трансфертних цін на послуги внутрішніх обслуговуючих 
підрозділів – наприклад, вартості налаштування одного робочого місця відділом технічної підтримки.  

Широко використовуваний і розроблений з точки зору методологічної та інструментальної бази 
підхід до визначення вартості бізнес-процесів ґрунтується на технології поопераційного розрахунку 
вартості (ActivityBasedCosting - ABC). Метод ABC - це метод обліку витрат, заснований на розрахунку 
вартості процесів, які беруть участь у створенні кінцевого продукту [6]. Він відповідає процесно-
орієнтованому принципу управління підприємством. Метод розроблений в якості альтернативи 
традиційним фінансовим підходам і отримав широке поширення у світовій практиці управління на 
підприємствах самого різного профілю. 

Концепція поопераційного розрахунку витрат полягає в тому, що ресурси знаходяться в 
затратних центрах; ресурси витрачаються на виконання функцій процесів; для кожної функції можуть 
бути визначені ресурси, призначені безпосередньо для її виконання. 

Розрахунок вартості процесу починається з визначення вартості одноразового виконання кожної 
функції процесу. Вартість функції визначається через вартість ресурсів, споживаних у ході її 
виконання. Таким чином, спочатку необхідно встановити: перелік ресурсів, що витрачаються на 
реалізацію функції; норму витрати кожного ресурсу на однократне виконання функції; вартість кожного 
ресурсу. 

Після оцінки показників норми витрати і ціни ресурсів, що витрачаються на виконання функції, 
можна визначити вартість її одноразового виконання. Маючи інформацію про вартість одноразового 
виконання кожної функції процесу, можна розрахувати вартість всього процесу. Вартість процесу 
визначається як зважена сума витрат на функції, що виконуються в рамках процесу [7].  

Таким чином, метод ABC пропонує розглядати продукт як результат виконання конкретних 
функцій процесів і досліджувати ці функції з точки зору використання ресурсів. Кожна функція, що 
бере участь в тому чи іншому процесі, вносить певний внесок у продукт, створюваний в результаті 
цього процесу. Даний внесок може бути прямим – у вигляді реальної частини продукту або непрямим 
– у вигляді підтримки, яка надається однією функцією іншим. Окремі внески різних функцій, об'єднані в 
ході процесу, і дають бажаний кінцевий результат, або продукт [8]. 

Розглянемо функціонування компанії, що займається роздрібною торгівлею у відособлених 
підрозділах. Співробітник відділу розвитку роздрібної мережі проводить операції з оформлення руху 
товару між центральним складом і торговими точками. Він оформляє наступні види документів: 
прибуткові накладні, накладні внутрішнього переміщення і документи на списання. Проте навіть ці 
прості операції мають певну вартість. Спробуємо підрахувати їхню величину. 

У даному випадку методика розрахунків може бути наступною. Робота співробітника займає 
певний час. Його можна дізнається експериментально, засікаючи час оформлення будь-яких 
документів. Виявивши, скільки часу витрачається співробітником на всі документи і скільки документів 
кожного виду оформляється ним протягом місяця, побудуємо наступну таблицю (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення частки часу, необхідного для виконання кожної операції 

 
Операція Час виконання, хв. Питома вага 

Формування прибуткової накладної 5 5/(5+2+8)=0,33 

Формування накладної внутрішнього переміщення 2 2/(5+2+8)=0,13 

Формування документів на списання 8 8/(5+2+8)=0,54 

 
Час, що проводиться співробітником на робочому місці, складає в середньому 200 годин в 

місяць (табл. 2). 
Таблиця 2 

Визначення загального часу виконання кожної операції протягом місяця 
 

Операція Кількість документів, 
шт. Частка Часова частка, год. 

Формування прибуткової 
накладної 650 0,33 200/(0,33×650+2000×0,13+40×0,54) 

×650×0,33=86,47 
Формування накладної 
внутрішнього переміщення 2000 0,13 200/(0,33×650+2000×0,13+40×0,54) 

×2000×0,13=104,82 
Формування документів на 
списання 40 0,54 200/(0,33×650+2000×0,13+40×0,54) 

×40×0,54=8,71 
Усього   200 
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Після проведення експерименту можна дізнатися час виконання вказаних операцій, а, отже, 
вирахувати, скільки на практиці займає підготовка цих документів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розрахункові оцінки часу, необхідні для здійснення кожного виду операцій 

 

Операція Кількість 
документів, шт. 

Часова 
частка 

Розрахункова оцінка часу 
(хв.), необхідного на 
виконання операції 

Формування прибуткової накладної 650 86,47 86,47/650×60=8 
Формування накладної внутрішнього 
переміщення 

2000 104,82 104,82/2000×60=3,15 

Формування документів на списання 40 8,71 8,71/40×60=13 
 
Розбіжність між розрахунковою і експериментальною оцінками може говорити про наступне: або 

у нас є невраховані документи (дії), з якими працює співробітник, і це помилка проведеного раніше 
аналізу робочих операцій співробітника, або робота оператора неефективна, або працівник 
завантажений не повністю. 

Підходити жорстко до оцінки того, що робота неефективна або співробітник не працює, не варто. 
Можливо, слід уточнити перелік тих дій, які він виконує, і провести повторну побудову оцінок. Але при 
правильному аналізі це може бути методом виявлення коефіцієнту корисної дії (ККД) конкретного 
співробітника. Звичайно, хорошим вважається ККД в 50%, а ККД в 75% - практично недосяжним. 

Одержані тимчасові показники є достатньо важливими для проведення базової вартісної оцінки. 
Приймемо, що заробітна плата співробітника дорівнює 2000 грн. (табл. 4). 

Таблиця 4 
Визначення вартості формування одного документу кожного виду 

 

Операція 
Кількість 
документів, 

шт. 

Часова 
частка, 
год. 

Базова ціна сукупності 
операцій, грн. 

Вартість 
формування 

одного документу, 
грн. 

Формування прибуткової 
накладної 650 86,47 2000/200×86,47=864,7 864,7/650=1,33 

Формування накладної 
внутрішнього переміщення 2000 104,82 2000/200×104,82=1048,2 1048,2/2000=0,53 

Формування документів на 
списання 40 8,71 2000/200×8,71=87,1 87,1/40=2,18 

 
Таким чином, ми розрахували вартість кожної дії співробітника. Ці розрахунки можна 

використовувати, наприклад, для порівняльного аналізу вартості однієї і тієї ж операції, виконуваної 
різними співробітниками. Так, якщо якась дія у співробітника А виходить дешевше, ніж у співробітника 
Б, то, можливо, варто перерозподілити функції, передавши виконання цієї дії співробітнику А. 

Для повного аналізу необхідно ще рознести за операціями непрямі витрати. Так, даний 
співробітник у відділі займає площу 5 м2, отже, вартість орендної платні з комунальними витратами 
відносно цього працівника складає 100 грн. Крім того, він використовує в місяць 20 пачок паперу на 
друк всіх документів, тобто його витрати на папір складають 800 грн. 

Тепер визначимо, які показники дій можна використовувати для віддзеркалення непрямих 
витрат у вартості цих дій. Оренда приміщення і комунальні послуги оплачуються для того, щоб можна 
було виконувати дії, тобто пропорційно часу роботи. 

Кількість паперу розрахуємо по-іншому. До часу даний ресурс прив'язки не має, витрачається він 
на конкретні документи. Прибуткова накладна не друкується, отже, ресурс витрачається тільки на друк 
накладних внутрішнього переміщення (кожна в двох екземплярах) і актів на списання (в одному 
екземплярі), причому пропорційно кількості надрукованих документів (табл. 5). 

Таблиця 5 
Розподіл непрямих витрат на окремі операції по формуванню документів 

 

Операція 
Кількість 
документів, 

шт. 

Часова 
частка, 
год. 

Розподіл орендної плати і 
комунальних платежів, 

грн. 

Розподіл 
вартості 

паперу, грн. 
Формування прибуткової накладної 650 86,47 100×86,47/200=43,24 0 

Формування накладної внутрішнього 
переміщення 2000 104,82 100×104,82/200=52,41 800/(4000+40) 

×4000=792,08 
Формування документів на списання 40 8,71 100×8,71/200=4,36 800/(4000+40) 

×40=7,92 
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Після розподілу подібними методами всі непрямі витрати, можна вирахувати вартість операцій з 
урахуванням всіх витрат, а також вартість кожної операції з формування документів (табл. 6). 

Таблиця 6 
Кінцевий розрахунок вартості операцій кожного виду 

 

Операція 
Кількість 
документів, 

шт. 

Базова 
ціна, 
грн. 

Базова ціна операцій з 
урахуванням непрямих 

витрат, грн. 

Розрахункова ціна 
однієї операції, грн. 

Формування прибуткової 
накладної 

650 864,7 864,7+43,24=907,94 907,94/650=1,40 

Формування накладної 
внутрішнього переміщення 2000 1048,2 1048,2+52,41+792,08= 

1892,69 1892,69/2000=0,95 

Формування документів на 
списання 40 87,1 87,1+4,36+7,92=99,38 99,38/40=2,49 

 
Цей результат можна використовувати як для розрахунку вартості обслуговування одного 

роздрібного підрозділу, так і для порівняльного аналізу вартості однієї і тієї ж операції, виконуваної 
різними співробітниками, а також для визначення інших вартісних показників. 

Вартість – найбільш ємний і загальний показник бізнес-процесу, який використовується 
менеджерами в управлінні компаніями. Вартість бізнес-процесу в більшості випадків можна вважати 
його інтегральною характеристикою. Тому, роблячи розрахунок вартості бізнес-процесу, необхідно 
пам'ятати: 

– розрахунок інтегральної характеристики пов'язаний з необхідністю розподілу ресурсів між 
функціями процесів; 

– витрати на отримання оцінки вартості бізнес-процесу повинні відповідати завданням, що 
розв'язуються на основі цієї оцінки. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами дослідження можна 
зробити наступні висновки: 

1. Впровадження управління вартістю бізнес-процесів дозволяє вирішити широкий спектр 
управлінських завдань, що стоять перед менеджерами сучасних компаній. 

2. Розрахунок вартості бізнес-процесів - це складне завдання, якість вирішення якого залежить 
від ряду суб'єктивних факторів, тому слід говорити про визначення оцінки вартості бізнес-процесу. 
Використання оцінки вартості бізнес-процесу в управлінні компанією буде більш ефективним при 
процесно-орієнтованому управлінні. Проведення розрахунку вартості бізнес-процесів дозволить 
керівництву підприємства раціоналізувати й оптимізувати ці процеси шляхом перерозподілу 
матеріальних і трудових ресурсів між процесами, знайти перевантажені і не враховані процеси і 
об’єктивно управляти підприємством. 

3. При розрахунку вартості бізнес-процесу можна отримати оцінку цієї вартості, яка буде 
визначатися: знаннями про бізнес-процеси компанії, тобто здатністю менеджерів визначати бізнес-
процеси всередині компанії, в тому числі встановлювати їх межі; інформаційною повнотою облікової 
системи компанії, тобто наявністю необхідної інформації про витрати ресурсів компанії, в особливості 
робочого часу співробітників; правилами розподілу ресурсів на функції бізнес-процесів. 
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Анотація 
У статті визначено, що показник вартості може виступати у якості єдиного критерію 

ефективності роботи топ-менеджменту, що значно підвищує узгодженість і продуктивність 
спільної роботи персоналу підприємства. Визначено, що вартісний підхід до управління дозволяє 
вирішити агентську проблему - протиріччя між інтересами акціонерів і найманих працівників. 
Проведено оцінку вартості окремого бізнес-процесу підприємства, що займається роздрібною 
торгівлею у відособлених підрозділах на основі технології поопераційного розрахунку вартості. 
Обґрунтовано, що вартість бізнес-процесу можна вважати його інтегральною характеристикою, 
яка пов'язана з необхідністю розподілу ресурсів між функціями процесів. 

Ключові слова: вартість, бізнес-процеси, управління підприємством, метод поопераційного 
розрахунку вартості. 

Аннотация 
В статье определено, что показатель стоимости может выступать в качестве единого 

критерия эффективности руководства предприятия, что значительно повышает 
согласованность и продуктивность общей работы персонала предприятия. Определено, что 
стоимостной подход к управлению позволяет решить агентскую проблему – противостояние 
между интересами акционеров и наемных работников. Проведено оценку стоимости отдельного 
бизнес-процесса предприятия, которое занимается розничной торговлей в обособленных 
подразделениях на основе технологии пооперационного расчета стоимости. Обосновано, что 
стоимость бизнес-процесса можно считать его интегральной характеристикой, которая связана 
с необходимостью распределения ресурсов между функциями процессов. 

Ключевые слова: стоимость, бизнес-процессы, управление предприятием, метод 
пооперационного расчета стоимости. 

 
Annotation 

In the article is defined value indicators can act as a single measure of the company's management, 
which greatly improves the consistency and efficiency of the overall staff work of the enterprise. It is 
determined the value-based approach to the management solves agent problem - the confrontation between 
the interests of shareholders and employees. Author evaluate the value of a single business process of retail 
enterprise with method of activity-based costing. It is proved that the value of a business process can be 
regarded as an integral characteristic of this process which is connected with the need of resource allocation 
between process functions. 

Key words:  value, business processes, enterprise management, activity-based costing. 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ АР КРЫМ 

 
Постановка проблемы. Исследование урбанизации как фактора пространственного развития 

территории предполагает разработку концептуальных основ оценки процессов урбанизации, 
обуславливающих характер трансформаций региональной общественной системы. Так, реализация 
авторского подхода к оценке трансформаций регионального пространства под воздействием 
процессов урбанизации предусматривает выявление особенностей пространственной структуры 
региона на примере АР Крым, учитывая характер административной подчиненности 
административно-территориальных образований (АТО) региона, специфику территориальной 
организации экономической деятельности, соотношение доли городского населения в общей 
численности, уровень заселенности территории региона, а также уровень обеспеченности 
транспортными коммуникациями. 

Анализ последних исследований и публикаций. В экономической науке представлены 
различные подходы [1-8] к оценке характера влияния процессов урбанизации на развитие 
территории, в разной степени, учитывающие региональные особенности ресурсного и экономического 
потенциалов, специфику организации и специализацию экономической деятельности, степень 
конфликтности развития социальной, экономической и экологической подсистем, функционирующих в 
рамках единой территориальной общественной системы. По нашему мнению это подтверждает 
актуальность исследования современных научно-прикладных подходов к оценке процессов 
урбанизации как фактора пространственного развития региона, представленных в рамках различных 
научных школ [1-8]. 

Постановка задания. Цель статьи – выявление особенностей пространственной структуры АР 
Крым. 

Изложение основного материала исследования. Характеризуя особенности 
административного устройства АР Крым, следует отметить, что по состоянию на 01.01.2012 г. общее 
количество районов составляет 14 ед., городов республиканского значения – 11 ед., городов 
районного значения – 5 ед., поселков городского типа – 56 ед., поселковых советов – 38 ед., сельских 
советов – 243 ед., населенных пунктов – 1020 ед., в том числе городских – 72 ед., сельских – 948 ед. 
При этом общая численность населения составляет 1963,0 тыс. чел., включая 1232,2 тыс. чел. – 
городское население, 730,8 тыс. чел. – сельское население и 335,5 тыс. человек проживает в столице 
АР Крым г. Симферополе [9].  

АР Крым, по состоянию на 1 января 2012 г., определено, что городами республиканского 
значения являются 11 населённых пунктов общей площадью 2,291 тыс. км2, при этом наибольшая 
площадь соответствует курортным городам: Алушта (0,6), Судак (0,53), Феодосия (0,35) и Ялта (0,28). 
Однако наибольшая численность населения соответствует городам: Симферополь (360,1 тыс. чел.), 
Керчь (145,8), Ялта (141,4) и Феодосия (105,3). Общая площадь, занимаемая 14 районами региона, 
составляет 23,790 тыс. км2 при численности населения 889,1 тыс. чел. Наибольшую территорию в 
регионе занимают Ленинский (2,91 тыс. км2), Джанкойский (2,66 км2) и Сакский (2,25 км2) районы.  

Максимальная численность населения соответствует Симферопольскому (157,2 тыс. чел.), 
Красногвардейскому (90,9 тыс. чел.) и Бахчисарайскому (90,8 тыс. чел.) районам. Также определено, 
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что городами районного значения являются г. Алупка, г. Бахчисарай, г. Белогорск, г. Старый Крым и 
г. Щёлкино. В целом, на долю районов АР Крым приходятся 21 поселковый и 229 сельских советов, а 
также 886 сельских поселений [9]. 

Результаты оценки особенностей административного подчинения АТО АР Крым, позволили 
прийти к выводу о том, что наибольшим районом в регионе является Симферопольский, поскольку он 
административно представлен 3 поселками городского типа и 106 сельскими населенными пунктами. 
Численность населения района составляет 157,2 тыс. чел., в т.ч. городского – 22,63 тыс. чел. и 
сельского – 134,6 тыс. чел. при уровне плотности населения – 90 чел. на кв. км. 

Основываясь на результатах оценки особенностей административного подчинения АТО АР 
Крым, возможно, сделать вывод о том, что административная система региона требует 
реформирования с учетом соотношения уровня плотности населения и количества организаций, 
реализующих функции местного самоуправления (более 200 ед. для 14 районов). Вместе с этим, 
следует отметить наличие неравномерности в схеме расселения АР Крым, что подтверждается 
высокой плотностью заселенности территорий городов. По мнению авторов, данные процессы 
предопределены, прежде всего, особенностями размещения производительных сил на территории 
региона, что обуславливает необходимость выявления особенностей территориальной организации 
экономической деятельности. 

В рамках определения особенностей пространственного развития АР Крым также выполнена 
оценка территориальной организации экономической деятельности, что позволило выделить зоны 
рекреационного, промышленного и селитебного назначения. Так, возможно выделить шесть курортно-
рекреационных районов, в рамках которых сконцентрирован потенциал для развития санаторно-
курортной деятельности: Евпаторийский, Симферопольско-Бахчисарайский, Ялтинско-Алуштинский, 
Феодосийско-Судакский, Керченско-Казантипский и Предгорный районы. Наибольшее количество 
учреждений, специализирующихся на санаторно-курортном лечении и реабилитации, сконцентрировано в 
Ялтинско-Алуштинском и Евпаторийском курортно-рекреационных районах; учреждения, 
предназначенные для длительного отдыха – в Симферопольско-Бахчисарайском и Феодосийско-
Судакском районах, а туристические учреждения – в Предгорном и Феодосийско-Судакском районах. 
Учитывая, что курортно-рекреационные районы Крымского региона в разной степени обеспечены 
туристским потенциалом, необходимо выделить туристические зоны как основу для территориальной 
организации экономической деятельности в сфере туризма, к которым относят Евпаторийскую, 
Керченскую, Феодосийскую, Симферопольскую, Бахчисарайскую, Алуштинскую, Ялтинскую и 
Севастопольскую. В целом, следует отметить, что в регионе сконцентрирован значительный 
туристический потенциал, включая памятники археологии и природы, музеи и культовые сооружения [10]. 

С целью выявления особенностей пространственной организации сельского хозяйства в АР 
Крым, проанализирована схема территориального зонирования региона, в соответствии с которой 
выделены сельскохозяйственные зоны Северо-Крымского канала, западной и предгорной 
территорий, а также Южнобережные зоны. Авторами определено, что основными факторами, 
обуславливающими развитие данного вида деятельности, являются особенности геологического 
строения, разнообразие коренных породи рельефа, а также климатические условия, что в целом 
предопределяет наличие разнообразного почвенного покрова на территории полуострова. 

Оценка особенностей пространственной структуры региона предусматривает также 
определение уровня урбанизации по показателю доли городского населения относительно общей его 
численности.  

Традиционно, с целью интерпретации значений данного показателя используется следующая 
шкала [11]: менее 20% – низкий уровень урбанизации; от 20% до 50% – средний уровень 
урбанизации; от 50% до 72% – высокий уровень урбанизации; свыше 72% – очень высокий уровень 
урбанизации. В соответствии с этим, уровень урбанизации АР Крым возможно определить как 
высокий, поскольку значения показателя находятся в диапазоне от 62,62 до 63,18. При этом 
наибольший уровень урбанизации характерен для периода 1995-1997 гг. при условии, что темпа 
роста данного показателя лишь в период 2002-2007 гг. незначительно превышают 100,0 % (рис. 1). 

В результате оценки уровня обеспеченности АР Крым транспортными коммуникациями, 
определено, что регион имеет развитую транспортную инфраструктуру, особенности которой 
обусловлены географическим положением и спецификой территориальной организации хозяйства. 
Так, в АР Крым функционируют все виды транспорта, включая морской, железнодорожный, 
автомобильный, воздушный, трубопроводный. В целом, дорожно-транспортный комплекс региона 
представляет собой развитую систему коммуникаций, состав которой образуют 6264,5 км 
автомобильных дорог общего пользования, 4 морских торговых порта, 2 паромные переправы, 4 
аэропорта, железная дорога, эксплуатационная длина которой составляет 643,5 км, предприятия 
автомобильного транспорта [12]. 
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Рис. 1. Соотношение численности городского население и общей численности населения 
АР Крым, 1995-2012 гг. 

 
Авиационный транспорт представлен государственным международным аэропортом 

«Симферополь», коммунальным предприятием «Аэропорт «Керчь», выполняющими международные 
пассажирские и грузовые авиаперевозки, ООО «Авиакомпанией «Ветеран», осуществляющим 
грузовые перевозки, Крымским государственным авиационным предприятием «Универсал-Авиа», 
обслуживающим местные авиалинии. При этом на территории АРК планируется строительство 
Кировского аэропорта и аэропорта г. Севастополь, обслуживающих внутренние авиалинии. Также на 
территории АР Крым расположены вертолетные площадки в г. Евпатория, г. Ялта, г. Алушта, г. Судак, 
г. Феодосия и на Керченском полуострове. 

Морской транспорт представлен морскими портами, мортопунктами и пунктами пропуска. 
Морские порты АР Крым, расположенные в городах Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория, связывают 
полуостров с южными областями Украины, Краснодарским краем России, Грузией, через Волго-
Донской судоходный канал – с Каспийским, Белым, Балтийским морями, а через проливы Босфор, 
Дарданеллы и Гибралтарский. Пункты пропуска располагаются на территории г. Евпатория, 
г. Севастополь, г. Ялта, г. Феодосии и 3 пропускных пункта находятся на территории Керченского 
полуострова. Проанализировав обеспеченность морскими причалами в АР Крым за 2000- 2011 гг. 
выявлено, что их количество возросло на 80,52 % и составило в 2011 г. 139 единиц. Из них доля 
грузовых причалов в 2011 г. составила 44,60 %, доля пассажирских – 45,32%, а доля 
грузопассажирских – 10,07 %. Также определено, что общая длина причалов за 2000-2011 гг. 
увеличилась на 5,9 тысяч погонных метров или на 57,84 % [12]. 

Длина автомобильных дорог общего пользования за исследуемый период сократилась на 
172,00 км или на 2,67 %. При этом, длина дорог с твёрдым покрытием цементобетонного типа в 2011 
году уменьшилась на 26,2 км (35,22 %) относительно уровня 1995 г. Длина дорог с асфальтобетонным 
покрытием увеличилась на 331,5 км (13,18 %), а длина дорог типа «чёрное шоссе» сократилась на 
342,9 км (11,39 %). Общая длина дорог типа «белое шоссе» сократилась на 134,4 км (16,02 %). 
Негативной является также тенденция сокращения общей длины дорог в границах населённых 
пунктов (на 63,2 км или на 5,59 %) и дорог с одной проезжей частью (на 192,1 км или на 2,99 %).  

Отметим, что по территории региона проходят автомобильные дороги государственного 
значения, в том числе международные: Ялта – Алушта – Симферополь – Джанкой – Россия; 
национальные: Херсон – Красноперекопск – Севастополь; Киев – Красноперекопск – Симферополь; 
региональные: Симферополь – Феодосия – Керчь, Симферополь – Ялта – Севастополь, 
Красноперекопск – Севастополь; Керчь – Красноперекопск, Ялта – Алушта – Симферополь. В 
настоящее время проводится реконструкция автомобильных дорог государственного (Ялта – Алушта 
– Симферополь – Джанкой – Россия), национального (Херсон – Красноперекопск – Севастополь; Киев 
– Красноперекопск – Симферополь) и регионального значения (Симферополь – Феодосия – Керчь и 
Ялта – Алушта – Симферополь) [12]. 

Проанализировав структуру автомобильных дорог относительно их распределения на дороги с 
твёрдым покрытием и грунтовые дороги в АР Крым по состоянию на 2010 г., определено, что данное 
соотношение составляет 58,10 % и 41,90 % соответственно. При этом, в таких городах как Армянск, 
Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта преобладают дороги с 
твёрдым покрытием. Относительно районов АР Крым, определено, что дороги высокого качества с 
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твёрдым покрытием преобладают в общей структуре дорог в таких районах региона, как Белогорский 
– 66,12 %, Джанкойский – 51,46 %, Кировский – 86,10 %, Красногвардейский – 88,67 %, Ленинский – 
100,0 %, Нижнегорский – 74,41 %, Первомайский – 85,70 %, Раздольненский – 84,87 %, 
Симферопольский – 68,73 % и Черноморский – 100,0 %.  

Оценивая уровень обеспеченности сельских населённых пунктов подъездами с твердым покрытием 
к сети автомобильных дорог общего пользования по состоянию на 1 июля 2010 г., определено, что в 
целом по АР Крым сельские населённые пункты обеспечены такими подъездами на 91 %. В полном 
объеме обеспечены подъездами с твёрдым покрытием к сети автомобильных дорог такие города, как 
Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск и Симферополь, а наименьший удельный вес 
обеспеченности такие подъездами соответствует г. Судак – 72 %. При этом лишь Бахчисарайский, 
Кировский и Красногвардейские районы в полном объеме обеспечены подъездами с твёрдым покрытием 
к сети автомобильных дорог, а наихудшая ситуация с обеспеченностью такими подъездами наблюдается 
в Белогорском районе – 65 % и в Ленинском – 78 % районах [5]. 

В результате оценки длины путей сообщения, определено, что длина автомобильных дорог 
общего пользования сократилась на 172 км (2,67%) и составила 6266,8 км. Однако наибольшее 
сокращение длины автомобильных дорог характерно для 2000 г. – 224,8 км, а в период 2005-2011 гг. 
наблюдается тенденция к увеличению. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 
пользования в период 1995-2011 гг. сократилась на 16,1 км (2,49%) и к концу 2011г. составила 
629,2 км. При этом все железнодорожные участки электрифицированы и являются составляющими 
магистралей, объединяющих главные промышленные города северной, центральной и южной частей 
Украины: Севастополь – Симферополь – Киев, Симферополь – Запорожье – Харьков, Измаил – 
Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь. Эксплуатационная длина троллейбусных линий 
общего пользования в период 1995-2011 гг. увеличилась на 47,9 км (14,95 %) и составила 368,2 км, 
однако в период 2009-2011 гг. длина троллейбусных линий осталась неизменной. Длина 
междугородных троллейбусных путей в АР Крым составила 162,9 км или 3,7% от общей длины 
троллейбусных путей Украины. Эксплуатационная длина трамвайных путей общего пользования в 
анализируемый период не изменялась и составляла 20 км, а длина магистральных трубопроводов 
общего пользования на 1 января 2012 года составила 1199,9 км.  

Плотность сети железных дорог в АР Крым достаточно высока и составляет 23 км на 1000 км2 
территории. Также достаточно высокой является плотность сети автомобильных дорог, которая 
составляет 245 км на 1000 км2 территории, однако с 1995 по 2008 гг. плотность сократилась до 240 км 
на 1000 км2, а в период с 2009 по 2011 гг. – увеличилась на 5 км на 1000 км2.  

В результате оценки уровня территориальной отдаленности АТО АР Крым, определено, что 
наиболее отдаленным от столицы находится Ленинский район: расстояние от станции «Семь 
Колодцев» до г. Симферополя по железной дороге составляет 228 км, а по грунтовой – 168 км. 
Наименее отдаленным районом от столицы Крыма является Бахчисарайский район.  

В рамках оценки уровня благоустройства дорог общественного пользования в АР Крым за 1995-
2011 гг., выявлено увеличение количества автопавильонов на 0,7%, что эквивалентно 1 павильону за 
период 2010-2011 гг. При этом следует отметить, что за 1995-2011 гг. наблюдается рост количества 
автопавильонов на 5,66%, что эквивалентно 72 ед. Также имеет место увеличение количества 
площадок остановок автобуса на 1 ед. в период 2010-2011 гг., при этом за период 1995-2011 гг. 
наблюдается снижение площадок остановок автобуса на 2,72% и составляет 57 ед. За период 2010-
2011 гг. наблюдается неизменное количество стоянок отдыха участников дорожного движения - 357 
ед., при этом необходимо отметить сокращение стоянок на 9,3%, что эквивалентно 41 стоянкам за 
период 1995-2011 год. 

В результате оценки наличия мостов и путепроводов общественного пользования выявлено, 
что на территории АР Крым используются мосты двух видов: железобетонные и металлические, в том 
числе железнодорожные. В целом, общее количество мостов и путепроводов по состоянию на 2011 г. 
составило 349 ед., что незначительно (на 2 ед.) превышает уровень 2010 г. При этом видовая 
структура мостов и путепроводов существенно не изменилась: наибольший удельный вес 
соответствует железобетонным мостам [12]. 

Оценивая уровень обеспеченности сельских населенных пунктов автобусным сообщением по 
регионам АР Крым в 2011 г., определено, что в целом по региону данный показатель составляет 
96,2%. При этом такие города, как Алушта, Армянск, Симферополь, Судак, Феодосия и Ялта 
полностью обеспечены автобусным сообщением. Относительно районов АР Крым, определено, что 
лишь Бахчисарайский район полностью обеспечен автобусным сообщением, а наибольший удельный 
вес в структуре обеспеченности населенных пунктов соответствует Джанкойскому – 12,27% и 
Черноморскому районам – 3,62% [12]. 

Выводы из проведенного исследования. Учитывая результаты оценки пространственной 
структуры АР Крым, возможно, выделить территории региона в зависимости от направлений 
использования, включая жилые и производственные территории, территории курортно-
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рекреационного назначения, земли сельскохозяйственного назначения, а также территории 
природно-заповедного фонда. 

Так, определено, что к селитебным территориям АР Крым относятся города Джанкой, 
Евпатория, Симферополь, Саки, Бахчисарай, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Нижнегорск, Джанкой, 
Армянск, Красноперекопск, а также поселки городского типа: Николаевка, Куйбышево, Щелкино, 
Ленино, Кировское, Новофедоровка. К селитебным территориям сельских населенных пунктов 
относятся: Артемовка, Кузнецкое, Зайцево, Межводное, Громово, Медведево, Знаменское, Внуково, 
Красная Поляна, Дозорное, Новоивановка, Новоульяновка, Водопойное; Владимировка, Северное, 
Далекое, Котовское, Славное, Задорное, Хмелево, Красноярское, Нива, Аврора, Огни, Чернышево, 
Славянское, Кукушкино, Кропоткино, Волочаевка, Соколы, Ветрянка, Ковыл, Коммунарное, Ручьи, 
Камышное, Кумово, Курганное, Максимовка, Матвеевка, Братское, Орловское, Правда, Новая 
деревня, Арбузово, Кретьяновка, Новониколаевка, Долинка, Новопавловка, Зеленая Нива, Воинка, 
Новоивановка, Магазинка, Источное, Новоалександровка, Богачевка, Целинное, Солнцевое, 
Рюмшино, Пахаревка, Новокрымское, Туговое, Луганское, Ударное, Маслово, Придорожное, 
Новогригорьевка, Лекарственное, Новозбруевка. 

К промышленным относятся следующие территории АР Крым: города Евпатория, Саки, 
Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также 
пгт Партенит, пгт Приморское, пгт Курортное, пгт Щелкино, пгт Фрунзе, Советский район, 
Нижнегорский район, с. Раздольное, с. Рылевка, с. Орловка, с. Соколы, с. Бахчевка, с. Калинино, 
с. Правда, с. Новониколаевка, с. Ишунь, с. Филатовка, с. Рысаково, с. Кондратово, с. Октябрь, 
с. Озерки, с. Светлое, с. Пшеничное, с. Буревестник, с. Октябрьское, с. Токарево, с. Шубино, 
с. Синицыно, с. Феодосия, с. Нива, с. Глинка. 

К территориям курортно-рекреационного назначения относятся города: Евпатория, Саки, 
Феодосия, Судак, Алупка, Ялта; поселки городского типа: Заозерное, Витино, Штормовое, Поповка, 
Коктебель, Курортное, Морское, Лазурное, Партенит, Гурзуф, Даниловка, Отрадное, Ливадия, 
Ореанда, Курпаты, Гаспра, Кореиз, Симеиз, Кацивели, Понизовка, Оползневое, Береговое, Парковое, 
Санаторное, Форос, Олива, Песчаное, Угловое, Николаевка, Юркино, Осевины. Территории 
специального назначения включают пгт Инкерман, г. Севастополь, пгт Кача и г. Керчь. В свою 
очередь, к территориям зеленых насаждений относятся Симферопольский, Феодосийский, 
Евпаторийский, Красноперекопский районы. 

Результаты оценки земель сельскохозяйственного назначения позволили определить, что к 
районам, в рамках которых сконцентрирован значительный потенциал для развития садоводства, 
относятся Белогорский, Бахчисарайский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольненский, 
Джанкойский, Нижнегорский, Советский и Кировский районы; виноградарство - Керченский, Феодосийский, 
Судакский, Белогорский, Первомайский, Бахчисарайский, Симферопольский, Красногвардейский, 
Черноморский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Кировский районы, г. Алушта, 
г. Ялта. Также необходимо отметить, что значительную долю в общей площади земель 
сельскохозяйственного значения занимают виноградники, преимущественно в Бахчисарайском и 
Феодосийском районах. Это обусловлено природно-климатическими факторами, такими как рельефность, 
почвенный состав, количество солнечных дней и среднегодовая температура. 

Вместе с этим, результаты оценки транспортной инфраструктуры АР Крым, подтверждают 
высокий уровень обеспеченности региона транспортными коммуникациями. В АР Крым 
функционируют все виды транспорта, включая морской, железнодорожный, автомобильный, 
воздушный, трубопроводный, которые составляют единую систему транспортного взаимодействия. 
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Аннотация 

В статье выявлены особенности пространственной структуры АР Крым, учитывая 
характер административной подчиненности АТО региона, специфику территориальной 
организации экономической деятельности, соотношение доли городского населения в общей 
численности, уровень заселенности территории региона, а также уровень обеспеченности 
транспортными коммуникациями.  Данный анализ позволил авторам выделить территории АР 
Крым в зависимости от направлений использования, включая жилые и производственные 
территории, территории курортно-рекреационного назначения, земли сельскохозяйственного 
назначения, а также территории природно-заповедного фонда. 

Ключевые слова: уровень урбанизации, пространственная структура региона, уровень 
заселенности территории, жилые и производственные территории, территории курортно-
рекреационного назначения, земли сельскохозяйственного назначения, территории природно-
заповедного фонда.  

 
Анотація 

У статті виявлено особливості просторової структури АР Крим, враховуючи характер 
адміністративної підпорядкованості АТО регіону, специфіку територіальної організації економічної 
діяльності, співвідношення частки міського населення в загальній чисельності, рівень заселеності 
території регіону, а також рівень забезпеченості транспортними комунікаціями. Даний аналіз 
дозволив авторам виділити території АР Крим у залежності від напрямків використання, 
включаючи житлові і виробничі території, території курортно-рекреаційного призначення, землі 
сільськогосподарського призначення, а також території природно-заповідного фонду. 

Ключові слова: рівень урбанізації, просторова структура регіону, рівень заселеності 
території, житлові та виробничі території, території курортно-рекреаційного призначення, землі 
сільськогосподарського призначення, території природно-заповідного фонду. 

 
Annotation 

 The features of the spatial structure of the Crimea, considering the nature of the administrative 
subordination of the administrative-territorial entities of the region, the specificity of the territorial organization 
of economic activity, the ratio of the share of the urban population in the total population, the level of the 
population of the region and the level of provision of transport communications. So, this assay allowed the 
authors to identify the Crimea according to directions of use, including residential and industrial land, 
territories of resort and recreational destination, agricultural land and the territory of nature reserve fund as 
well. 

Key words: urbanization, the spatial structure of the region, the level of the population of the territory, 
residential and industrial land, resort and recreational purposes, agricultural land, areas of the natural-
reserve fund. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВНИЙ 
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури робить значний 

вплив на зростання ефективності функціонування соціально-економічної системи як окремого регіону, 
так і країни в цілому. Регіональна соціально-економічна інфраструктура, будучи взаємопов'язаною з 
державною соціально-економічною інфраструктурою, потребує системного розвитку з урахуванням 
національних і регіональних інтересів. Інфраструктура регіону повинна відповідати новим умовам 
ринкових відносин, забезпечувати узгодження інтересів підприємств інфраструктури з громадськими 
інтересами, мати юридичне закріплення прав і обов'язків цих підприємств, що зрештою дозволить 
модернізувати дану сферу. Сучасні дослідження відносин між інфраструктурою і економічним 
розвитком показали, що ефективна інфраструктура збільшує зайнятість, активізує людський капітал, 
сприяє місцевим та іноземним інвестиціям, пожвавлює торгівлю, підтримує продуктивність бізнесу і 
його розширення, підвищує рівень життя, поліпшує керованість неефективною власністю і вирішує ряд 
інших важливих проблем . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання з державно-приватного партнерства 
розглянуті в роботах таких вітчизняних науковців, як: Шилепницького П. І. [7], Горожанкіної М. Є. [1], 
Павлюка А. П. [5], Зелінської А. М. [2], Островського І. А. [4], Качали Т. М. [3] та ін. Також 
спостерігається ряд публікацій щодо дослідження механізмів державно-приватного партнерства за 
кордоном та методів його використання в Україні, але в той же час бракує системних наукових 
досліджень з даного питання.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження механізму формування розвитку 
інфраструктури регіону на основі державно-приватного партнерства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Випереджальний розвиток інфраструктури та 
наявність вільних потужностей сприяють появі нових підприємств у регіоні, що призводить до розвитку 
регіональної соціально-економічної системи. При цьому ступінь розвитку економічної інфраструктури 
регіону впливає на конкурентоспроможність розміщеного виробництва. 

На зведення об'єктів інфраструктури йдуть значні кошти, які збільшують загальну вартість 
створення нового підприємства, що використовує інфраструктурні об'єкти. При цьому обсяг 
необхідних інвестицій, при створенні нового виробництва або соціального об'єкта, може в значній мірі 
змінюватись за регіонами і територіями. Але в результаті отриманий ефект при експлуатації всіх 
інфраструктурних об'єктів може стати новою базою для подальшого розвитку промислової та 
соціальної структури економічної системи регіону. 

При всіх позитивних сторонах створення та розвитку інфраструктури в регіонах України, суттєве 
зауваження викликає висока капіталомісткість інфраструктурних об'єктів. При цьому значна частина 
інфраструктурних споруд, зокрема об'єктів соціальної інфраструктури, можуть бути збитковими. А 
об'єкти виробничої інфраструктури можуть значний час не виходити на рівень окупності, особливо в 
період до набрання в експлуатацію основних виробничих потужностей, побудованих на розглянутих 
інфраструктурних спорудах. 

У зв'язку з цим особливим завданням у напрямку модернізації та розвитку соціально-економічної 
інфраструктури регіону є пошук джерел фінансування будівництва і функціонування об'єктів 
інфраструктури. Поширеною в усьому світі практикою є державне фінансування будівництва 
інфраструктурних споруд, і використання їх державними або «громадськими» організаціями. Однак 
без залучення коштів приватних інвесторів тут обійтися неможливо. 

Невідповідність між інвестиційними ресурсами і потребами регіону, країни призвело в першу 
чергу до появи проектів державно-приватного партнерства (ДПП). Законом України «Про державне 
партнерство» визначено ДПП як співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою 
Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого 
самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних 
підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на 
основі договору в порядку, встановленому чинним законодавством [6]. 

За даними Світового банку щодо проектів ДПП в сфері інфраструктури, в Україні протягом 1992-
2011 років було реалізовано 25 проектів, в які інвестовано 12 млн дол. США, з них близько 
11,5 млн дол. США – в сфері телекомунікацій (табл. 1) [8]. 
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Таблиця 1 
Проекти ДПП в Україні в 1992-2011 рр., за оцінкою Світового банку 

 

Сфера реалізації проекту Кількість проектів, одиниць Обсяг інвестицій, 
млн. дол. США 

Енергетика 12 225 

Телекомунікації 10 11416 

Транспорт 1 130 

Водопостачання та каналізація 2 202 

Всього 25 11973 
 

До складу проектів ДПП, згідно методології Світового банку [8], включено проекти, що 
реалізуються на основі договорів управління, оренди, концесії, продажу активів. При цьому проект 
вважається ДПП, якщо участь приватного партнера у його реалізації становить не менше 25 %, а 
проект продажу активів – якщо хоча б 5 % акцій належать приватним власникам. Такий підхід до 
розуміння ДПП не відповідає вимогам українського законодавства, згідно якого, зокрема, об’єкти ДПП 
не можуть бути приватизовані протягом усього строку дії угоди, об’єктами ДПП не можуть бути об’єкти, 
щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Таким чином, наведені дані моніторингу Світового 
банку не можна вважати ілюстрацією реального стану розвитку ДПП в Україні. Між тим, офіційна 
систематизована інформація щодо ДПП в Україні відсутня. 

Разом з переходом України до ринкової економіки, з'явилися формальні умови для розвитку 
внутрішнього і зовнішнього інвестиційних ринків. Але практика приватних інвестицій у країні показала, що 
найчастіше великі корпорації і підприємства вимушено і не завжди виправдано інвестують кошти лише у 
власний розвиток. У той же час, комплексний розвиток економіки країни і окремо взятих регіонів став 
вимагати істотних вкладень, порівняно з ринковою капіталізацією найбільших вітчизняних компаній. 
Здійснення подібних проектів стало приводити до неминучого співпраці між українськими і зарубіжними 
компаніями, здійсненню фінансування з-за кордону, і, безсумнівно, до розвитку інституту ДПП. 

У регіонах України приватний сектор все більшою мірою стає цінним джерелом нових 
технологій, якісного менеджменту, інвестиційного капіталу, що дає можливість залучати його до 
здійснення цілого ряду проблемних проектів та інвестування у сучасні технології і техніку. 

Все це вказує на те, що у більшості випадків великомасштабними і дорогими стають проекти, що 
забезпечують впровадження нових наукових технологій та розробок. Однак подібні проекти пов'язані з 
високими ризиками, на які приватний бізнес деколи не йде, через рівнозначності в прибутковості інших 
– менш ризикових інвестицій. Подібні об'єкти, як правило, фінансуються державними коштами різного 
рівня (державні, регіональні), але при цьому державні кошти обмежені, а доступні можливості із 
залучення позикових коштів не є ефективними. У зв'язку з цим, з боку державних структур має 
забезпечуватися створення сприятливих умов залучення інвестицій, які, у свою чергу, передбачають 
вирішення безлічі неврегульованих раніше правових проблем: стабільне і розумне оподаткування; 
раціональна митна політика; позитивні зміни в кредитній сфері; боротьба з корупцією, неекономічними 
факторами гальмування розвитку, бюрократичним свавіллям і т.д. 

Іншими словами, має бути створена повноцінна інфраструктура для нормального економічного 
розвитку, що забезпечує адекватні партнерські відносини між державою і приватним бізнесом. Для 
досягнення цих цілей, на наш погляд, розумно звернутися до зарубіжного досвіду ДПП при реалізації 
різних, у тому числі інвестиційних проектів.  

Останнім часом уряди багатьох держав незалежно від ступеня економічного розвитку та 
ринкової ситуації звертаються до приватного сектору економіки з метою здійснення ряду складних 
інвестиційних проектів або передачі деяких нерентабельних проектів до рук приватних компаній. При 
цьому в будь-якій державі та регіоні органи державного управління стикаються з проблемами нестачі 
бюджетних коштів з одного боку і зростанням вимог до послуг, пропонованих ними, – з іншого боку. У 
подібній ситуації приватний сектор виступає як основне джерело нових технологій, якісного 
менеджменту та інвестиційного капіталу. Природно, що в даному випадку державні господарські 
системи та приватні компанії мають абсолютно різні кінцеві цілі, інтереси і можливості управління 
фінансовими та іншими ресурсами. 

Формування стимулів до інвестиційної діяльності має базуватися на створенні можливостей 
досягнення максимальної рентабельності. У цьому випадку інвесторам необхідні не тимчасові пільги, 
а довгострокові гарантії повернення вкладеного капіталу з певною маржею. Якщо цього немає, то 
зростання підприємницького ризику може призвести до скорочення інвестиційних пропозицій і до 
відтоку капіталу з регіональної економіки. 

Для розвитку ДПП у регіоні необхідно проведення наступних нормативно-правових та 
організаційних процедур: 
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– розробка єдиного розуміння і стратегії формування партнерства держави і підприємницьких 
структур вимагає вироблення регіональних положень, заснованих на основі загальнодержавних 
концепцій і стратегій, враховуючи регіональну специфіку, а також конкретизацію завдань та етапів 
розгортання партнерства для більш повної реалізації потреб регіону та вирішення інших завдань; 

– вдосконалення нормативної і законодавчої бази потребує створення пакета нормативних актів 
та підзаконних документів на основі федерального законодавства, внесення відповідних змін і 
доповнень до чинних нормативно-правових документів, формування пакету типових документів 
(договорів, контрактів тощо) з урахуванням регіональних особливостей; 

– створення інституційної організаційної основи, яка вимагатиме формування різних елементів 
інституціонального середовища, до яких належать органи, в юрисдикції яких знаходяться питання 
формування партнерства та фінансово-економічних структур, що забезпечують гарантування та 
інвестування коштів; 

– формування певного економічного середовища для створення партнерських відносин, що 
вимагає розробки та впровадження економічно обґрунтованих перетворень в регіоні у процесі 
реалізації партнерства, обґрунтування та визначення основних соціально значущих напрямів 
залучення приватних коштів (інвестицій), вкладення державних коштів, а також необхідності надання 
будь-яких регіональних пільг на цьому рівні; 

– підготовка фахівців у галузі партнерства, що вимагає залучення досвідчених фахівців у 
регіональні органи управління партнерством. Також необхідна підготовка фахівців з питань управління 
партнерством в регіональних навчальних закладах; 

– створення сприятливої громадської думки для впровадження партнерства, яке вимагає 
реалізації заходів щодо зниження впливу неекономічних чинників розвитку в регіоні, формування 
громадської думки з урахуванням особливостей розвитку регіону; 

– забезпечення прозорості діяльності в межах партнерства. Для цього потрібні розробки 
регіональних заходів, які забезпечили б прозорість реалізації різних заходів (наприклад, 
впровадження тендерів, забезпечення прозорості за операціями з регіональною власністю і 
трансакціями з бюджетними коштами, усунення факторів кланових прийнять рішень і т.д.). 

Виходячи із зарубіжної практики, можна сказати, що в проектах ДПП основними джерелами 
фінансування є кошти бізнесу, бюджетна система (в основному відповідного рівня) і кредитні установи 
(за рахунок коштів, наданих на поворотній основі, під гарантії держави, бізнесу). В результаті 
застосування цих джерел фінансування утворюються такі механізми фінансування проектів ДПП, як: 
кредитний, заснований на залученні позикових коштів; змішаний, заснований на залученні коштів двох 
і більше партнерів; гібридний, заснований на взаємодії перших двох механізмів, коли 
використовуються засоби двох і більше партнерів , спільно з кредитною позикою. 

Реалізація проектів ДПП завжди супроводжується певними ризиками і перевагами. При цьому 
система співпраці державних органів влади та приватного бізнесу має більше шансів на успішну і 
плідну співпрацю при реалізації інвестиційних проектів. 

Певні переваги від співпраці з бізнесом отримують державні структури, оскільки з залученням 
приватного капіталу у них зростають шанси реалізувати в повному обсязі суспільно і соціально 
значущі проекти. Об'єднання ресурсів при справедливому розподілі доходів і ризиків активізує 
залучення інвестиційних (у тому числі зарубіжних) ресурсів і збільшує виробничі потужності. У 
результаті реалізації таких проектів істотно зростає якість послуг, що надаються населенню за 
зобов'язаннями держави, а також значно збільшується ефективність управління інфраструктурою. 

Для приватного сектора основними перевагами від співпраці з державними структурами в ході 
реалізації проектів ДПП є залучення державних ресурсів для здійснення проекту, що виражаються в 
муніципальній власності та засобах бюджету. З'являється доступ до таких сфер регіональної 
економіки, як: транспорт, дорожня сфера, освіта, ЖКГ та інші. Відбувається розширення можливостей 
отримання позикових коштів під гарантії державних органів влади. Певною мірою полегшується 
робота з іншими державними органами в аспекті отримання дозвільних документів, ліцензій і т.п. А 
також створюється позитивний статус бізнес-структур, що беруть участь у ДПП, і підвищенні 
інвестиційних оцінок здійснюваних проектів. 

Ризики держави при участі в проектах ДПП, в першу чергу пов'язані з тим, що можуть знадобитися 
додаткові ресурси, або будуть належним чином забезпечені зобов'язання перед населенням (через 
незабезпечення виконання робіт у встановлені терміни, зростання цін на послуги і т.п.). 

Ризики, пов'язані з роботою державних структур, в основному носять характер виникнення 
корупційних витрат, а також затримок у видачі дозволів, ліцензій та інших документів, що виникли в 
результаті бюрократичної тяганини в апараті органів влади. Також можливе виникнення ризику зміни 
нормативно-правової бази у сфері або процесі реалізації проекту. Можливий ризик зміни соціально-
економічного розвитку регіону. Також існує негативна практика дострокового розірвання контрактів 
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ДПП в силу невиконання своїх зобов'язань однієї зі сторін, або зміною політичної системи, що 
призвела до заміни партнера. 

Необхідно загострити увагу на тому, що механізм ДПП дозволяє вирішити питання обмеженості 
ресурсів регіонального та місцевого бюджетів в аспекті фінансування проектів соціальної та 
виробничої інфраструктури, а також інших проектів, важливість яких обґрунтована для розвитку 
соціально-економічної системи регіону. При використанні механізмів ДПП відбувається перерозподіл 
ризиків між суб'єктами приватного сектора економіки та державними структурами, зокрема шляхом 
перерозподілу комерційних ризиків. Також відбувається якісне поліпшення управління проектами та 
об'єктами інфраструктури в силу застосування навичок і досвіду менеджменту приватного сектора. 
Реалізація проектів ДПП є складним завданням, успіх вирішення якого, крім наведених вище аспектів 
нормативно-правової та організаційної бази, також залежить від мінімізації комерційних ризиків за 
допомогою правильної оцінки економічної обґрунтованості проектів, а також від їх вірного 
структурування та чіткої координації роботи всіх сторін. 

Зрештою, виходячи з усього вищесказаного, основою успішної та ефективної реалізації проектів 
державно-приватного партнерства на регіональному рівні має стати концептуальний механізм 
управління системою ДПП – Агентство управління системою ДПП. На рис. 1 представлена схема 
роботи Агентства управління системою державно-приватного партнерства. 

 

 
Рис. 1. Схема роботи Агентства управління державно-приватного партнерства 

 
Першим підрозділом Агентства є «Відділ маркетингових досліджень». Цим відділом 

відбувається вивчення поточних потреб соціально-економічної системи регіону; ведеться визначення 
основних цілей розвитку регіональної системи в довгостроковому (20-30 років), середньостроковому (4 
роки) і короткостроковому (до 1 року) періодах. 

Наступними є три відділи: «Відділ стратегічного планування», «Відділ тактичного планування», 
«Відділ оперативного планування». Цими відділами проводиться конкретизація результатів, 
отриманих на стадії проведення маркетингових досліджень та створення структурних планів розвитку 
регіональної соціально-економічної системи. Відділом стратегічного планування проводиться 
розробка плану стратегічного розвитку сектора ДПП на період 20-30 років. У цьому відділі 
відбувається постановка і обґрунтування цілей у розвитку довгострокових проектів, зокрема дорогих 
проектів соціальної та виробничої інфраструктури. Відділом тактичного планування проводиться 
деталізована розробка цілей розвитку в межах майбутніх 4 років, вироблених відділом стратегічного 
планування. Відділом оперативного планування ведеться розробка рекомендацій для виконання 
цілей, вироблених відділом тактичного планування, на горизонті до 1 року. 

Далі, «Відділом розробки інвестиційної стратегії регіону» здійснюється розробка комплексної 
стратегії інвестицій на цілі, визначені відділом стратегічного планування. У відділі відбувається 
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розробка довгострокової інвестиційної стратегії регіону на період до 20-30 років. Також проводиться 
виділення основних великих проектів. 

«Відділом розробки інвестиційної програми» здійснюється розробка адресної інвестиційної 
програми регіону на строк до 4 років і її поточне коригування. Спільно з «Відділом Ризику» і «Відділом 
фінансування» відбувається відбір найбільш ефективних інвестиційних проектів, що відповідають 
загальній інвестиційній стратегії. У відділі ризику відбувається оцінка виникаючих державних і 
комерційних ризиків. У відділі фінансування відбувається розробка програми фінансування, що 
припускає планування конкретних джерел фінансування проектів, про які було сказано вище. 

Потім інвестиційні кошти спрямовуються на фінансування відібраних проектів. Незалежним 
«Відділом моніторингу» здійснюється моніторинг виконання інвестиційної програми, цільового 
використання коштів. Відділом складаються звіти, зауваження та рекомендації, що направляються у 
відділ маркетингових досліджень. Слідом за чим, відділ маркетингових досліджень робить аналіз 
отриманих даних та їх облік у своїй основній діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропонований в роботі механізм управління 
державно-приватним партнерством на регіональному рівні дозволить значно спростити процеси 
відбору інвестиційних проектів та пошуку інвесторів, тобто модернізувати інвестиційний процес, що 
випливає з господарської системи регіону. Це також призведе до підняття інвестиційного рейтингу 
регіону і дозволить вирішити ряд організаційно-правових проблем і проблем зниження державного та 
комерційного ризику. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню механізмів функціонування державно-приватного 
партнерства, за рахунок якого активізується розвиток інфраструктури регіону, зросте 
інвестиційний рейтинг регіону і з’явиться можливість вирішити ряд організаційно-правових 
проблем. Визначено переваги та ризики проектів державно-приватного партнерства, а також 
запропоновано процес управлінням такими проектами. Розроблена схема роботи Агентства 
управління державно-приватного партнерства. Визначені основні переваги приватного сектора 
від співпраці з державними структурами в ході реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, регіон, інфраструктура, інвестиції. 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию механизмов функционирования государственно-частного 

партнерства, за счет которого активизируется развитие инфраструктуры региона, возрастет 
инвестиционный рейтинг региона и появится возможность решить ряд организационно-правовых 
проблем. Определены преимущества и риски проектов государственно-частного партнерства, а 
также предложены процесс управлением такими проектами. Разработана схема работы 
Агентства управления государственно-частного партнерства. Определены основные 
преимущества частного сектора от сотрудничества с государственными структурами в ходе 
реализации проектов государственно-частного партнерства. 
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Annotation 
The article investigates mechanisms of public-private partnership through which activated the 

development of infrastructure in the region to increase investment rating of the region and will be able to 
solve a number of organizational and legal problems. The advantages and risks of public-private 
partnerships, and suggested management processes such projects. The developed scheme of the Agency's 
management of public-private partnerships. The basic advantages of the private sector to cooperate with the 
government in the implementation of public-private partnerships. 
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ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗАЙНЯТІСТЬ» В 
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Зайнятість населення – складне соціально-економічне явище, 

виступаюче найважливішою складовою частиною громадського відтворення. 
Сьогодні проблема зайнятості є предметом дослідження різних суспільних наук: правознавства, 

економічної теорії, соціології та політології. Відповідно й поняття «зайнятість» формулюється через 
сукупність суспільних відносин – економічних, політичних, соціальних. Усе це свідчить про 
актуальність вибраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі проблема 
регулювання ринку праці і зайнятості населення отримала досить детальне освітлення. Так, 
наприклад, питанням, пов'язаним з визначенням суті і змісту категорій «зайнятість» і «ринок праці», 
виявленням їх особливостей, структури і основних характеристик присвячені дослідження таких 
науковців, як С. Бандур, В. Брич, Д. Богиня, О. Бугуцький, С. Вовканич, М. Долішній, Т. Заяць, 
С. Злупко, Л. Кравчук, Е. Лібанова, В. Онікієнко, М. Пітюлич, С. Писаренко, П. Саблук, У. Садова, 
Л. Семів, О. Хомра, М. Шаленко, Л. Шепотько, Л. Шевчук, К. Якуба, Л. Янковська та інших. 

У сучасних умовах в Україні зайнятість населення зазнає кардинальні зміни, що обумовлено, 
передусім, становленням ринкової економіки, демократизацією громадських стосунків. Зміна змісту і 
форм зайнятості населення зажадала від держави і принципово нових підходів до розуміння її суті та 
регулювання. Усе це свідчить про актуальність вибраної теми. 

Постановка завдання. Мета статті – уточнити поняття і особливості категорії «зайнятість» в 
умовах трансформації економіки. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Проблема зайнятості - одна з 
найважливіших соціально-економічних проблем, нерозривно пов'язана з усіма сторонами 
життєдіяльності людей: виробництвом, розподілом, споживанням, прибутками, культурою населення, 
його репродуктивною поведінкою, способом життя і т. д. З одного боку, зайнятість – це загальна 
економічна категорія, існуюча в усіх економічних формаціях. З іншого боку, вона з'являється 
категорією специфічною, виступаючою на кожному етапі громадського розвитку в певній соціально-
економічній формі. Первісна община, як відомо, базувалася на повній зайнятості її: членів, що було 
обумовлено украй низьким рівнем розвитку продуктивних сил. Наступні формації були засновані на 
надмірній зайнятості рабів і кріпосних при неробстві рабовласників і феодалів. При капіталістичній 
формації з ринковою економікою, де людина є юридично вільною і виступає як найнятий робітник, 
існує незайняте населення у формі природного і вимушеного безробіття. 

У радянській економічній літературі зайнятість населення найчастіше з'являється як категорія 
громадського виробництва: «Зайнятість населення, її соціальна спрямованість визначається 
характером існуючого способу виробництва, його виробничими стосунками, формами власності на 
засоби виробництва» [1, c. 7]. Зайнятість – це участь людини у громадському виробництві, 
безпосереднє з'єднання трудових ресурсів із засобами виробництва, організація речового і особистого 
чинників виробництва в єдині продуктивні сили суспільства. З'єднуючись із засобами виробництва, 
люди неминуче вступають між собою у відносини. Із цього приводу К. Маркс писав: «Вони не можуть 
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робити, не з'єднуючись відомим чином для спільної діяльності і для взаємного обміну своєю 
діяльністю. Щоб робити, люди вступають у певні зв'язки і стосунки, і тільки у рамках цих громадських 
зв'язків і стосунків існує їх відношення до природи, має місце виробництво» [6, c. 324]. 

Аргументи на користь трактування зайнятості як категорії громадського виробництва приводяться, 
зокрема, наступні. Якщо людина робить продукт або послугу тільки для себе, то він не вступає у виробничі 
відносини з суспільством, не бере участь у відтворенні сукупного громадського продукту. Він зайнятий 
«для себе». Але, зробивши продукт, який знаходить громадське визнання, він стає зайнятим «для 
суспільства», а його праця набуває громадського характеру. Зокрема, участь в особистому підсобному 
господарстві і будь-яка індивідуальна трудова діяльність можуть бути визнана як зайнятість, якщо 
результати праці в тій або іншій частині реалізуються іншим членам суспільства [7, c. 6]. 

Огляд наукових джерел продемонстрував різні підходи вітчизняних вчених до розуміння суті 
зайнятості. Разом з тим, конкретизуємо основні розуміння зайнятості (табл. 1), які, як бачимо, 
диференціюються від розгляду її як відносин до визначення як угоди.  

Таблиця 1 
Основні розуміння зайнятості 

 
Розуміння зайнятості Вчені, які розглядають зайнятість 

- відносини Л. Квон, В. Чембровський 
- систему відносин Д. Богиня, О. Грішнова, Н. Коваленко, Г. Климко, А. Котляр, О. Кремень, 

В. Онікієнко, М. Пітюлич, М. Шаленко 
- сукупність відносин Л. Баластрик, В. Буланов, Н. Волгін, Д. Зоїдзе, С. Мочерний, М. Петрига, 

В. Петюх 
- сферу, форму відносин А. Дорін, Л. Злупко 
- рух Є. Рузавіна 
- процес О. Кісельова, В. Костаков 
- поєднання С. Злупко 
- співвідношення Л. Баластрик, Г. Оганян 
- діяльність О. Волкова, Ю. Кокін, К. Кривенко, Г. Оганян, Г. Пухтаєвич, А. Савченко, 

О. Тітьонко, Закон України «Про зайнятість населення» 
- забезпеченість В. Ковальчук 
- результат взаємодії А. Волківська 
- природне право людини О. Волкова 
- угоду Я. Корнаї 

 
Погоджуємось із дефініцією Л. Кравчук, яка визначає цю категорію складною, динамічною 

соціально-економічною системою відносин з приводу залучення населення до трудової діяльності, 
задоволення суспільних інтересів і водночас індивідуальних потреб кожного працівника, що 
приноситиме йому дохід у грошовій чи негрошовій формі [4, с. 8]. 

Нині в нашій країні існує легальне (законодавче) визначення зайнятості. Згідно ст. 1 Закону 
«Про зайнятість населення», зайнятість – не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із 
задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у 
грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність 
або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [8]. 

Ми вважаємо, що це визначення не можна визнати вдалим. На нашу думку, зайнятість не можна 
визначати через діяльність, оскільки діяльність має на увазі собою який-небудь процес. Зайнятість же 
– це наявність роботи, занять, а наявність – це стан, але ніяк не процес. Відповідно, небажано 
визначати зайнятість і як процес додатка праці населення. 

Правильнішим, на наш погляд, є трактування зайнятості як громадського відношення. Проте 
вважається, що це не будь-яке громадське відношення, а специфічний його різновид – стан. Стан – це 
положення, в якому будь-що або будь-хто знаходиться. У такому громадському відношенні упродовж його 
існування може мінятися зміст, але ніяк не суть. Саме таке положення, на нашу думку, якнайкраще 
характеризує зайнятість. Дійсно, зміст зайнятості упродовж усього життя людини може неодноразово 
мінятися, але суть її не зміниться: вона як була спочатку зайнятістю, так їй і залишиться. 

Крім того, вважається зайвим включати у визначення зайнятості те, що вона приносить 
заробіток, трудовий дохід. Це не завжди обов'язково. особливо в нашій країні за сучасних умов. 

Таким чином, ми пропонуємо сформулювати визначення зайнятості таким чином: зайнятість – 
це такий стан людини, зміст якого складає діяльність, пов'язана із задоволенням особистих і 
громадських потреб. 

Зайнятість є сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих частин і елементів, що мають деяку 
специфічну спільність.  

Розглянемо більш детально структуру зайнятості, враховуючи її прояви на регіональному ринку 
праці. Така структура формується розподілом економічно активного населення за галузями 
регіональної економіки, різними його характеристиками у розрізі видів та форм зайнятості (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні підходи до структурування зайнятості в регіоні 
Джерело: [5, с. 22] 
Примітка: * [3, с. 4]; ** [2, с. 10] 
 
Зайнятість населення, як і будь-яке інше соціально-економічне явище, може бути 

охарактеризована абсолютними і відносними показниками. 
До абсолютних показників відносяться загальна чисельність зайнятих, чисельність працюючих 

по окремих галузях господарства, чисельність працюючих чоловіків і жінок, чисельність працюючих по 
вікових групах і так далі. Абсолютні показники широко використовуються для аналізу будь-яких явищ, 
передусім для визначення їх масштабів. 

Аналіз абсолютних величин чисельності зайнятих дозволяє визначити економічний потенціал 
країни, можливості її економічного зростання і т. д. Проте, для усебічного дослідження цих проблем 
тільки абсолютних величин не завжди досить. В зв'язку з цим виникає необхідність використання 
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відносних показників (доля різних категорій працівників у їх загальній чисельності, в чисельності 
усього населення і т. д.). 

Найважливішою відносною характеристикою зайнятості є її рівень або показник трудової 
активності населення. Він дає кількісну інформацію про відносну чисельність зайнятих в народному 
господарстві і може бути вичислений як в цілому для усього зайнятого населення, так і для окремих 
статевих і вікових груп. 

Показник трудової активності населення в загальному вигляді розраховується як відношення 
чисельності зайнятого населення до чисельності трудових ресурсів. Розрахунок цього показника 
робиться за формулою (1): 

                                                                   ( )
( )

( )t

t
T T

V
K =                                                                     (1) 

де ( )TK  — показник трудової активності, ( )tV  — зайняте населення в період t, ( )tT  — чисельність 

трудових ресурсів в періоді t. 
Разом з цим показником визначається і показник економічної активності населення. Він 

розраховується по формулі (2): 
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де ( )EK  – показник економічної активності, ( )tV  – зайняте населення в період t, ( )tN  – 

чисельність усього населення в період t. 
Економічна активність населення свідчить про міру участі усього населення, яке зайняте 

економічною діяльністю, тобто про частку зайнятого населення у чисельності усього населення. 
Показники трудової і економічної активності в деяких роботах практично ототожнюються, тоді як 
насправді вони виражають різні сторони одного і того ж соціально-економічного явища [1, с. 19-22]. 

Формування ринкових умов на основі заснування різних форм власності визначили новий зміст 
відносин між зайнятістю населення і таким притаманним ринковим відносинам інституту як ринок 
праці. Все це свідчить, що зайнятість в сучасній економічній моделі наповнена новим більш повним 
змістом взаємовідносин людини і суспільства, людини в ринкових умовах. Безумовно це не означає, 
що законодавча норма повністю вичерпує всю сукупність соціально-економічного змісту цієї категорії. 
Вона внесла багато чого  нового, але поглиблене розкриття сутності категорії зайнятості стає 
особливо актуальним з приводу як нових умов її формування та забезпечення, так і у зв’язку з 
відсутністю достатнього висвітлення її теоретико-методологічних положень стосовно ринкових 
особливостей дослідження еволюції наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на проблеми 
розвитку українського ринку праці у системі еволюційного та інтеграційного розвитку в сучасній 
науковій літературі з цих питань.   

Висновки з проведеного дослідження. Отже, розглянувши низку проблем, що стосуються 
зайнятості населення, ми дійшли наступних основних висновків: 

1. Проблема зайнятості – одна з найважливіших соціально-економічних проблем, існуюча 
завжди і скрізь. 

2. Як соціально-економічна категорія зайнятість – це такий стан людини, зміст якого складає 
діяльність, пов'язана із задоволенням особистих і громадських потреб. 

3. У сучасних умовах необхідно акцентувати увагу на актуалізації досліджень щодо 
поліпшення управління сферою зайнятості на регіональному рівні. 
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Анотація 
У статті висвітлено основні поняття і особливості категорії «зайнятість» в умовах в 

умовах розвитку сучасних ринкових відносин у результаті огляду наукових праць провідних вчених. 
Окреслено й узагальнено структуру зайнятості, розуміючи її прояви на регіональному ринку праці. 
Охарактеризовано основні абсолютні і відносні показники зайнятості населення. Акцентується 
увага на необхідності актуалізації дослідження щодо поліпшення управління сферою зайнятості на 
регіональному рівні. 

Ключові слова: зайнятість, структура зайнятості, трудова активності населення, 
економічна активності населення, безробіття. 

 
Аннотация 

В статье освещены основные понятия и особенности категории «занятость» в условиях 
развития современных рыночных отношений в результате осмотра научных трудов ученых. 
Очерчено и обобщено структуру занятости, учитывая ее проявления на региональном рынке 
труда. Охарактеризованы основные абсолютные и относительные показатели занятости 
населения. Акцентируется внимание на необходимости актуализации исследования по вопросу 
улучшения управления сферой занятости на региональном уровне. 

Ключевые слова: занятость, структура занятости, трудовая активности населения, 
экономическая активности населения, безработица. 

 
Annotation 

The article deals with the basic concepts and features of the category "employment" in the 
development of modern market economy as a result of review of scientific papers leading scientists. Outlined 
and the structure of employment is generalized, understanding her displays at the regional market of labour. 
The basic absolute are described and relative the indexes of employment of population. The need for 
research to improve main streaming of employment at the regional level is accentuated. 

Key words: employment, structure of employment, labour to activity of population, economic to 
activity of population, unemployment. 

 
 
 
 

УДК 339.16:332.1 

Колосінський Є.Ю.,  
к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету 

 

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА НА 
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

(НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ) 
 

Постановка проблеми. Торговельна сфера будь-якої держави у сучасних умовах стає одним із 
важливих чинників розвитку національної економіки. Торгівля забезпечує зайнятість і дохід великій 
частці економічно активного населення та створює передумови для інтенсивного економічного 
зростання окремих регіонів. Таким перспективним із погляду розвитку торговельної сфери регіоном є, 
без сумніву, і Чернівецька область з центром у місті Чернівці. 

Водночас розвиток і територіальна організація торгівлі на сучасному етапі пов'язані з 
необхідністю розв’язання низки проблем, які є спільними для багатьох регіонів: низький рівень 
забезпеченості населення торговельними об'єктами та площами, особливо у сільській місцевості; 
низький рівень розвитку інфраструктури ринку; нераціональна територіальна структура та 
внутрішньорегіональні диспропорції розвитку торгівлі тощо [4; 7]. 
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У сучасних умовах глобалізаційні виклики вимагають нових підходів до розв’язання цих і низки 
інших проблем розвитку торгівлі. Очевидно, що таке розв’язання можливе лише в контексті 
інноваційного розвитку, який у сучасних умовах може забезпечити конкурентоздатність як окремих 
торговельних підприємств, так і цілих регіонів. Враховуючи постійне зростання конкуренції у сфері 
торгівлі, такий напрямок і така модель розвитку стають дедалі важливішими як на міжнародному рівні, 
так і всередині країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні та прикладні аспекти розвитку 
й територіальної організації торговельної сфери в Україні у різні роки досліджували В. Апопій, 
З. Герасимчук, Н. Голошубова, Н. Гончарук, Я. Гончарук, Л. Дідківська, Т. Краснова, Л. Лігоненко, 
А. Мазаракі, В. Марцин, Н. Мікула, О. Неборачко, О. Чужкова, І. Школа, Ю. Шпильова, П. Юр'єва та ін. 
[1; 3; 5]. 

Низка досліджень торговельно-економічної проблематики присвячена характеристиці сучасного 
стану та тенденцій розвитку регіональних торговельних мереж. Серед інших регіонів України 
прискіпливу увагу зосереджено і на Чернівецькій області. У науковій літературі окреслено коло 
проблем територіальної організації торгівлі, які характерні для сучасного етапу розвитку національної 
економіки: високий ступінь подрібненості торгівлі; концентрація її в містах; нерентабельність об’єктів 
торгівлі; недосконалість складського господарства; дисбаланс попиту; низька якість торгового 
обслуговування та ін. [8, с. 230].  

Слід виділити, що сучасні процеси територіальної організації торговельної сфери у різних містах 
та регіонах України мають значною мірою стихійний характер. Реальний вплив на процеси 
територіальної концентрації об'єктів торгівлі мають лише щільність населення та транспортна 
доступність. Головною причиною, що визначає стихійний характер проходження процесів 
територіальної організації торговельної сфери, на нашу думку, є відсутність відповідного стратегічного 
планування інфраструктури ринку. 

Постановка завдання. Мета даної статті, визначаючи важливість транспортної складової у 
розвитку торговельної сфери, – вивчити реальний рівень впливу транспортних засобів та їх маршрутів 
на розвиток торгівлі на прикладі міста Чернівці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, елементами засобів транспорту в межах 
міста є приватний та громадський транспорт. Оскільки приватний дає можливість його власнику без 
перешкод пересуватися у будь-яку частину міста без встановленого часового обмеження, то ми 
будемо досліджувати лише громадський транспорт як засіб пересування більшої частини користувачів 
торговельної сфери. 

Громадський транспорт – це мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує загал на 
противагу приватному. До громадського транспорту належать: автобус, тролейбус, метро, трамвай, 
легкорейковий транспорт, приміські потяги, пороми, водні таксі, монорейки [2]. У м. Чернівці 
пасажирські перевезення здійснюються двома видами громадського транспорту: тролейбусами й 
автобусами. Мережа масового пасажирського транспорту складається з 8 тролейбусних і 43 
автобусних маршрутів. 

Виходячи з того, що основним завданням громадського транспорту, як елементу розвитку 
інфраструктури торговельного ринку, є перевезення великої кількості пасажирів якнайближче до місця 
розташування закладів торгівлі, то саме пасажирооборот (кількість перевезених пасажирів масовим 
пасажирським транспортом) і виступатиме одним із основних критеріїв визначення числового впливу 
транспортної інфраструктури. 

Оскільки реально неможливо вирахувати кожне переміщення пасажира, то під час визначення 
просторових рухів доцільна певна міра узагальнення. Уся територія міста розбивається на так звані 
транспортні зони, радіус яких визначається пішохідною доступністю до однієї або кількох найближчих 
зупинок громадського транспорту, що не повинні перевищувати встановлені норми. Для опису процесу 
руху застосовується методика поділу руху на чотири послідовні стадії: породження руху, розподілу 
руху, модального вибору певного виду зв’язку та призначення руху [5, с. 211]. 

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що саме визначення транспортних зон і центрів ваги 
для пасажира є ключовим у територіальній організації торговельної сфери в межах міста Чернівці. 
Також необхідно виділити, що «Комплексну схему організації дорожнього руху для міста Чернівці», 
ключову позицію у встановленні торговельної сфери, розроблялося Львівським інститутом 
«Містопроект» у 2001 році в межах «Корегування генерального плану розвитку міста Чернівці». На 
нашу думку, даний підхід влади до розвитку економіки в обласному центрі є стратегічно невірним і 
таким, що не враховує усіх особливостей територіального розвитку міста (забудова нових житлових 
масивів; розбудова комплексів багатоповерхівок; відкриття нових комерційних об’єктів міста, інше). 

Отже, правильність тверджень щодо впливу транспортної інфраструктури на розвиток 
торговельної сфери міста і її територіальну організацію можна підтвердити за допомогою методу 
картографування пасажиропотоків на масовому пасажирському транспорті та наявних великих 
торговельних об’єктів. 
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На першому етапі відобразимо у відповідному масштабі на схемі міста пасажиропотоки 
одночасно усіх маршрутів міста Чернівці, що дасть можливість візуалізувати обсяги та шляхи 
переміщення пасажирів упродовж дня (див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта пасажиропотоків у м. Чернівці 
Джерело : розроблено автором 
 
Серед 117 відрізків фіксації інтенсивності пасажиропотоків на масовому пасажирському 

транспорті локалізовано 3 відрізки, де інтенсивність перевищує 30 тис. пас. за день в одному 
напрямку. На транспортній мережі виявлено 16 відрізків з інтенсивністю 30-20 тис. пасажирів, 47 – від 
20 тис. до 10 тис. пасажирів. 

Наступним етапом відобразимо у відповідному масштабі на схемі міста розміщення та 
найбільше скупчення об’єктів торгівлі міста Чернівці, що дасть можливість візуалізувати основні точки 
територіального розміщення торговельної сфери (див. рис. 2). 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 149 

 
 

Рис. 2. Карта розміщення найбільших торговельних об’єктів у м. Чернівці 
Джерело : розроблено автором 
 
Поряд із ринками та супермаркетами, в останні кілька років в місті почали з'являтися і 

гіпермаркети – магазини із торговельними площами понад 2,5 тис. кв. м. і надзвичайно великим 
асортиментом товарів. Гіпермаркети, як правило, діють у рамках великих торгових комплексів 
(центрів) і є ядрами формування торговельних кластерів. Звісно, у місті Чернівці внаслідок впливу 
об’єктивних причин успішно розвивається малий та середній бізнес, який функціонує на основі 
приватної власності – фізичні особи-підприємці, які не можуть конкурувати з супер- та гіпермаркетами, 
зате вони знаходяться у кроковій доступності від споживача, що дає можливість задовольнити 
спонтанний попит останніх без застосування транспорту. 

Отже, наведена картосхема 2 (рис. 2) не відображає усю торговельну мережу міста Чернівці, а 
лише наводить її найбільші об’єкти та дає уявлення про її територіальну організацію. 

Поєднання двох попередніх картографічних схем (рис. 1 та рис. 2) дасть узагальнене уявлення 
про зазначений вплив транспортної інфраструктури на торговельну сферу міста (див. рис. 3). 
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Рис. 3. Карта відповідності пасажиропотоків м. Чернівці та розміщення найбільших 

торговельних об’єктів 
Джерело : розроблено автором 
 
Аналізуючи рис. 3 – картографічну схему відповідності пасажиропотоків м. Чернівці та 

розміщення найбільших торговельних об’єктів – можна стверджувати, що транспортна складова 
відіграє дуже важливу роль у розвитку торговельної сфери. Як зазначено на рис. 3, відповідно до 
умовних позначень, обов’язковою умовою функціонування крупного торговельного об’єкту є наявність 
мінімум 4-6 пасажирських маршрутів громадського транспорту, а в деяких випадках і більше. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз дав можливість виявити та 
систематизувати 3 різних типи взаємодії торговельних об’єктів з транспортною інфраструктурою міста: 

1. Торговельні об’єкти, що успішно функціонують та розвиваються, оскільки мають поряд 
інтенсивні пасажиропотоки – більше 6 маршрутів громадського транспорту. Так, КП «МТК 
«Калинівський ринок», сучасний торговельний комплекс європейського ґатунку, один із семи 
найпотужніших ринків в Україні, який на картосхемі визначено 3 номером, поєднує в собі вузол з 12 
маршрутів громадського транспорту міста Чернівці, а також має автосполучення з усіма районами 
області. ТРЦ «Боянівка» (2), Авторинок (4), будівельний гіпермаркет «Епіцентр» (5), розташовані в 
одному районі міста з Калинівським ринком, забезпечені понад 12 маршрутами громадського 
транспорту, що дає неабиякий поштовх для власного розвитку.  

2. Торговельні об’єкти, що функціонують, але для їх подальшого розвитку необхідне 
забезпечення більшим пасажиропотоком. Наявність таких об’єктів як ТЦ «Метро Кеш енд кері» (1), 
ринок Нижній (6), універмаг «Роша» (11), мікроринок «Карпати» (16) та інші, звісно є необхідним для 
багатьох мешканців міста, але варто також звернути увагу і на їх фінансовий стан, який значною 
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мірою залежить від величини пасажиропотоку. Дані об’єкти, нажаль через необ’єктивні причини (а 
саме складання плану розвитку транспортної інфраструктури міста фахівцями з інших міст), 
залишаються поза маршрутами громадського транспорту. Отже, підтримка зазначених торговельних 
об’єктів державними програмами розвитку транспортної інфраструктури є вирішальними для 
життєзабезпечення необхідних торговельних об’єктів. 

3. Відсутні торговельні об’єкти в місцях, що забезпеченні великим пасажиропотоком, значною 
кількістю маршрутів громадського транспорту. В результаті дослідження територіальної організації 
торговельної сфери міста у поєднанні з транспортною інфраструктурою вдалося визначити 
перспективні, з точки зору розвитку та достатності пасажиропотоків, місця розміщення торговельних 
об’єктів. Отже, визначені вище відрізки з найбільш інтенсивним пасажиропотоком, що найбільше 
віддалені від інших торговельних об’єктів, і є перспективними для розміщення торговельних центрів: 
Соборна площа, перехрестя вул. Червоноармійської та вул. Сторожинецької, перехрестя 
вул. Червоноармійської та вул. Комарова, перехрестя вул. Головна та вул. Комарова. 

Отже, реальні транспортні пасажирські вузли будь-якого міста (на прикладі міста Чернівці) є 
магнітом для відкриття, функціонування та розвитку об’єктів як торговельної сфери, так і будь-яких 
інших галузей. 

Таким чином, нереалізовані проектні пропозиції (наприклад щодо організації малого об’їзного 
кільця навколо історичного центру міста) для громадського пасажирського транспорту повинні 
враховувати необхідність розвитку торгівлі в певних районах міста, окрім базових елементів 
транспортної мережі міста: індивідуального автотранспорту, приміського пасажирського транспорту, 
стану дорожньовуличної мережі міста [6]. Фізичні та юридичні особи, в свою чергу, при відкритті нових 
об’єктів торговельної сфери повинні обов’язково враховувати наявність розвинутої транспортної 
інфраструктури та маршрутів громадського транспорту, що виступає запорукою успішного 
функціонування та розвитку. 
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Анотація 

У статті досліджено реальний рівень впливу транспортних засобів та їх маршрутів на 
розвиток торгівлі. Розглянуті ключові тенденції розвитку транспортної інфраструктури міста 
Чернівці та побудовано картосхему за результатами проведеного аналізу. Визначені основні 
сучасні суб’єкти господарювання торговельної сфери міста Чернівці та відображені на картосхемі 
міста. Досліджено взаємозв’язок основних пасажиропотоків міста та величини функціонуючих 
торговельних об’єктів. Визначено та систематизовано 3 різних типи взаємодії торговельних 
об’єктів з транспортною інфраструктурою міста: торговельні об’єкти, що успішно функціонують 
та розвиваються, оскільки мають поряд інтенсивні пасажиропотоки; торговельні об’єкти, що 
функціонують, але для їх подальшого розвитку необхідне забезпечення більшим пасажиропотоком; 
відсутні торговельні об’єкти в місцях, що забезпеченні великим пасажиропотоком. 

Ключові слова: торговельна сфера, територіальна організація, транспортна 
інфраструктура, пасажиропотік. 
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Аннотация 

В статье исследованы реальный уровень воздействия транспортных средств и их 
маршрутов на развитие торговли. Рассмотрены ключевые тенденции развития транспортной 
инфраструктуры города Черновцы и построено картосхему по результатам проведенного 
анализа. Определены основные современные субъекты торговой сферы города Черновцы и 
отражены на картосхеме города. Исследована взаимосвязь основных пассажиропотоков города и 
величины функционирующих торговых объектов. Определены и систематизированы 3 различных 
типа взаимодействия торговых объектов с транспортной инфраструктурой города: торговые 
объекты, которые успешно функционируют и развиваются, поскольку имеют рядом интенсивные 
пассажиропотоки; торговые объекты, функционирующие, но для их дальнейшего развития 
необходимо обеспечение большим пассажиропотоком; отсутствуют торговые объекты в 
местах, обеспечении большим пассажиропотоком.. 

Ключевые слова: торговая сфера, территориальная организация, транспортная 
инфраструктура, пассажиропоток. 

Annotation 

The article deals with the actual level of impact of vehicles and tracks on the development of trade. 
Considered key trends in transport infrastructure in Chernivtsi and mapped schemes built on the results of 
the held analysis. Defined the basic entities shopping areas of Chernivtsi and reflected on the schematic 
map of the city. Studied the connection between the main passenger flow of the city and commercial 
quantities of active objects. Defined and systematized 3 different types of interaction of trade objects with 
transport infrastructure: commercial facilities that successfully operate and develop as intense along with 
passengers; commercial facilities that function, but further development is needed to ensure greater 
passenger traffic; there are no shopping facilities in locations that ensure high passenger traffic. 

Key words: trade sector, territorial organization, transport infrastructure, passenger numbers. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЄВРО-2012 ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
Постановка проблеми. Питання розвитку туристичної індустрії, розбудова її інфраструктури, 

покращення якості туристичних послуг набули особливої гостроти у зв’язку з проведенням Євро-2012. 
За умови вдалого використання шансу, що дав нашій країні цей чемпіонат, це могло стати поштовхом 
до економічного зростання, могло, але не стало. Отже, постає питання, що саме Україна (в тому числі, 
Львівська область) здобула, а що втратила після проведення чемпіонату. Особливо актуально 
дослідити усі аспекти, як позитивні, так і негативні, щоб в майбутньому (з огляду на перспективу 
проведення в Україні Олімпійських ігор 2022 р.) здобутий досвід послужив цінним уроком.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наслідки проведення Євро-2012 широко 
досліджуються такими науковцями, як А. Аветисова, В. Борщевський, Б. Л. Генусова, С. Шепелєва, 
Н. Ігнатова, О. Катерна, П. Левковець, Н. Лисяк, Є. Маркіна, О. Мельниченко, С. Мельниченко, 
Ю. Мігущенко, Р. Нурєєв, М. Флейчук та інші. Проте, залишаються мало дослідженими економічні 
результати чемпіонату для розвитку туристичного бізнесу у Львівській області. 

Підготовка Львівської області до Євро-2012 була одним з найбільших заходів, які здійснювали 
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування протягом останнього часу із залученням 
значних фінансових коштів з державного бюджету та приватних фондів. Дана подія принесла Львову 
дуже багато, як в економічному сенсі, так і соціальному, спортивному, а також стала поштовхом до 
формування громадської свідомості львів’ян. Саме тому сьогодні важливим є аналіз результатів 
проведення Євро-2012 з точки зору розвитку туризму. 

Постановка завдання. Основною метою статті є визначення впливу наслідків Євро-2012 на 
туристичний бізнес Львівської області, а також витрат, що передували йому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом 10 днів єврочемпіонату місто Лева 
відвідало 150 тис. туристів із понад 30 країн світу. Це багато, оскільки місто за рік приймає близько 
мільйона гостей.  
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У дні матчів Євро-2012 львівський стадіон відвідало майже 100 тис. осіб. На повну потужність 
працював і новий аеропорт, прийняв понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів. Відремонтували 122 
тис. м.кв. доріг [2].  

Наприкінці року кількість туристів сягнула 1,4 млн., що на 400 тис. більше, ніж торік. За місяць 
Євро-2012 Львів заробив на туристах 500 млн. грн.  

Найбільші обсяги коштів були спрямовані на: 
1. Розвиток та модернізацію об’єктів транспортної інфраструктури:  

– Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького - 4,6 млрд. грн. 

– будівництво та реконструкцію доріг загального користування - 647,09 млн. грн.)  

– будівництво, реконструкцію та ремонт доріг м. Львова - 276,0 млн. грн. 

– реконструкцію та технічне переоснащення міжнародних автомобільних пунктів пропуску: 
Шегині, Рава-Руська, Краківець – 13,2 млн. грн. 

2. Підготовку об’єктів спортивної інфраструктури: 

– стадіон «Арена - Львів» - 2,94 млрд. грн. (23,7%),  

– стадіон Львівського університету фізичної культури - 78,5 млн. грн.; 
3. Розбудову готельного господарства. 

Побудовано, реконструйовано та переоснащено 53 об’єкти готельного господарства – загальною 
вартістю 2,2 млрд. грн. 

4. Реконструкція та ремонт об’єктів соціального призначення: 

– ремонт гуртожитків - 24,6 млн. грн; 

– реконструкцію та ремонт закладів охорони здоров’я у м. Львові - 28,98 млн. грн. 

– будівництво ліній електропередач (власні кошти ПАТ «Львівобленерго») – 131,28 млн. грн. [4].  
В цілому для міста Львова економічні результати були порівняно вдалими. У дні матчів 

вболівальник залишав за день в середньому 110-120 євро. Львівські організатори турніру 
стверджують, що міська скарбниця поповнилася 500 млн. грн., тобто 50 млн. євро. При цьому на 
підготовку чемпіонату було витрачено близько 1,2 млрд. євро. Таким чином, виходить, що витрати на 
Євро-2012 у Львові в кілька разів перевищили доходи від його проведення [8].  

Отже, з аналізу показників що були зазначені вище, можна зробити висновок, що в цілому 
область провела таку масштабну подію на достатньо високому рівні і було витрачено велику суму 
коштів. Але результат зовсім не той, що очікувався, і не лише у Львівській області, а й у всій Україні 
загалом: у 2012 р. в Україні, за даними Держкомстату, ВВП зріс лише на 0,2 %. Постає питання: у чому 
ж річ, чому прибутки такі низькі? На рис. 1 наочно зображено основні економічні результати 
проведення Євро у різних країнах Європи.  

 
Рис. 1. Економічні результати проведення Євро за 2000-2012 рр. 

Джерело : розроблено автором на основі 5, 6 
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З рис. 1 очевидно, що такі турніри піднімають ВВП в середньому на 0,06-0,25%. Але це лише у 
рік проведення. У роки, що передують змаганням і після них, вплив на економіку цього фактора 
набагато суттєвіший. Наприклад, ВВП Португалії, темп зростання якого був від’ємним, у 2004 р. 
підвищився на 3%. 

Нажаль через брак даних, ми не змогли проаналізувати повною мірою економічні наслідки 
проведення чемпіонату для всіх країн, що в минулому приймали чемпіонат, проте і з тих даних, що є, 
можна зробити висновок про те, що наслідки проведення чемпіонату для України не такі вже й погані у 
порівнянні з іншими країнами, а перспективи досить хороші. 

Необхідно враховувати той факт, що витрати на організацію проведення чемпіонату в Україні та 
Польщі є більшими порівняно з розвиненими країнами, оскільки інфраструктура розвинених країн 
досконаліша. Проте мультиплікаційний ефект, на думку багатьох економістів, в Україні та Польщі буде 
більшим. 

Найвищу суму витрат поніс Київ, його витрати склали 18 млн. грн, а найменші - Донецьк – всього 
7,5 млн., різниця між цими цифрами складає 10,5 млн грн. Дуже цікавим є той факт, що побудова 
нового стадіону у Донецьку була дешевшою, ніж реконструкція вже існуючого у Києві. Щодо Львова, то 
витати склали 12,5 млн. грн. [1]. Аналізуючи витрати Львівської області на підготовку до чемпіонату, 
варто дізнатись, чи є зміни в динаміці туристичних потоків. За словами заступника начальника 
головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій ЛОДА 
Н. Гамкало, у 2012р. Львівщину відвідали на 18% більше іноземних туристів. Впродовж 6 місяців року 
послугами туристичних підприємств Львівської області скористались 69,6 тис. туристів. 

«Згідно із статистичними даними загальний обсяг реалізації туристичних послуг склав 155 млн. 
949 тис. грн., що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р., до бюджету за 6 місяців 
2012 р. туристичними підприємствами сплачено 2 млн. 743 тис. грн., що на 1% більше, ніж минулого 
року», – розповіла Н. Гамкало. 

Вона додала, що 86% туристів відвідали Львівську область з метою дозвілля та відпочинку, 12% 
– подорожували з метою лікування, решта 2% подорожей пов’язано із службовими та спортивно-
оздоровчими цілями [7].  

Цікавим в плані аналізу є і динаміка відвідуваності готелів – не менш важливої складової 
туристичної індустрії. Тільки протягом 2008-2012 рр. готельний ринок Львова збільшився більш ніж на 
700 номерів. У 2008 р. на території міста налічувалося близько 8 закладів розміщення, які 
позиціонували себе як хостели. На початок 2012 р. таких об'єктів існує вже близько 40, загальною 
місткістю близько 1,2 тис. За рівнем послуг вони не поступаються європейським, а найактивніші з них 
співпрацюють з міжнародними туристичними сайтами бронювання.  

Для того, щоб проаналізувати вплив проведення Євро-2012 на окремий об’єкт нам вдалося 
отримати дані про дохід одного з львівських готелів. У червні місяці, як видно з рис. 2, динаміка значно 
різниться, найвищі показники зафіксовано 12, 20, 26 числа, і складає відповідно 16339,33 грн; 
17587,99 грн; 17347,36 грн. Що нас особливо здивувало, то у дні проведення матчів чемпіонату 
Європи з футболу показники мінімальні, що, на наш погляд, обґрунтовується тим, що футбольні 
вболівальники шукали більш дешевші місця для відпочинку та нічлігу. 
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Рис. 2. Дохід готелю за червень 2012 року 

Джерело : розроблено автором на основі фінансових звітів готелю  
 
Для порівняння, показники за серпень (рис. 3) є значно вищими у порівнянні з аналогічними 

показниками за квітень та червень, найбільший спад спостерігається 6 серпня і складає 1011,38 грн., 
найвищим показник доходу був 19 числа і склав 21828,09 грн. Тобто різниця складає 20817 грн.  
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Рис. 3. Дохід готелю за серпень 2012 р. 

Джерело : розроблено автором на основі фінансових звітів готелю  
 
Отже, з наведених графіків можна зробити висновок, що у дні проведення чемпіонату 

відвідуваність готелю не збільшилася, а навпаки впала. Проаналізувавши цінові пропозиції ряду 
Львівських готелів, ми прийшли до висновку, що даний готель пропонував своїм відвідувачам досить 
високі ціни, а попитом користувалися більш дешеві засоби розміщення (особливо хостели).  

Варто зауважити, що на підготовку до проведення Євро-2012 країни-господарі витратили 
набагато більше грошей, ніж господарі попередніх турнірів (Португалія видала близько 4 млрд. євро 
на чемпіонат 2004 р., Австрія та Швейцарія - близько 1 млрд. євро на чемпіонат 2008 р.). Основними 
проблемами, що суттєво гальмували структурну модернізацію економічного комплексу Львівської 
області в процесі підготовки до Євро-2012, є: 

− фінансування переважної частини інвестиційних програм до Євро-2012 за рахунок бюджетних 
коштів, низький рівень надходження приватних інвестицій на ці цілі, що частково зумовлено 
недоліками правової бази і відсутністю сприятливого інвестиційного клімату Львівської області;  

− низька інтенсивність залучення механізмів міжрегіонального співробітництва, низький рівень їх 
дієвості з огляду на стимулювання регіонального розвитку та здійснення структурної модернізації 
регіональних економічних комплексів;  

− збереження суттєвих структурних диспропорцій розвитку регіональної економіки [3].  
Висновки з проведеного дослідження. Отже, якщо зробити висновок про результати 

проведення Євро-2012 для Львівської області, то можна сказати, що витрати на його проведення, в 
межах одного 2012 р. не повернуться. Вагоміші фінансові результати можуть дати найближчі роки, 
коли туристична галузь в області значно зміцниться. Наразі Євро-2012 дало потужний поштовх до 
розвитку туризму, до розвитку бізнесу, інвестиційної привабливості Львівської області. Львів’яни 
отримають додаткові робочі місця, додаткові надходження в наступні періоди від туризму, покращені 
дороги, кращий аеропорт, кращі транспортні послуги, якість сервісу в готелях і ресторанах та інших 
закладах. 
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Анотація 
В сучасних умовах питання розвитку туристичного бізнесу є дуже важливим. Саме тому 

висвітлено основні наслідки проведення Євро-2012 для розвитку туристичного бізнесу Львівської 
області та обґрунтовані заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання цих наслідків. 
Проаналізовано основні витрати на організацію чемпіонату в області, зокрема здійснено порівняння 
витрат по містах, що проводили чемпіонат в Україні. Для того, щоб відобразити вплив чемпіонату на 
готельну сферу проаналізовано фінансові показники окремого готелю. Розглянуто досвід країн, що в 
минулому приймали в себе чемпіонат. Виокремлено основні проблеми, що суттєво гальмували 
модернізацію економічного комплексу Львівської області в процесі підготовки до Євро-2012.  

Ключові слова: туристичний бізнес, туристична індустрія; туристична інфраструктура; 
інвестиційні потоки; регіональна економіка; інвестиційна привабливість. 

 
Аннотация 

В современных условиях вопросы развития туристического бизнеса очень важно. Именно 
поэтому освещены основные последствия Евро-2012 для развития туристического бизнеса 
Львовской области и обоснованы меры, направленные на повышение эффективности 
использования этих последствий. Проанализированы основные затраты на организацию 
чемпионата в области, в частности проведено сравнение затрат по городам, проводившие 
чемпионат в Украине. Для того, чтобы отразить влияние чемпионата на гостиничную сферу 
проанализированы финансовые показатели отдельного отеля. Рассмотрен опыт стран в 
прошлом принимали у себя чемпионат. Выделены основные проблемы, существенно тормозили 
модернизацию экономического комплекса Львовской области в процессе подготовки к Евро-2012. 

Ключевые слова и понятия: туристическая индустрия; туристическая инфраструктура; 
инвестиционные потоки; региональная экономика; инвестиционная привлекательность. 

 
Abstract 

In today's issue of tourism is very important. Therefore highlights the main implications of Euro 2012 
for the development of tourism in Lviv region and reasonable measures designed to increase the efficiency 
of these effects. The basic cost of organizing the championship in the region, including comparison of costs 
to cities that held the championship in Ukraine. In order to reflect the impact of the championship on the hotel 
industry analyzes the financial performance of a particular property. Consider the experience of countries 
that in the past took a championship. Singled out the main problems that significantly impeded the 
modernization of the economic complex of Lviv region in preparation for Euro 2012. 

Key words: tourism industry, tourism infrastructure, investment flows, regional economics, 
investment attraction. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО 
КАПІТАЛУ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах проблема ефективного використання основного 

капіталу регіону визначається процесами реформування вітчизняної економіки. Особливо актуальною 
ця проблема є у виробничій сфері, тому що тривалий час у процесі ринкових перетворень економіки 
виробничої сфери питанням відтворення основного капіталу приділялось недостатньо уваги.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам використання основного капіталу, 
вибору способів підвищення ефективності його використання присвятили свої праці А. Сміт, 
Д. Рікардо, Ж. Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер та інші вчені-економісти. Сучасні аспекти 
досліджень поставленої проблеми висвітлені в працях Д. Норта, Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, 
Р. Коуза, Н. Нельсона, С. Вінтера, О. Тоффлера, Г. Хакена, Г. Менша, І. Пригожина, П. Нійкампа, 
Л. Абалкіна, Д. Львова, С. Глазьєва та інших авторів. Віддаючи належне розробкам вітчизняних та 
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зарубіжних вчених, слід зазначити, що й надалі залишається чимало невирішених проблем, котрі 
вимагають поглибленого дослідження і вироблення методичних підходів, зокрема відносно 
дослідження процесів модернізації основного капіталу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у виборі показників для виявлення напрямків змін 
основних засобів загалом та за їх структурою за класифікаційними групами у виробничій сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Капітал первісно означав «головне майно». 
Класичне теоретичне поняття капіталу дав К. Маркс, який писав: «Капітал − це рух, процес кругообігу, який 
проходить різні стадії і сам, у свою чергу, включає у собі три різні форми процесу кругообігу. Тому капітал 
можна зрозуміти лише як рух, а не як річ, яка перебуває у спокої» [1, с. 121], С. Фішер, Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензі пишуть [2, с. 322]: «Фізичний капітал представляє собою запас вироблених товарів, що 
приймають участь у виробництві товарів та послуг»; «інвестиції мають місце у тому випадку, якщо частина 
поточного виробництва використовується для збільшення основних засобів». К. Макконелл і С. Брю дають 
наступне визначення: «…капітал охоплює всі вироблені засоби виробництва: інструменти, машини, 
обладнання, фабрично-заводські, складські, транспортні засоби і збутову мережу, використовувані як у 
виробництві товарів і послуг, так і в доставленні їх до кінцевого споживача» [3, с. 23].  

Суттєвим елементом основного капіталу є основні засоби – частина майна, використовуваного в 
якості засобів праці у процесі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управління 
організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців. Підвищення ефективності процесу відтворення і 
використання основного капіталу у виробничій сфері прямо залежить від правильного вибору напрямків 
модернізації, що неможливо без створення відповідного аналітичного забезпечення, яке дозволить 
формувати інформацію з врахуванням інтересів користувачів. Модернізація основного капіталу охоплює 
проведення таких заходів як оновлення, ремонт основних засобів з метою зниження зносу, впровадження 
нових технологій, що має на меті зростання ефективності виробництва [4, с. 12; 5, с. 6]. Модернізація 
підвищує активну частку виробничих фондів, зумовлює підвищення продуктивності праці, дає змогу 
уникнути матеріального і фізичного зношування обладнання.  

Ефективна, результативна політика щодо відновлення основних засобів вимагає залучення 
фінансових засобів підприємств, а також бюджетних витрат. На думку західних економістів, процеси 
відтворення пов’язані з раціональним управлінням, наявністю симетрії між відтворенням і ліквідацією 
основних засобів [6, с. 35; 7, с. 4]. Управління цим процесом є нелегким з огляду на використання 
застарілих основних засобів низької здатності, що обмежує ефективність системи основних засобів у 
виробничій сфері регіону. Згідно з думкою західних економістів, на рішення щодо заміни певного 
основного засобу має впливати не тільки величина фізичного і морального зносу, але і його здатність 
до ефективного функціонування. Підставою вибору заміни має бути економічне обґрунтування, яке 
стосується ефективного управління основними засобами [6, с. 41; 8, с. 143; 9, с. 100]. 

Згідно з попередньо сказаним, аналіз змін основних засобів у виробничій сфері регіону, видах 
економічної діяльності виробничої сфери виконаємо за абсолютними показниками за обраний період 
часу (табл. 1). 

На основі аналізу показників табл. 1 можна простежити зміни величини вартості основних засобів 
виробничої сфери регіону (видів економічної діяльності виробничої сфери), величини вартості активної і 
пасивної частин основних засобів за абсолютними значеннями, їх стану, руху. Можна також простежити 
причини змін величини вартості основних засобів, до яких відносяться величина ліквідації основних 
засобів, величина оновлення основних засобів. Також можна проаналізувати який вплив мали зміни 
активної, пасивної частин на основні засоби в цілому, порівняти приріст оновлення активної, пасивної 
частин, наскільки оновлення основних засобів випереджувало їх ліквідацію, чи змінювались частки 
активної, пасивної частини основних засобів за досліджуваний період часу. Також важливо порівняти 
витрати на капітальний ремонт та інвестиції у основний капітал, це показує якість оновлених основних 
засобів, вплив їх оновлення на зменшення цих витрат. 

Дослідження розвитку основних засобів, їх модернізації вимагає також порівняння темпів зміни 
окремих показників динаміки і руху основних засобів, їх активної і пасивної частин, що висвітлені у табл. 
1. На основі темпів зміни окремих показників динаміки і руху основного капіталу можна виявляти 
переважання динаміки показників інвестицій, величини оновлення, величини ліквідації, переважання 
темпів одних показників над іншими. Аналізуючи темпові показники, можна виявляти переважання 
показників динаміки активної частини основних засобів над пасивною, і чи відбувалось це за рахунок 
перевищення показників динаміки оновлення над показниками динаміки ліквідації.  

Динамізацію модернізаційних процесів основних засобів у виробничій сфері регіону можна 
аналізувати на основі середньорічних темпів зростання. Оціночний критерій показує наскільки 
прискорюється (сповільнюється) темп зростання основних засобів, а також за структурою, активною і 
пасивною частинами основних фондів. За даними середньорічних темпів зростання можна 
відстежувати прискорення (сповільнення) темпів зростання основних засобів загалом, їх активної і 
пасивної частин, виявляти причини цього. Причиною можуть бути темпи зростання (сповільнення) 
оновлення активної частини (машин і обладнання, чи транспорту), рівність темпів зростання ліквідації 
основних засобів з темпами зростання їх оновлення, або більша швидкість темпів оновлення. 
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Класифікаційна група структури основних засобів «машини і обладнання» може мати комплементарні 
зв’язки з класифікаційною групою транспортних засобів, ці зв’язки підтверджуються подібністю темпів 
зростання обох груп, або швидшими темпами зростання другої групи. Згідно думки західних 
економістів, забезпечення темпу кругообігу капіталу, що гарантує його модернізацію і інноваційність, 
достатню для досягнення вищого рівня конкуренції, вимагає досягнення рівня інвестицій на рівні 27-
30% [6, с. 56].  

 Таблиця 1 
Стан і рух основних засобів, їх активної, пасивної частин 

 у виробничій сфері регіону, тис. грн.  
 

Основні засоби загалом 
 Показники 
Основні 
засоби  Основні засоби за первісною вартістю 

Фондомісткість, характеризує забезпеченість підприємства основними засобами, відношення 
балансової вартості основних засобів до вартості виробленої продукції  
Фондоозброєність, показує величину основних засобів на одного працівника, відношення 
балансової вартості основних засобів до середньооблікової чисельності працівників  
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства, відображає питому вагу 
залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства  
Коефіцієнт зносу основних засобів – відношення суми нарахованого зносу основних засобів до 
балансової вартості основних засобів 

Стан 
основних 
засобів 

Коефіцієнт придатності основних засобів – зменшення одиниці на величину коефіцієнту зносу основних 
засобів, коефіцієнт придатності показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі 
господарської діяльності 
Інвестиції в основний капітал 
Інвестиції в основний капітал як частка доходів підприємств, свідчить про прогнозовану зміну 
зростання прибутків підприємств 

Інвести-
ційна 
діяльність  

Відношення обсягу інвестицій до вартості основних засобів, свідчить про інвестиційну безпеку 

Вартість нових основних засобів 

Приріст вартості нових основних засобів 

Вартість ліквідованих основних засобів  

Приріст вартості ліквідованих основних засобів 
Коефіцієнт оновлення основних засобів – відношення вартості нових основних засобів до вартості 
основних засобів на кінець періоду  
Коефіцієнт ліквідації основних засобів – відношення вартості ліквідованих основних засобів до 
вартості основних засобів на початок періоду 

Рух 
основних 
засобів  

Відношення коефіцієнта оновлення основних засобів до коефіцієнта ліквідації основних засобів, 
показує інтенсивність оновлення основних засобів 
Витрати на капітальний ремонт основних засобів Капітальний 

ремонт 
основних 
засобів 

Відношення витрат на капітальний ремонт основних засобів до обсягу інвестицій, показує 
доцільність інвестування  

Активна частина основних засобів 

Досліджується за тими ж показниками, що й основні засоби загалом 

Пасивна частина основних засобів 

Досліджується за тими ж показниками, що й основні засоби загалом 
Дослідження на основі показників табл. 1 проводиться за основними засобами та їх активною, пасивною 

частинами для виробничої сфери загалом та окремо для видів економічної діяльності виробничої сфери, 
промисловості, будівництва, транспорту, галузей промисловості. Дослідження також проводиться для 
економіки регіону в цілому для наступного порівняння розвитку основних засобів в економіці і у виробничій 
сфері регіону. 

 
Для проведення аналізу порівняння модернізації виробничої сфери у регіонах необхідно 

розрахувати узагальнюючий показник, інтегральний індекс. Згідно з попередньо сказаним, 
інтегральний індекс модернізації виробничої сфери регіону буде мати вигляд: 

OZ

OZOZOZO
МОЗ L

N

OZ

L

OZ

N

OZ

A

OZ

I
I ××××= ,    (1) 

де IМОЗ – індекс модернізації основних засобів виробничої сфери регіону;  
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I – інвестиції в основний капітал виробничої сфери регіону;  
АO – оновлена активна частина основних засобів виробничої сфери регіону;  
NOZ – оновлені основні засоби виробничої сфери регіону;  
LOZ – ліквідація основних засобів виробничої сфери регіону;  
OZ – основні засоби виробничої сфери регіону. 
Аналогічно до узагальнюючих показників модернізації, можна побудувати інтегральний показник 

темпів зростання модернізації IМОЗТ, який буде мати вигляд: 

LOZ

NOZ

OZ

LOZ

OZ

NOZ

OZ

Ao

OZ

I
МОЗТ I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I ××××= ,    (2) 

де IМОЗ – темповий інтегральний індекс модернізації основних засобів виробничої сфери регіону;  
II – індекс зростання інвестицій в основний капітал виробничої сфери регіону;  
IAO – індекс зростання оновленої активної частини основних засобів виробничої сфери регіону;  
INOZ – індекс зростання оновлення основних засобів виробничої сфери регіону;  
ILOZ – індекс зростання ліквідації основних засобів виробничої сфери регіону;  
ILOZ – індекс зростання основних засобів виробничої сфери регіону. На основі змін темпів 

зростання ліквідації активної частини, пасивної частини, окремих класифікаційних груп можна судити 
про раціональність управління щодо модернізації основних засобів у виробничій сфері регіону, від цих 
темпів залежить впровадження інновацій, модернізація. 

Як було сказано вище, модернізація виробничої сфери регіону підтверджується зростанням 
ефективності використання основних засобів. Вплив оновлення основних засобів виробничої сфери 
на зростання ефективності їх використання можна виміряти з використанням узагальнюючого 
показника, інтегрального індексу зростання ефективності використання основних засобів: 
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де IМОЗЕ – інтегральний індекс ефективності використання основних засобів виробничої сфери 
регіону внаслідок їх модернізації;  

∆R – приріст рентабельності;  
∆Е – приріст енерговіддачі;  
∆F – приріст фондовіддачі;  
∆PR – приріст продуктивності праці у виробничій сфері регіону;  
∆М – приріст матеріаловіддачі основних засобів виробничої сфери регіону;  
∆OZ – приріст оновлення основних засобів виробничої сфери регіону. 
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз, проведений за обраними показниками 

напрямків змін основних засобів виробничої сфери регіону протягом обраного періоду часу, дозволяє 
робити такі висновки: 

1. Визначити чи спостерігалась симетрія щодо оновлення та ліквідації основних засобів, їх 
класифікаційних груп виробничої сфери регіону. 

2. Визначати класифікаційну групу основних засобів, частка якої була найбільшою у 
ліквідованих основних засобах, яка частка найбільше зростала. Якщо частка вартості ліквідованих 
машин і обладнання та інструментів зростала, становила біля 50%, а частка оновлених машин, 
обладнання, інструментів теж зростала, становила біля 50%, то можна говорити про зростання 
модернізації. Згідно висновків економістів-дослідників, зростання частки машин, обладнання, 
інструментів, засобів транспорту у первісній вартості основних засобів загалом трактується, як 
вимірник науково-технічного прогресу, модернізації основних засобів. 

3. Визначати на скільки відсотків зросли машини і обладнання, транспортні засоби у вартості 
основних засобів. Наскільки темпи оновлення машин, обладнання випереджували темпи їх ліквідації. 

4. Порівнювати розвиток основних засобів виробничої сфери регіонів з використанням 
запропонованих інтегральних індексів. 
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Анотація 
Досліджено вибір системи показників для проведення аналізу стану, руху, оновлення основних 

засобів виробничої сфери регіону, та їх складових за абсолютними, темповими показниками. 
Запропоновано методичні підходи до проведення аналізу порівняння розвитку основних засобів 
виробничих сфер регіонів за зростанням їх модернізації, ефективності використання основних 
засобів. Запропоновані система показників та узагальнюючі показники можуть слугувати 
інструментом аналізу розвитку основних засобів, та використовуватись для управління 
процесами відтворення основних засобів. 

Ключові слова: основний капітал, основні засоби, виробнича сфера, модернізація, активна 
частина основних засобів, пасивна частина основних засобів, оновлення основних засобів, 
інтегральний індекс модернізації, темповий індекс модернізації, індекс зростання ефективності 
використання основних засобів. 

Аннотация 
Исследован выбор системы показателей для проведения анализа состояния, движения, 

обновления основных средств производственной сферы региона, и их составляющих по 
абсолютным, темповым показателям. Предложены методические подходы к проведению анализа 
сравнения развития основных средств производственных сфер регионов по возрастанию их 
модернизации, эффективности использования основных средств. Предложенные система 
показателей и обобщающие показатели могут служить инструментом анализа развития 
основных средств, быть использованы для управления процессами воссоздания основных средств. 

Ключевые слова: основной капитал, основные средства, производственная сфера, 
модернизация, активная часть основных средств, пассивная часть основных средств, обновление 
основных средств, интегральный индекс модернизации, темповый индекс модернизации, индекс 
роста эффективности использования основных средств. 

 
Annotation 

The choice of the system of indexes is investigational for realization of analysis of the state, motion, 
updating of the fixed assets of productive sphere of region, and their constituents on absolute, rate indexes. 
The methodical going is offered near realization of analysis of comparison of development of the fixed assets 
of productive spheres of regions after the increase of their modernization, efficiency of the use of the fixed 
assets. The system of indexes and summarizing indexes are offered can serve as the instrument of analysis 
of development of the fixed assets, and used for the management of recreation of basic processes. 

Key words: the fixed assets, fixed assets, productive sphere, modernization, active part of the fixed 
assets, passive part of the fixed assets, updating of the fixed assets, integral index of modernization, rate 
index of modernization, index of increase of efficiency of the use of the fixed assets. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 В КОНТЕКСТІ СИНЬОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Постановка проблеми. Наукові дослідження переконують, що неефективний розвиток 
економіки, нераціональне природокористування, негативні тенденції щодо забруднення довкілля 
дедалі посилюються. Ключова роль сталого регіонального розвитку визначається тим, що базовою 
характеристикою добробуту населення стає не стільки рівень доходів, скільки рівень задоволення 
населення умовами життя. 

Внаслідок існуючих проблем взаємозв'язків між суспільством і природою, виникає потреба в 
удосконаленні теоретико-методологічної основи екологічної економіки, інституційних основ і 
механізмів запровадження концепції сталого розвитку, особливо на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти еколого-
економічних та інституційних механізмів, спрямованих на реалізацію концепції сталого розвитку, 
висвітлено в наукових працях українських (З. С. Варналія, З. В. Герасимчук, Т. Л. Желюка, 
Л. Г. Мельника, Т. Л. Миронової, Н. Р. Нижник, Г. В. Саєнка, Д. М. Стеченка, В. М. Трегубчука, 
Ю. Ю. Туниці, та ін.) та зарубіжних (Роберта Костанзи, Германа Дейлі, Джоша Фарлея, Гюнтера Паулі 
та ін.) вчених. Однак, до цього часу не створено наукового теоретико-методологічного підходу до 
еколого-економічного та інституційного механізмів реалізації сталого розвитку на регіональному рівні, 
відсутні чіткі програми дій, спрямовані на реалізацію концепції сталого розвитку. 

Це гальмує формування ефективної регіональної економіки та її перехід до сталого розвитку. 
Крім того, механізми запровадження сталого розвитку будь-якого регіону мають вписуватися в 
національну і світову стратегію розвитку, виходити з них, бо глобальні цілі не можна безпосередньо 
відтворити в регіоні – їх можна тільки певним чином адаптувати до потреб регіону. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз еколого-економічних та соціальних 
проблем, інституційних основ та механізмів запровадження сталого розвитку Карпатського регіону 
України в контексті синьої економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж останніх десятиріч світова спільнота 
дедалі виразніше усвідомлює відповідальність людини за прогресуючу деградацію природного 
довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку, яка загрожує всім, але найбільше, 
гірським регіонам світу. 

Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька області) займає 
площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4 % території України), де проживають 6,5 млн. чол. (або 12 % її 
населення). Значну частину цієї території займають Українські Карпати – унікальна гірська екосистема 
на заході нашої держави. З ряду об'єктивних і суб'єктивних причин намітилися (а в останні роки – 
поглибилися) тенденції до погіршення еколого-економічного стану в регіоні: розбалансовано 
господарські зв'язки, прогресує безробіття, загострюються диспропорції в життєвому рівні населення в 
його гірській і рівнинній частинах, наближається до критичної демографічна ситуація, деградує 
унікальна природа Карпат. Щорічно за межі України в пошуках роботи виїжджає значна частина 
працездатного населення вказаних областей (за межами України працює за різними оцінками 4,0-5,5 
млн. чол. – в основному вихідці із західної України). 

Регіон характеризується різнорівневою системою виробничих відносин, його виробничі 
потужності зорієнтовані на комплектуючі вироби. Зокрема, в Закарпатській, Івано-Франківській та 
Чернівецькій областях, панівне місце займають енерговитратні лісопереробний і сировинно-
видобувний комплекси. Нарощування обсягів виробництва в цих галузях весь час супроводжувалося 
створенням хімічних і лісохімічних потужностей, хронічним відставанням технологій від світових 
стандартів, неконтрольованою появою і нагромадженням різноманітних токсичних відходів, 
техногенним навантаженням на довкілля регіону. 

Оцінка екологічної ситуації показує, що для більшої частини Карпатського регіону характерними є 
істотна антропогенна трансформованість ландшафтів і значна забрудненість середовища. В окремих 
прикарпатських областях сформувалися стабільні території загрозливого екологічного стану (наприклад, у 
межах Дрогобицької агломерації – Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець, де розвинуті гірничохімічна, 
нафтопереробна, лакофарбова та інші галузі промисловості ставлять під загрозу розвиток рекреаційного 
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господарства; аналогічна ситуація склалася і в межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, в зонах 
впливу яворівського і роздольського ВО «Сірка», калуського ВО «Оріана»). 

В останні роки, внаслідок порушення режиму виробничих процесів, у Карпатському регіоні 
значно зросла загроза виникнення екологічно небезпечних техногенних аварій і катастроф. Крім того, 
треба рахуватися і з тим, що майже четверта частина його населення проживає в зонах з підвищеним 
екологічним ризиком функціонування промислових об'єктів, яких у регіоні майже три сотні. За 
забрудненістю повітря і вод Карпатський регіон займає 4-е, а за забрудненістю ґрунтів мінеральними 
добривами і пестицидами – відповідно, 1-е і 2-е місця в Україні. Відносно висока забрудненість повітря 
зумовлена наявністю на його території значної кількості хімічно-агресивних та сировинно-видобувних 
виробництв. До іншої групи концентрованих шкідливих речовин належать великі міста регіону, де 
викиди автотранспорту становлять 60-70 % їх загальної кількості. З огляду на відносно невелику 
площу міст Карпатського регіону та їх історично щільну забудову, тут вплив цього фактора може бути 
значно більшим, ніж в індустріальних, але значно просторіших, містах Сходу і Півдня України [2; 3].  

Дефіцит надійних джерел водозабезпечення зумовив відсутність у Карпатському регіоні великих 
водомістких виробництв (металургія, хімія, гідроенергетика). Це до певної міри пов'язане з відносно 
низьким показником забрудненості води на його території порівняно з середнім по Україні. Так, 
щорічне споживання води в Карпатському регіоні досягає порядку 1,2 млрд. м3 (що становить тільки 
3,6 % від загальнодержавного використання), а обсяг оборотної та послідовно використовуваної води 
є вищим, ніж у середньому по Україні (90% в Карпатському регіоні проти 80% по Україні). Стан 
водозабезпечення карпатських населених пунктів з кожним роком погіршується внаслідок 
переважання екстенсивних підходів до нарощування обсягів водопостачання, при неефективному 
організаційно-економічному і відсталому технічному забезпеченні водогосподарської діяльності. 

Особливу тривогу викликає висока забрудненість ґрунтів регіону мінеральними добривами і 
пестицидами, якій значною мірою сприяє галузева спеціалізація його сільського господарства на 
виробництві овочів і технічних культур, а особливо – деяких ранніх сортів овочів і фруктів (ранні сорти 
капусти, помідор, перцю, суниці тощо – Закарпаття). 

Особливо великої шкоди довкіллю Карпатського регіону наносить варварське відношення до 
основного природного багатства – лісів. Науково необґрунтовані великі рубки лісу в останні століття 
привели до зменшення їх площ, порушили вікову структуру, зменшили природний приріст деревини, 
нанесли шкоду водоутворюючій системі, стали причиною частих стихійних лих (повені, зсуви, селеві 
потоки, змив родючого ґрунту, буреломи тощо). Поступово Карпатський регіон з «перлини Європи» 
перетворився в екологічно усереднений регіон техногенно забрудненої України [2; 8]. 

Саме тому найбільш важливою для  Карпатського регіону постає проблема екологічної безпеки. 
Сучасна наука стверджує, що загальна рівновага на територіях, типу Карпатського регіону, їх 
цілісність і поступовий соціально-економічний розвиток можуть бути забезпечені лише за умови 
активізації регіональних особливостей та  розширення прав і обов’язків регіонів у розвитку 
продуктивних сил та розбудові соціальної сфери [3; 5].  

Концептуальні підходи до сталого розвитку. На Всесвітній екологічній конференції з 
природного середовища й розвитку, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро у червні 1992 року, визначено і 
прийнято 27 загальних принципів, дотримання яких є обов’язковою умовою переходу суспільства до 
сталого розвитку. В їх основу, згідно прийнятої «Програми дій», мають бути закладені наступні 
обов’язкові правила [4; 5]: 

– забезпечення психічного розвитку та здоров’я людини с основним завданням життєдіяльності 
кожного суспільства; 

– визначення розумної й достатньої межі задоволення власних матеріальних потреб людини; 

– прагнення охороняти основні екосистеми Землі та опановувати знаннями про управління 
природними ресурсами; 

– прийняття концепції відкритої економічної системи та засад справедливої торгівлі; 

– узгодження національних екологічних політик та створення міжнародних проекологічних 
структур; 

– розвиток прав й активності громадян. 
В самому загальному вигляді, в концепції сталого розвитку суспільства, орієнтованого на 

оптимальне задоволення потреб людей, забезпечення достатньої якості життя, раціонального 
використання природних ресурсів і збереження довкілля, основна увага акцентується на створенні 
таких передумов [5; 8]: 

– політична система має забезпечити участь широкої громадськості у прийнятті всіх важливих 
рішень; 

– економічна система повинна вміти організувати розширене виробництво та науково-технічний 
прогрес на власній основі і забезпечувати збереження еколого-ресурсної бази; 
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– соціальна система покликана знімати напруження, що виникають в процесі економічного 
розвитку; 

– технологічна система повинна стимулювати постійний і ефективний пошук нових оптимальних 
рішень; 

– владна структура має мати гнучкий характер і бути здатною до самокорекцій та 
самовдосконалення; 

– міжнародна система повинна сприяти розвитку торгових та фінансових зв’язків на 
взаємовигідній основі. 

Наприкінці ХХ століття в економічній теорії стали інтенсивно відстоюватися ідеї «зеленої 
економіки» – висхідний економічний розвиток суспільства без змін довкілля із застосуванням 
«відновлювальних технологій» як джерел енергії, так і сировини. Подальшому розвитку цих ідей має 
сприяти «синя економіка», яка стверджує, що в основу економічного зростання слід закласти логіку 
розвитку природних екосистем, їх взаємодоповнюваності та збалансованості, які виходять за рамки 
звичайного збереження ресурсів [6]. 

Природні системи працюють за принципом повного перетворення сировинних ресурсів із одного 
виду в інший, що дозволяє реалізувати стале виробництво, тобто вищу ступінь їх функціонування. В 
концентрованому вигляді сутність синьої економіки полягає у врахуванні інтегрального еколого-
економічного ефекту при оцінці результатів усіх видів господарської діяльності. Інтегральний еколого-
економічний ефект – це нелінійна сума двох різних за природою ефектів – традиційного економічного 
та екологічного. Важливим аспектом синьої економіки є пріоритет превентивних заходів щодо 
негативного впливу виробничо-господарської діяльності на природне довкілля. 

Можна навести конкретні приклади використання ідей синьої економіки у виробничих процесах, 
які мали б стати основою сталого розвитку Карпатського регіону. У межах Карпатського регіону можна 
мати великі економії енергії і сировини при переробці відходів лісо-деревопереробної галузі та 
твердих побутових відходів. У процесах їх переробки виробляється біогаз метан, який за допомогою 
доступних технологій ефективно розділяється на гідроген, що може замінити потреби газу для 
населення, та карбон, який використовується у багатьох хімічних виробництвах поширених в регіоні. 
Стічні теплі води, які при цих виробництвах утворюються у великих кількостях, можуть, для прикладу, 
використовуються для рибних ферм і вирощування водоростей, що забезпечить місцеве населення 
не лише новими і дешевими продуктами харчування, але й дозволить виробляти біопаливо.  

Іншим прикладом ефективного використання ідей синьої економіки може стати запровадження 
кластерної моделі розвитку в економіку гірських територій Карпатського регіону. Останній потрібно 
представляти для інвесторів як регіон, привабливий для розміщення виробництв із високими вимогами 
до чистоти довкілля, наявністю відповідної інфраструктури та висококваліфікованих трудових 
ресурсів. В областях Карпатського регіону є всі передумови для появи кластерів, створення яких не 
потребує масштабних фінансових видатків із боку держави, а лежить у площині вдалого поєднання 
концепції сталого розвитку, адекватного законодавчого забезпечення та дієвих управлінських рішень. 

Враховуючи те, що високотехнологічні галузі не мають традицій існування у гірських районах 
Карпатського регіону, важливим стає запровадження там кластерного типу їх розвитку. Світовий 
економічний досвід свідчить про високу ефективність діяльності кластерів, які є територіальним 
об'єднанням взаємопов'язаних підприємств у межах одного регіону. Кластерний підхід дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність економіки регіонів та привабливість їх для іноземних інвестицій. У гірських 
районах Карпатського регіону доречно вести мову про формування науково-виробничих кластерів таких 
галузей: рекреаційно-фармацевтичної, оптико-електронної, харчової та переробної промисловості. 

В загальному механізмі стратегії сталого розвитку регіону, прийнято виділяти такі напрямами 
його розвитку, як: правові, організаційні, фінансові, економіко-інноваційні, соціальні, екологічні та 
інформаційні [7]. Основне місце серед них займають нормативно-правове та інституційне 
забезпечення сталого розвитку. 

Інституційне забезпечення. Для більшості регіонів України властивий низький рівень 
стимулювання сталого розвитку регіону. Однією з найвагоміших причин такого стану є недостатність 
інституційного забезпечення сталого розвитку регіону. 

Під інституційним забезпеченням стимулювання сталого розвитку регіону слід вважати 
цілеспрямований систематичний вплив державних органів влади, спрямований на забезпечення 
високих соціальних, економічних та екологічних стандартів існування населення. Цей вплив полягає у 
використанні нормативно-правової бази та інформаційної бази, а також використовує програмно-
технічні комплекси з управління даними [1]. 

З точки зору стимулювання сталого розвитку регіону, «інституції» - це норми, традиції, звичаї 
поведінки в суспільстві, які забезпечують його поступальний розвиток. Натомість, «інститути» – це 
закріплення норм і звичаїв у вигляді законів, організацій, установ, що впливають на стан соціо-
еколого-економічної (СЕЕ) рівноваги в умовах стимулювання сталого розвитку регіону. 
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Для реалізації інституційного потенціалу необхідно виключити нецільове використання інститутів, 
подолати невідповідності інститутів, трансформувати інституційну систему у визначальний фактор 
економічного розвитку. У даному випадку зв'язок інституційної системи і сталого розвитку виглядає двояко: 
не тільки інститути виступають джерелами сталого розвитку, а й самі є результатом сталого розвитку. 
Інститути можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні інститути (різноманітні міжнародні організації 
та, що займаються питаннями сталого розвитку, та фінансово-кредитні установи) забезпечують 
активізуючий вплив на розвиток регіональних систем в контексті сталого розвитку через застосування 
різноманітних форм впливу на регіони. Внутрішні інститути (переважно органи державної та регіональної 
влади) сприяють стимулюванню сталого розвитку регіону через вироблення внутрішньої мотивації 
суб'єктів господарювання до активної діяльності, що націлена на досягнення сталого розвитку регіону. 

Інституційне забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону передбачає: 

– вибір політики стимулювання сталого розвитку регіону – вибір оптимального типу політики 
стимулювання сталого розвитку регіону відповідно до стану сталого розвитку, властивого даному 
регіону; вибір інституційних інструментів для реалізації політики стимулювання сталого розвитку 
регіону – формування набору інструментів стимулюючого характеру, що максимально ефективно 
сприятимуть досягненню сталого розвитку конкретному регіону; 

– контроль за стимулюванням сталого розвитку регіону – відстеження проведення стимулюючих 
заходів, направлених на досягнення сталого розвитку регіонів України, державними та громадськими 
організаціями в межах країни та міжнародними установами; виявлення недоліків щодо застосування 
стимулюючих заходів на практиці; 

– пропозиції щодо поліпшення проведення стимулювання сталого розвитку регіонів – 
рекомендації щодо поліпшення якості стимулювання сталого розвитку регіонів з боку всіх суб'єктів 
регіональних CEE систем, направлені на зміну законодавства, конкретних дій виконавчих органів з 
метою досягнення сталого розвитку регіону. 

Основним змістом інституційних перетворень політики, направленої на стимулювання сталого 
розвитку регіону має бути стимулювання регіонів за допомогою трансформації податкової, бюджетної, 
інвестиційно-інноваційної політики ресурсо- і енергозбереження, впровадження екологічної техніки і 
технології. В цілому інституційні інструменти стимулювання сталого розвитку регіону направлені на 
залучення додаткових коштів до регіону для реалізації різноманітних програм та проектів в контексті 
досягнення сталого розвитку регіону, забезпечуючи при цьому потужну протидію внутрішнім і 
зовнішнім загрозам регіону у соціальній, економічній та екологічній сферах. 

Інституційними інструментами мотивації сталого розвитку регіону можуть бути: 

– угоди про співпрацю між регіональними органами влади та Кабінетом Міністрів України; 

– регіональні програми соціо-еколого-економічного стимулювання – фінансово-нормативні 
документи, що прийняті і реалізуються з метою стимулювання сталого розвитку регіону за рахунок 
коштів бюджетів різних рівнів. Інструмент спрямований на створення програми зі стимулювання 
сталого розвитку регіону, забезпечення необхідних потреб регіону; 

– сталі регіональні позабюджетні фонди – фінансово-організаційні структури, не пов’язані із 
бюджетами різних рівнів, що задовольняють соціальні, економічні та екологічні потреби регіону. Інструмент 
націлений на створення постійного джерела фінансової підтримки сталого розвитку на території регіону; 

– популяризація та пропаганда сталого розвитку регіону. Ціль інструменту полягає в утвердженні 
позитивного іміджу регіону в межах країни та за її межами шляхом пропаганди успішних інвестиційних 
проектів в соціальній, економічній та екологічній сферах регіону.  

Стратегія сталого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону мала б передбачати, що 
продуктивні сили, структура економіки, спеціалізація та розміщення виробництв в сучасних умовах 
повинні якнайтісніше узгоджуватися з наявними ресурсами, продуктивним, відтворювальним і 
асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх територій, які входять до 
складу Карпатського регіону [9; 10]. 

Висновки з проведеного дослідження. Впровадження механізму стратегії сталого розвитку 
Карпатського регіону полягає в забезпеченні збалансованого розвитку всіх сфер його економіки на 
основі виваженого використання ресурсів для вирішення економічних, соціальних та екологічних 
проблем. Особливу увагу при цьому потрібно приділяти вивченню ролі інновацій, складової 
управління, ефективній роботі всіх підприємств території, а також застосуванню соціальних гарантій 
та пільг для підвищення якості життя населення. 
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Анотація 

В роботі показано, що в умовах сталого розвитку, продуктивні сили і структура економіки 
Карпатського регіону повинні якнайтісніше узгоджуватися з наявними ресурсами, 
відтворювальним і асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх 
територій, які входять до його складу, тобто відповідати умовам синьої економіки. Здійснено 
аналіз еколого-економічних проблем Карпатського регіону. Розглянуто основні еколого-економічні 
та інституційні механізми  реалізації концепції сталого розвитку Карпатського регіону. 
Обґрунтовано актуальність і важливість активного й ефективного міжобласного еколого-
економічного та інституційного співробітництва на території Карпатського регіону. 

Ключові слова: Карпатський регіон, сталий розвиток, економіка природокористування, синя 
економіка, інституційні механізми. 

 
Аннотация 

В работе показано, что в условиях устойчивого развития, производственные силы и 
структура экономики Карпатского региона должны всесторонне согласовываться с имеющимися 
ресурсами,  воспроизводственным и ассимиляционным потенциалом окружающей среды всех 
территорий, входящих в его состав, т.е. соответствовать условиям синей экономики. 
Осуществлен анализ эколого-экономических проблем Карпатского региона. Рассмотрены эколого-
экономические и организационные механизмы реализации концепции устойчивого развития 
Карпатского региона. Обоснована актуальность и важность активного и эффективного 
межобластного эколого-экономического и институционального сотрудничества на территории 
Карпатского региона. 

Ключевые слова: Карпатский регион, устойчивое развитие, экономика природопользования, 
синяя экономика. 

 
Annotation  

In the work shows that in the conditions of stable development productive power and structure of the 
economy of the Carpathian region should be matched with the recourses, reproduced and assimilated 
potential of included territorial environment, i.e. according to the conditions of the blue economy. An 
environmental and economic problem in the Carpathian region has been analyzed. The main ecological 
economical and institutional mechanisms for implementing the concept of sustainable development of 
Carpathian region were considered. The relevance and importance of active and effective interregional 
ecological economical and institutional cooperation on the territory of Carpathian region has been 
substantiated. 

Key words: Carpathian region, stable development, the economy of natural recourses, the blue 
economy. 

 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 166 

УДК 330.142.211:005 
Ситар Л.Й.,  

к.е.н., м.н.с. відділу розвитку виробничої  
сфери регіону та інвестицій, 

Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів) 
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ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ  

 
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає постійного економічного 

росту підприємств. Однак внаслідок кризових явищ в економіці країни відбувся інвестиційний спад, 
погіршення виробничої і технологічної структури їх основного капіталу. В таких умовах виникає 
потреба в оновленні основного капіталу та зміни його структури, оскільки саме стан та ефективність 
його використання безпосередньо впливає на процес виробництва і реалізації продукції. Таким чином, 
важливим є здійснення комплексної оцінки основного капіталу регіону для визначення напрямків його 
модернізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цієї проблеми присвячено багато 
праць вчених на різних етапах розвитку економічних досліджень. Так, теоретичним аспектам 
дослідження основного капіталу присвячені праці зарубіжних вчених: Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, 
Дж. С. Міля, Дж. Д. Сакса та ін. Питання оцінки основного капіталу досліджували у своїх працях 
Бланк І. А., Брігхем Є, Петрович Й. М., Крикавський Є. В., Кваснюк Б. С., Шинкарук Л. В., 
Герасимчук М., Бурлака В., Галиця І., Дучинська Н. І., Поддєрьогін А. Ф., Покропивний С. Ф., 
Череп А. В. та ін. Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених проблематиці 
оцінювання основного капіталу, більш детального дослідження потребує питання його комплексної 
оцінки на регіональному рівні. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючих методик оцінювання основного 
капіталу на різних рівнях та формування концепції комплексного оцінювання основного капіталу на 
рівні регіону.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «капітал» походить від латинського 
«capitals», що означає «головний» чи «основний». Одними із перших дослідників, які зробили крок до 
осмислення капіталу, як категорії сфери виробництва, були фізіократи на чолі з Франсуа Кене. Згідно 
тверджень цих вчених, суть категорії капіталу виражається вкладеннями у землеробство. В 
подальшому значний внесок у розробку теорії обігу капіталу зробив А. Сміт, який стверджував, що 
може бути дві форми капіталу: матеріальна та речова. Але речову він виділяв як основну. В процесі 
розроблення теорії капіталу, вчений вперше вводить у політичну економію поняття основного і 
оборотного капіталу. До складу основного він відносить не тільки знаряддя праці і будівлі, але й 
«людський капітал». Тобто капітал представляє собою «вироблені засоби виробництва»: придбані 
здібності робітників до праці. При цьому він робить наголос на тому, що основний капітал приносить 
прибуток, не покидаючи свого власника [7, с. 150]. 

Для Д. Рікардо вирішальною ознакою основного капіталу є його довговічність, міцність та 
повільна зношуваність. В нього в основі поділу капіталу на основний та оборотний лежить строк 
використання цих частин капіталу [5]. Вчений вірно відзначив, що однаковий вид капіталу, залежно від 
галузі, де він знаходиться або розглядається, може виступати як основний чи оборотний капітал.  

Дж. С. Міль більш чітко вказав на багаторазову участь основного капіталу у виробничому 
процесі: «… значна частина капіталу, втілена в знаряддях виробництва, що відрізняються більш-менш 
тривалим існуванням, яке визначається роллю у виробництві, не виключається з нього, а залишається 
в ньому, причому функція цієї частини капіталу не вичерпується одноразовим вживанням. До цього 
розряду капіталу відносяться будинки, машини й усі або велика частина предметів, іменованих 
приладами або інструментами. Довговічність деяких із них дуже значна, і їхнє існування як знарядь 
виробництва подовжується багаторазовим повторенням виробничих операцій. Капітал, що існує в 
будь-яких із таких довговічних форм і дохід від якого надходить протягом відповідно тривалого 
періоду, називається основним капіталом» [3, с. 195]. Таким чином, Дж. С. Міль вказав на такі ознаки 
основного капіталу, як тривале існування, багаторазовий ужиток та одержання доходу від його 
використання протягом тривалого періоду. 

Про те, що засоби праці протягом усього процесу їх функціонування зберігають свою форму по 
відношенню до продукту зазначав у своїх працях К. Маркс. Після повного фізичного зносу вони йдуть 
на брухт та замінюються новими. Для придбання засобів праці необхідно авансувати капітал одразу, 
але брати участь у обороті цей капітал буде частинами, по мірі зносу засобів праці. К. Маркс 
остаточно визначив головну розбіжність між видами капіталу, яка, на його думку, полягає у способі 
перенесення своєї вартості на виготовлений продукт [2, с. 189].  
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На думку Дж. Д. Сакса, капітал в економіці – це накопичений на визначений момент часу запас 
житлового фонду, машин, устаткування, виробничих споруд, котрі є елементом виробничих сил даної 
держави [6, с. 56].  

На сьогодні в економічній теорії не існує загальноприйнятого визначення терміну «основний 
капітал», однак більшість вчених під ним розуміють частину виробничого капіталу, що повністю і 
багаторазово приймає участь у виробництві. Основний капітал – це матеріально-технічна база 
виробництва. Від його об’єму залежить виробнича потужність підприємства і в значній мірі рівень 
технічної озброєності праці.  

В контексті дослідження варто зазначити, що у науковій літературі тривають дискусії щодо головного 
критерію, показників та методів визначення економічної ефективності основного капіталу на мікрорівні. 
Переважна більшість вчених-економістів надає перевагу системі вартісних і натуральних показників, які 
всебічно характеризують стан основного капіталу. Інші науковці пропонують використовувати один 
основний показник та ряд допоміжних показників [8]. Варто відзначити, що в процесі оцінювання 
ефективності використання основного капіталу вчені ототожнюють його з основними засобами (ОЗ). Так, 
ряд вчених наголошує на тому, що ефективність використання основних засобів варто оцінювати за 
допомогою системи показників, яка складається з двох підсистем: показників ефективності відтворення 
основних засобів та показників їх використання. Дещо інший метод оцінки на основі трьох груп показників 
оцінки ефективності використання основних засобів: 1) показники, які характеризують відтворення 
основних засобів; 2) показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами; 3) 
показники, котрі визначають ефективність використання основних засобів підприємства. Крикавський Є. В. 
у своїх дослідженнях оцінку рівня і стану ефективності основних засобів пропонує здійснювати, 
дослідивши склад і динаміку основних засобів, їх відповідність до виробничих потреб, технічного стану, 
техніко-економічних характеристик основного виробничого обладнання їх відповідності до найголовніших 
досягнень науки і техніки, а також галузевий порівняльний аналіз ефективності обладнання, яке 
використовується [1, c. 62].  

Оскільки однією із важливих особливостей основних засобів є їх функціонування в процесі 
виробництва протягом тривалого періоду часу, то важливим є здійснення оцінки старіння та 
спрацювання основних засобів. Петрович Й. М. пропонує її здійснювати на основі оцінювання 
фізичного спрацювання основних засобів, а також визначати ступінь техніко-економічного старіння 
основних засобів з поділом на дві групи [4, с. 91]. 

Таким чином, сучасні методи оцінювання основного капіталу на мікрорівні досить різноманітні, 
проте в більшості випадків вони базуються на ідентичних оціночних показниках. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що незважаючи на всестороннє дослідження основного 
капіталу та методів його оцінювання, на сьогодні в економічній літературі не існує загальноприйнятої 
методики комплексного оцінювання основного капіталу на рівні регіону. Таку оцінку можна здійснити 
за допомогою інтегральних індексів.  

Інтегральні індекси розраховуються на базі індексного методу щонайменше у два етапи. На 
першому етапі визначаються індивідуальні індекси, як відношення значення первинного показника в 
окремому регіоні до середнього значення цього показника в усіх регіонах (або певній модифікації 
цього відношення). На другому етапі розраховується середньогеометричне значення від добутку усієї 
сукупності первинних індексів. 

Комплексну оцінку основного капіталу регіону пропонується здійснювати за допомогою 
інтегрального індексу основного капіталу, який потрібно розраховувати за формулою: 

 

1)1()1()1()1(4 −+×+×+×+=
ІНЕФЗСРОК
ІІІІІ

,   (1) 

де ОК
І

 - інтегральний індекс стану основного капіталу регіону; 

СР
I

 - інтегральний індекс стану та руху ОЗ; 

З
I

 - інтегральний індекс забезпеченості підприємств регіону ОЗ; 

ЕФ
I  - інтегральний індекс ефективності використання ОЗ; 

ІН
І  - інтегральний індекс впровадження інновацій на промислових підприємствах регіону. 
 
Кожен з запропонованих нами часткових інтегральних індексів також є комплексним, оскільки 

об’єднує в собі результати оцінювання основного капіталу за різними критеріями на основі темпових 
індексів за обраний період. Окрім того, при здійсненні оцінки основного капіталу з метою визначення 
напрямків його модернізації, на нашу думку, доцільним є проведення розрахунків за видами 
економічної діяльності у регіоні згідно обраних показників. Так, оцінка стану, вартості та руху основних 
засобів здійснюється на основі таких критеріїв: 
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1) коефіцієнт надходження ОЗ – показує, яку частку становлять основні засоби, що надійшли 
протягом року, у загальній вартості основних засобів на кінець року;  

2) коефіцієнт зносу ОЗ – визначає частину вартості основних засобів, яка перенесена на їх 
використання; 

3) коефіцієнт придатності ОЗ – визначає частину вартості основних засобів, яка не перенесена 
на продукцію (ступінь придатності); 

4) коефіцієнт оновлення ОЗ – характеризує частку основних засобів, що були введені протягом 
року в їх загальному обсязі на початок року; 

5) коефіцієнт вибуття ОЗ – характеризує частку вибулих основних засобів в їх загальному обсязі 
на початок року; 

6) коефіцієнт оновлення інтенсивний – показує оновлення через заміну старих основних засобів 
новими; 

7) коефіцієнт оновлення екстенсивний – характеризує оновлення як приріст нових основних 
засобів; 

8) інвестиції в основний капітал. 
Забезпеченість основними засобами підприємств областей регіону ми пропонуємо оцінювати за 

такими критеріями: 
1) капіталомісткість – характеризує забезпеченість підприємства основними засобами; 
2) капіталоозброєність праці – характеризує рівень забезпеченості працівників підприємства 

основними виробничими засобами. Що вища озброєність працівника основними засобами, то вищою 
буде за інших рівних умов його продуктивність; 

3) коефіцієнт ресурсомісткості – характеризує ефективність використання ресурсів, залучених у 
виробничо-господарську діяльність. Чим вище значення коефіцієнта, тим більш ресурсомістким є дане 
підприємство (більша сума коштів, вкладених у необоротні активи), більшим є виробничий ризик, 
оскільки вкладення в довгострокові активи окуповуються протягом більшого періоду часу за рахунок 
майбутніх надходжень; 

4) коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємств регіону – відображає 
питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства. 

Здійснення комплексної оцінки основного капіталу підприємства неможливе без оцінювання 
ефективності використання основних засобів. Відтак, індекс використання основних засобів на 
підприємствах регіону ми пропонуємо проводити за такими критеріями: 

1) капіталовіддача – характеризує ефективність використання основних виробничих засобів. 
Відображає суму виробленої продукції на одну гривню основних виробничих засобів. Під час 

розрахунку капіталовіддачі на рівні регіону як показник обсягу виробленої продукції ( Q ) варто 
використовувати показник ВВП; 

2) капіталовіддача активної частини основних засобів – показує скільки вироблено продукції на 1 
грн. середньорічної вартості активної частини основних засобів; 

3) рентабельність основних засобів – характеризує величину фінансового результату, 
отриманого з кожної грошової одиниці вартості основних засобів; 

4) коефіцієнт приросту основних засобів – характеризує рівень приросту основних фондів або 
окремих його груп за певний період. 

Для стимулювання економічного зростання, окрім головних чинників виробництва, основного 
капіталу і праці, необхідним є впровадження інновацій. Оцінку впровадження інновацій на 
промислових підприємствах регіону ми пропонуємо здійснювати на основі таких критеріїв: 

1) впровадження нових технологічних процесів та освоєння нових видів продукції; 
2) здійснення комплексної механізації та автоматизації виробництва; 
3) оцінка інноваційних витрат у промисловості. 
Висновки з проведеного дослідження. Звісно, запропонований метод оцінювання основного 

капіталу регіону не вичерпує всі можливі варіанти здійснення такого дослідження, проте дає 
можливість оцінити потребу в оновленні основного капіталу окремих сфер економічної діяльності чи 
регіону загалом та визначити шляхи його модернізації.  
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Анотація 
В статті досліджено походження та трактування термінів «капітал» та «основний 

капітал». Проаналізовано існуючі підходи до оцінки основних засобів на рівні підприємства та 
обґрунтовано необхідність розроблення комплексного підходу до оцінювання основного капіталу на 
рівні регіону. Запропоновано методику комплексного оцінювання основного капіталу регіону за 
допомогою інтегральних індексів за напрямками: стану та руху основного капіталу, 
забезпеченості регіону основним капіталом, ефективності використання основного капіталу та 
оцінка впровадження інновацій на промислових підприємствах регіону, яка дає можливість оцінити 
потребу в оновленні основного капіталу окремих сфер економічної діяльності чи регіону загалом 
та визначити шляхи його модернізації. 

Ключові слова: капітал, основний капітал, основні засоби, оцінювання основного капіталу, 
комплексна оцінка основного капіталу регіону. 

 
Аннотация 

В статье исследованы происхождения и трактовки терминов «капитал» и «основной 
капитал». Проанализированы существующие подходы к оценке основных средств на уровне 
предприятия и обоснована необходимость разработки комплексного подхода к оценке основного 
капитала на уровне региона. Предложена методика комплексной оценки основного капитала 
региона с помощью интегральных индексов по направлениям: состояния и движения основного 
капитала, обеспеченности региона основным капиталом, эффективности использования 
основного капитала и оценка внедрения инноваций на промышленных предприятиях региона, 
которая дает возможность оценить потребность в обновлении основного капитала отдельных 
сфер экономической деятельности или региона в целом и определить пути его модернизации. 

Ключевые слова: капитал, основной капитал, основные средства, оценки основного 
капитала, комплексная оценка основного капитала региона. 

 
Annotation 

The paper investigates the origin and interpretation of the terms «capital» and «main capital». Existing 
approaches to the evaluation of fixed assets at the enterprise level and the necessity of developing an 
integrated approach to the assessment of capital at the regional level. The method of complex evaluation of 
capital region using integrated indexes for areas: the status and movement of capital, availability of regional 
capital assets, efficient use of capital and evaluation of innovation in industrial enterprises of the region, 
which makes it possible to assess the need to update the capital stock of certain economic activities or areas 
of the region as a whole and identify ways to modernize it. 

Key words: capital, fixed assets, fixed assets, capital assessment, comprehensive assessment of 
capital region. 
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ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні в дослідженнях проблем аграрної економіки найбільше уваги 

приділяють процесам, розвиток яких спрямований на вдосконалення механізмів забезпечення 
прибутковості та конкурентоспроможності підприємств. На практичному та науковому рівнях 
обговорюються проблеми ціноутворення; міжгосподарської інтеграції та кооперації; поглиблення 
економічних відносин в галузі та інші.  

Однак, як показує вивчення суспільної практики, результативність вирішення завдань, які 
сучасність ставить перед аграрною економікою, особливо, завдань технологічного та технічного 
оновлення, модернізації сільськогосподарського виробництва, підвищення його конкурентоздатності, 
перемістилося саме у площину функціонування трудових ресурсів і перебуває у тісній залежності як 
від кількісних, так від якісних їх характеристик. 

Тому економічні проблеми розвитку аграрної економіки доцільно розробляти через призму 
функціонування трудових ресурсів, через дослідження їх основних характеристик, чинників та умов їх 
реалізації у суспільному виробництві. Особливої уваги науковців потребують дослідження здоров'я 
населення, зокрема, його економічних аспектів, його впливу на функціонування трудових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробку трудоресурсних проблем в аграрній 
економіці знаходимо у працях С.М. Онисько та І.Б. Моршнєва (проблеми кадрового забезпечення), 
В.В. Ярової, Г.С. Морозова (проблеми зайнятості сільської молоді та сільського населення загалом), 
В.С. Дієсперова (проблеми оплати праці) та ін. При цьому недостатньою є та увага, яка приділяється 
вивченню питань здоров'я трудових ресурсів, дослідженню впливу стану здоров’я на реалізацію їх 
потенціалу в економічних явищах і процесах. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення стану здоров'я населення 
Тернопільської області та оцінка його впливу на окремі сторони функціонування трудових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Здоров'я - досить складне явище з аспектами філософського, соціального, економічного, 

фізичного, фізіологічного, біологічного характеру. 
Ідеальним є здоров'я за правовою регламентацією Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), у відповідності до якої воно виступає як «стан повного фізичного, духовного і соціального 
добробуту, а не лише відсутність хвороби або фізичних дефектів» [4]. Однак, як показують наші 
дослідження, стан здоров’я населення Тернопільської області не відповідає рівню параметрів, 
визначених ВООЗ.  

Аналізуючи такі основні характеристики стану здоров'я, як «поширеність захворювань серед 
населення» та «захворюваність населення» (табл. 1), бачимо, що на кожного зі ста жителів області 
припадає майже по дві хвороби. Якщо ж врахувати, що ці відомості відображають лише чисельність 
хвороб у випадках офіційних звернень хворих до лікарів, а також зробити поправку цих даних на деякі 
факти (що це українська статистика, а тому статистичні дані соціального характеру, які носять 
політичний відтінок, можуть бути занижені; що не всі хворі, особливо у сільській місцевості, у випадках 
захворювань звертаються до лікаря), явища поширеності захворювань та захворюваності населення 
можуть бути значно масштабнішими. 

Логічно, такий стан здоров’я є серйозною перешкодою для ефективної реалізації суспільного 
потенціалу трудових ресурсів. Насамперед, під загрозою, у зв’язку із високим рівнем смертності 
населення, який спостерігаємо в області та її районах (табл. 2), формування повноцінного кількісного 
складу трудових ресурсів.  

Переважання смертності населення над його народжуваністю формує від’ємні значення 
коефіцієнта його природного приросту (різниці між народжуваністю на 1 тис. осіб і смертністю на 1 тис. 
осіб; їх значення у 2000 р. становило по області загалом -4,4 осіб; 2002 – -5,2 осіб, 2004 – -4,5 осіб, а 
далі відбувалося послідовне їх зростання  – до -2,6 осіб у 2011 р. [5, с.153]) і є основою обмеження 
можливостей кількісного відтворення трудових ресурсів. 

Особливо гостро стоїть ця проблема на сільських територіях, де рівень смертності населення з 
багатьох найбільш поширених причин смерті більше, ніж удвічі, перевищує рівень смертності 
населення у містах (хвороби системи кровообігу). Сільське населення переважає в загальній 
чисельності населення Тернопільської області, що посилює масштаби загальної смертності 
населення області. 
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Таблиця 1 
Поширеність хвороб та захворюваність серед всього населення Тернопільської області  

за 2010 – 2011 р. р.* 
(на 100 тис. населення) 

Поширеність Захворюваність  Найменування 
адміністративної території 2010 2011 2010 2011 

Бережанський 186 085,8 194 181,6 75 067,3 78 366,9 

Борщівський 170 480,8 177 810,0 61 143,7 63 168,7 

Бучацький 189 758,5 192 313,5 75 368,8 76 260,6 

Гусятинський 165 343,3 167 943,2 56 663,3 55 192,8 

Заліщицький 172 703,2 175 999,4 58 860,1 55 283,4 

Збаразький 162 076,9 166 452,7 63 571,2 66 902,7 

Зборівський 179 289,0 179 132,8 63 043,8 63 437,3 

Козівський 162 142,3 165 296,2 47 946,6 49 378,8 

Кременецький 139 315,9 141 913,3 52 308,4 51 538,8 

Лановецький 189 607,2 182 369,6 71 425,3 64 060,6 

Монастириський 196 445,3 195 603,0 79 629,3 72 730,3 

Підволочиський 201 029,6 189 395,6 77 890,4 77 505,5 

Підгаєцький 182 145,9 187 704,8 73 070,3 67 314,8 

Теребовлянський 168 148,8 177 039,5 57 641,0 63 734,5 

Тернопільський 164 880,6 172 716,0 68 176,1 71 667,7 

Чортківський 180 419,1 188 882,3 67 271,8 71 492,3 

Шумський 186 641,7 185 302,5 74 926,6 76 293,7 

м. Тернопіль 217 194,8 199 487,4 90 978,5 80 595,8 

Тернопільська область 182 407,7 181 614,2 70 048,7 68 664,3 
* За даними комунальної установи Тернопільської обласної ради «Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики» [7]. 
 

Таблиця 2 
Рівень смертності населення Тернопільської області по причинах смерті  

за 2010-2011 р. р.* 
(на 10 тис. населення) 

По області В міських 
поселеннях 

В сільських 
поселеннях № 

п/п Перелік причин смерті 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1 Всього померло від всіх причин  142,26 134,79 95,63 93,78 177,52 165,80 
2 Інфекційні  і паразитарні хвороби  1,28 1,21 1,32 1,17 1,25 1,24 
3 Новоутвори всього  17,42 16,83 16,63 16,31 18,01 17,22 
 із них:  злоякісні  новоутвори 17,33 16,66 16,57 16,17 17,91 17,04 
2 Хвороби системи кровообігу 101,79 95,65 60,82 60,78 132,76 122,02 
2.1      - ІХС 85,22 79,65 47,65 47,76 113,62 103,76 
2.2      - гострий інфаркт  міокарда  1,99 1,76 2,38 2,06 1,69 1,53 
2.3      -  цереброваскулярні хвороби  10,27 10,52 7,98 8,11 12,0 12,34 
3 Хвороби органів дихання  7,12 6,83 3,62 2,94 9,77 9,77 
4 Хвороби   органів  травлення  3,48 3,35 3,55 3,57 3,43 3,18 
5 Старість (без психозу) 0,05 0,08 0,02 0,0 0,08 0,14 
6 Смерть по невідомій  причині  0,72 0,72 0,85 0,68 0,62 0,75 
7 Нещасні випадки, отруєння, травми  5,91 5,74 4,75 4,55 6,79 6,63 

* За даними комунальної установи Тернопільської обласної ради «Інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики» [7]. 

 
Досить складною є ситуація із здоров’ям працездатного населення – найбільш продуктивної 

частини трудоресурсного потенціалу: його частка у загальній чисельності померлого населення 
досягла у 2010 р. 22,9% від загального числа померлих [5, с.153]. Відбувається зростання показника 
первинного виходу на інвалідність  серед працездатних (із 54,5 осіб на 10 тис. працездатного 
населення у 2010 р. до 56,8 осіб у 2011 р.). 
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Скорочення чисельності трудових ресурсів в умовах зростання попиту на кваліфіковану робочу 
силу в сільському господарстві України (із 3,3% у загальному попиті на робочу силу за видами 
економічної діяльності у 2009 р. до 4,3% у 2010 р.) може стати серйозною перешкодою подальшого 
розвитку аграрної економіки [9, с. 363]. 

Вражаючими є і негативні суто економічні наслідки незадовільного стану здоров'я населення. За 
нашими підрахунками, загальна поширеність хвороб серед постійного населення області у 2010 р. 
становила 1970003 одиниць. При умові, що на прийом пацієнта лікар витрачає 30 хв. робочого часу, 
суспільство через хвороби населення втрачає 985 тис. год. або 140,7 тис. люд.-днів робочого часу 
лікарів. При коригуванні цих показників на тривалість відвідування лікарів працездатними пацієнтами, 
тривалість їх транспортування та очікування прийому, а також тривалість лікування їх захворювань 
населення параметри цих показників  трудових втрат будуть значно вищими.  

До зазначених втрат у вигляді робочого часу необхідно додати витрати на додаткові 
навантаження на соціальну інфраструктуру та транспортну мережу, викликані переміщенням потоків 
пацієнтів від місць проживання до закладів охорони здоров'я та у зворотному напрямку. 

Також важливо відзначити щорічні витрати з Державного бюджету України та місцевого бюджету 
області на охорону здоров'я, які є досить значними (19,6% у видатках Державного бюджету України у 
2010 р. та 22,5% у видатках місцевих бюджетів області) [9, с.58; 5, с.43].  

Здоров'я лежить в основі працездатності людини. Остання виступає своєрідною формою його 
реалізації у суспільному виробництві. Погіршення здоров'я веде до зниження працездатності, а звідси 
– до зниження результативних показників людської праці. Серед кількісних таких показників – 
зниження продуктивності праці, втрати суспільства у вигляді недоодержання валової продукції, 
валового внутрішнього продукту. 

Певний потенціал щодо забезпечення необхідних економічних результатів праці несе в собі і кожна 
з якісних характеристик трудових ресурсів (розум, інтелект, кваліфікація, здатність до генерації нових ідей 
та ін.). Обов’язкова умова реалізації цих якісних характеристик – належний стан здоров'я людини. 

Висновки з проведеного дослідження. Стан здоров'я населення Тернопільської області 
можна вважати незадовільним. Зростання рівня смертності населення, від’ємні значення коефіцієнта 
його природного приросту ведуть як до обмеження кількісного відтворення трудових ресурсів, 
зростання показника первинного виходу населення працездатного віку на інвалідність, так і до 
погіршення якості трудових ресурсів. 

Покращення здоров'я населення області є потужним резервом її економічного зростання. Тому 
основні капіталовкладення в країні повинні спрямовуватися на вирішення проблем суспільного 
здоров'я. 
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Анотація 
 У статті звертається увага на доцільність розробки економічних проблем розвитку 

аграрної економіки через призму функціонування трудових ресурсів, дослідження економічних 
аспектів здоров'я населення та його впливу на функціонування трудових ресурсів. Вивчаються 
питання здоров'я як основи функціонування трудових ресурсів. Аналізуються показники 
поширеності хвороб та захворюваності населення Тернопільської області та адміністративних 
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районів, рівень смертності населення області загалом та в розрізі міських і сільських поселень. 
З'ясовано соціально-економічні наслідки незадовільного стану здоров’я населення області. 

Ключові слова: захворюваність, здоров’я, поширеність хвороб, працездатність, якість 
трудових ресурсів, коефіцієнт природного приросту населення. 

 
Аннотация 

 В статье обращено внимание на необходимость разработки экономических проблем 
развития аграрной экономики сквозь призму функционирования трудовых ресурсов. Изучаются 
вопросы здоровья населения как основы функционирования трудовых ресурсов. Анализируются 
показатели распространенности заболеваний и заболеваемости населения Тернопольской 
области и административных районов, уровень смертности населения области в разрезе 
городских и сельских поселений. Определено социально-экономические последствия 
неудовлетворительного состояния здоровья населения области. 

Ключевые слова: заболеваемость, здоровье, распространенность заболеваний, 
работоспособность, коэфициент природного прироста населения. 

 
Аnnotation 

In article draws attention to expediency development economic problems of agricultural economics 
through the prism of the functioning of workforce, study economic aspects of health and its impact on the 
functioning of the workforce. We study the question of health as bases of functioning workforce. Are 
analyzed prevalence rates of diseases and morbidity of population Ternopol region and administrative areas, 
the mortality rate in general population and by urban and rural settlements. It was found socio-economic 
consequences of unsatisfactory health status of the population. 

Key words: morbidity, health, disease prevalence, efficiency, quality of labor, the rate of natural 
population growth. 

 
 
 
УДК 314.1 

Дуран М.М.,  
асистент, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 
Федоришина Л.М.,  

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

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЯК ФАКТОР ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Значення дослідження розвитку міст у конкретному регіоні в контексті 

формування демографічної ситуації в його межах важко переоцінити. Адже, отримані результати можуть 
слугувати підґрунтям не тільки для передбачення їх перспективного демографічного і соціально-
економічного поступу, але й для вирішення ряду практичних завдань щодо їх функціонування. Ось чому 
тема цієї статті, яка присвячена аналізу демографічної ситуації Закарпатської області як фактору 
демографічного розвитку міст цього регіону, є актуальною і своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Демографічна ситуація у Закарпатській області 
вивчалась такими вченими, як Мікловда В. П., Пітюлич М. М. [1]; Садова У. Я.; Мачуліна А. В. [2]; 
Жулканич Н. М. [3]; Карташова С. С., Тимченко О. І., Омельченко Е. М. [4] та ін. В їх працях окреслено 
основні тенденції зміни чисельності її населення в ретроспективі та зроблені демографічні прогнози 
на найближчу й більш віддалену перспективу. Але протягом останніх років активізувався вплив 
демографічної ситуації цього регіону на стан і демографічний розвиток міст, що вимагає нових 
досліджень у цій площині.  

Постановка завдання. Метою статті є окреслення особливостей демографічної ситуації 
Закарпатської області та її впливу як фактору на демографічний розвиток міст цього регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За адміністративно-територіальним поділом 
станом на 1 січня 2012 р., у Закарпатській області, яка розташована у західній частині України, на 
площі 12,8 тис.км2, виокремлюють 11 міст, з яких 5 міст обласного підпорядкування (Ужгород, 
Мукачеве, Хуст, Берегове, Чоп), 19 селищ міського типу, а також 579 сіл. У регіоні виділено 13 
адміністративних районів (рис. 1). Майже 2/3 території області займають гори, решту - Притисенська 
низовина, на якій і зосереджені більшість міст області. 
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Рис. 1. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  

Закарпатської області, станом на 1.01.2012 р.  
Джерело : [5] 

 
Вже те, що Закарпатська область, посідаючи унікальне географічне положення на південних 

схилах Українських Карпат, у різні часи мала різні назви (Угорська Русь, Карпатська Русь, Руська 
Крайна, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Закарпатська Україна, Закарпатська область у складі 
УРСР (з 1946 року), Закарпатська область у складі незалежної України (з 1991 р.)), дозволяє 
припустити наявність специфічних ознак, притаманних обласній СР, які сформувалися і розвинулися у 
різні часи та збереглися у тій чи іншій формі до наших днів.  

На тлі українських демографічних реалій Закарпатська область виглядає доволі «привабливо» 
за всіма основними демографічними параметрами: рівнями народжуваності й смертності, середньою 
тривалістю життя, максимально збалансованою статевою та «молодою» віковою структурою 
населення, міграційною мобільністю населення, яка засвідчує низький рівень його патерналізму й 
формує відповідне відносно стабільне підґрунтя демографічного відтворення. З 1995 р. по 2013 р. 
кількість населення зменшилася на 33,7 тис. осіб, або на 2,6% (рис. 2). Паралельно за даний період, 
18 років, зменшилася і кількість населення, яке проживає у містах області, - на 46,8 тис. осіб, або на 
9,1%. Рівень урбанізації у традиційно аграрній Закарпатській області коливався у діапазоні: 39,4% 
(1995 р.) - 37,2% (2012 р.). На тлі загальноукраїнських тенденцій це є досить низьким показником, 
причому варто зауважити, що на кінець 2012 року Закарпатська область займала останнє місце за 
рівнем урбанізації [6]. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості наявного населення Закарпатської області,  

інформація станом на 1 січня відповідного року  
Джерело : [7] 
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У 2011 р. зафіксована різниця між наявним та постійним населенням області на рівні 3,7 тис. 
осіб; у міських поселеннях - 5,1 тис. осіб, у сільській місцевості - -2,3 тис. осіб (рис. 3). Тобто, міські 
поселення на тлі зниження рівня урбанізації продовжують відігравати роль своєрідних фокусів 
притягання населення, у т.ч. сільського, як центри обслуговування вищих рангів, як місця концентрації 
пропозиції робочих місць, як адміністративні центри врешті-решт. 

 
Рис. 3. Щільність населення Закарпатської області,  

станом на 1 січня 2012 р.  
Джерело : [5] 
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Максимальна щільність населення області характерна для міст обласного підпорядкування, 
особливо містам Ужгород, Мукачеве та Чоп, й тим адміністративним районам, які характеризуються 
вищим рівнем урбанізації (рис. 3). На гірських територіях пересічна щільність населення є меншою за 
60 осіб/км2, наприклад, у Великоберезнянському районі вона становила лише 33 особи/км2, у той час 
як в області загалом - 98 осіб/км2.  

З-поміж 11 міст у Закарпатській області одне з кількістю населення понад 100 тисяч осіб, одне з 
кількістю містян понад 500 тисяч, три налічують від 20 до 50 тис. осіб, два - від 10 до 20 тис. осіб і 
чотири - від 5 до 10 тис. осіб. 

Кількість наявного населення у містах області у 2011 р. складала 345916 осіб [8]. Із загальної 
кількості містян області понад 30% сконцентрована у найбільшому місті області - Ужгороді; 25% містян 
проживають у другому за величиною місті - Мукачевому. 23% міських жителів проживає у трьох містах 
області, людність яких обмежена кількісними рамками від 20 до 50 тис. осіб. Приблизно по 10% 
складають мешканці 2 міст людністю від 10 до 20 тисяч осіб та людністю від 5 до 10 тисяч 
осіб (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Територіальний розподіл міського населення Закарпатської області, 2011 р.  
Джерело : [7] 
 
Серед 19 селищ міського типу області найбільшою є група поселень розміром 5-10 тис. осіб, у 

яких зосереджено 83% наявного населення, що проживали у 2011 р. у смт. області. 
За статевим складом структура постійного населення міських поселень подібна до структури 

населення області: понад 50% населення складають жінки. Проте, у містах питома вага жіночого 
населення дещо вища (53%), ніж у сільській місцевості (відповідно, 52%). Найвищою часткою жінок у 
складі населення області (54%) вирізняються міста Ужгород та Берегове. 

Станом на 1 січня 2009 року найбільш молоде населення було характерне для Закарпатської 
області (середній вік - 36,2 роки). Закарпатська та Рівненська області - єдині в Україні, в яких кількість 
дітей до 15 років перевищує кількість осіб, старше працездатного віку [6].  

На тлі загального природного приросту населення Закарпатської області, (3,1‰) у 2011 р. 
приріст населення міських поселень (2,8‰) виглядає скромнішим за приріст населення у сільській 
місцевості (3,3‰) (рис. 5). Крім того, тривалість життя по області в сільській місцевості на 0,9 роки 
вища, ніж у містах, на відміну від інших регіонів України (зокрема, тривалість життя у міських 
поселеннях на 2,2 роки вища, ніж у сільських) [6]. 

Природним скороченням характеризувалося у 2011 р. населення міста Берегове та інших 
міських поселень Берегівського району. У всіх інших міських поселеннях області зафіксований 
диференційований природний приріст: від найменшого, у межах до 2‰ у Перечинському районі, до 
найвищих показників (від 5 до 9 ‰) у Великоберезнянському, Воловецькому, Тячівському, 
Ужгородському адміністративних районах. Природний приріст населення у містах обласного 
підпорядкування – на рівні усереднених градацій, виокремлених нами для картографічного 
відображення показника природного приросту міського населення Закарпатської області. 

Протікання демографічних процесів в області, міграційна мобільність населення суттєво 
детерміновані його національною приналежністю, з відповідними усталеними нормами дітності, 
притаманними кожному етносу, з вираженою специфікою зайнятості, характером просторових 
переміщень тощо. 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 177 

 
Рис. 5. Природний приріст / скорочення міського населення 

 Закарпатської області у 2011 р.  
Джерело : [5] 
 
За національним складом у Закарпатській області, згідно переписних даних 2001 р., домінують 

українці (80,5%); серед найчисельніших національних меншин фігурують угорці (12,1%), румуни 
(2,6 %) та росіяни (2,5%); 1,1% складають роми; наявні також словаки, німці, білоруси, євреї, поляки та 
інші. 

За міжпереписний період 1959-2001 рр. у Закарпатській області зросла частка українців (з 75% 
до 81% відповідно), румун (з 2% до 2,6%) та ромів (з 0,5% до 1,1%); натомість зменшилася частка 
угорців (з 16% до 12%), росіян (з 3,2% до 2,5%), словаків (з 1,3 до 0,5%) і євреїв (з 1,3% до 0,05%).  

Кількісні зміни у когортах найчисельніших національностей у найбільших містах області, за 
період 1989-2001 рр., відображені у табл. 1., дещо відмінні від змін притаманних області загалом. 
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Таблиця 1 
Найбільш численні національності міст обласного 

 підпорядкування Закарпатської області 
 

У відсотках до підсумку 
 Кількість, 

тис. осіб 2001 рік 1989 рік 
2001 рік у % до 

1989 
Ужгород 115,6 100,0 100,0 99,6 
українці 89,9 77,8 69,8 111,0 
угорці 8,0 6,9 7,9 86,9 
росіяни 11,1 9,6 14,9 66,8 
цигани 1,7 1,5 1,7 85,6 
словаки 2,5 2,2 3,3 66,2 

Берегове* 26,6 100,0 100,0 89,3 
українці 10,3 38,9 36,2 95,8 
угорці 12,8 48,1 50,8 84,5 
росіяни 1,5 5,4 7,5 65,1 
цигани 1,7 6,4 3,2 176,4 

Мукачеве 81,6 100,0 100,0 98,0 
українці 63,0 77,1 70,2 107,7 
угорці 7,0 8,5 8,5 103,9 
росіяни 7,3 9,0 14,9 58,9 
цигани 1,4 1,4 2,5 53,9 
німці 1,6 1,9 1,0 195,3 
Хуст* 31,9 100,0 100,0 94,4 
українці 28,4 89,3 85,1 99,0 
угорці 1,7 5,4 5,2 98,1 
росіяни 1,2 3,7 6,0 57,0 
цигани 0,1 0,4 0,4 96,1 
* включаючи населені пункти, підпорядковані міській раді 
Джерело : складено за [9] 
 
У всіх містах обласного підпорядкування на тлі зростання частки українців у загальній кількості 

населення відповідних міст, за переписом 2001 р. зменшилася питома вага росіян, угорців, ромів. В 
окремих випадках простежено значне зростання ромів у м. Берегове (на 176% до рівня 1989 р.), у 
якому понад 48% населення складають угорці; німців у м. Мукачеве (на 195% до рівня 1989 р.).  

Висновки з проведеного дослідження. Результати здійсненого авторами дослідження 
засвідчують про те, що тенденції формування демографічної ситуації у Закарпатській області 
детермінують аналогічні зміни у містах цього регіону. Сказане підтверджує залежність демографічного 
розвитку міст Закарпатської області від формування демографічної ситуації у регіоні загалом. Цей 
висновок повинен враховуватися при розробці стратегій розвитку міст Закарпатської області та іншої 
програмно-прогнозної документації по регіону. 
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Анотація 
Стаття присвячена оцінці демографічної ситуації в Закарпатській області. Зокрема, 

встановлено, що незважаючи на те, що за 1995-2013 рр. населення в області скоротилося на 2,6%, 
протягом останніх п’яти років спостерігається природній приріст населення; в області 
достатньо молоде населення - кількість дітей до 15 років перевищує кількість осіб, старше 
працездатного віку; за статевим складом в області переважають жінки; у всіх містах обласного 
підпорядкування зростає частка українців. Встановлено залежність демографічного розвитку міст 
Закарпатської області від формування демографічної ситуації у регіоні загалом, що, на думку 
авторів, слід врахувати при розробці та реалізації стратегії розвитку міст регіону. 

Ключові слова: населення, місто, регіон, демографічна ситуація. 
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке демографической ситуации в Закарпатской области. В 

частности, установлено, что несмотря на то, что за 1995-2013 гг. население в области 
сократилась на 2,6%, в течение последних пяти лет наблюдается естественный прирост 
населения; в области достаточно молодое население - количество детей до 15 лет превышает 
количество лиц, старше трудоспособного возраста; за половым составом в области 
преобладают женщины; во всех городах областного подчинения растет доля украинцев. 
Установлена зависимость демографического развития городов Закарпатской области от 
формирования демографической ситуации в регионе в целом, что, по мнению авторов, следует 
учесть при разработке и реализации стратегии развития городов региона. 

Ключевые слова: население, город, регион, демографическая ситуация. 
 

Annotation 
Article evaluates the demographic situation in the Zacarpathian region. In particular, it was found that 

despite the fact that in 1995-2013 years population in the region decreased by 2.6% over the past five years 
there has been population growth, in rather young population of children under 15 years exceeds the number 
of persons olders, by sex composition in female-dominated, and in all the cities of regional subordination 
increasing proportion Ukrainian. The dependence of demographic cities Zacarpathian region of formation of 
the demographic situation in the region as a whole, which, in our opinion, should be considered when 
developing and implementing urban development strategies in the region.  

Key words: population, city, region, demographic situation. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН РЕФОРМОВАНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання діяльність сільськогосподарського 
підприємства є предметом уваги учасників економічних відносин, яких об’єднує спільний інтерес – 
отримання максимального прибутку при мінімальних витратах, понесених у результаті його 
функціонування. Основним елементом для цього є аналіз економічного стану підприємства, за допомогою 
якого можна об’єктивно проаналізувати ефективність і прибутковість діяльності, визначити перспективи 
розвитку та на цій основі прийняти обґрунтовані рішення. Проаналізувавши світову практику, бачимо, що 
стан і зміни у сфері виробництва вказують на пошук нових та ефективних форм господарювання, 
забезпечуючи реформування сільськогосподарського виробництва. Пріоритетну роль на шляху здійснення 
економічних реформ в аграрній сфері Україні займає реальний економічний аналіз як важлива його 
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частина. Питання діагностики економічного стану підприємства є вкрай актуальним сьогодні, так як 
зберігається негативна тенденція результативних показників досліджуваних підприємств Львівщини. 
Значимість такого аналізу суттєва для прийняття об’єктивних управлінських рішень керівництва 
сільськогосподарських підприємств із врахуванням напрямів їх розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси глобалізації вітчизняної економіки 
зумовлюють необхідність удосконалення методів, пов’язаних із дослідженням економічного стану 
суб’єктів господарювання в аграрній сфері у відповідності до коливань попиту і пропозиції на ринку, 
враховуючи при цьому економічний інтерес кожного з учасників виробничого процесу. 

Теоретичні та практичні аспекти оцінки економічного стану підприємств розглядали у своїх 
працях такі вчені-економісти, як Гетьман О.О., Горбонос Ф.В., Гринчуцький В.І., Іванілов О.С., 
Ковальчук І.В., Царенко О.М. та ін. Вказані питання висвітлені російськими вченими у дослідженнях 
економічного стану суб’єктів господарювання В.В. Ковальова, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремети. До 
питань економічного аналізу і діагностики отриманих результатів діяльності підприємств 
зосереджували свої дослідження Кіндрацька  Г. І. [5, с. 271-286 ] і Кузьмін О. Є. [6, с. 116-120 ]. 

Багато уваги приділяли аналізу економічного стану підприємств, і сільськогосподарських, 
зокрема, Грабовецький Б.Є., Купалова Г.І., Мних Є.В., Попович П.Я., Савицька Г.Я. та ін.  

Аналіз літературних джерел свідчить про наявність схожих і відмінних тлумачень відносно 
здійснення діяльності сільськогосподарськими підприємствами різних форм господарювання, 
відсутність єдиного підходу характеристики різних груп показників оцінки економічного стану. На цій 
основі, не применшуючи значимості наукових напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених, 
вважаємо, що пошук альтернативних напрямів удосконалення розвитку сільськогосподарських 
підприємств при динамічних ринкових трансформаціях на цьому не може закінчитися і слугує 
підґрунтям наукових досліджень в подальшому. Така ситуація пояснюється, передусім, стрімкими 
перетвореннями у сільському господарстві з метою покращення існуючої ситуації в галузі та 
наближення вітчизняних стандартів здійснення діяльності до міжнародних. 

Постановка завдання. Метою нашої статті є аналіз сучасного економічного стану 
сільськогосподарських підприємств Львівської області та відхилення значень їх показників в різних 
організаційно-правових формах господарювання протягом досліджуваного періоду, а також 
визначення пріоритетних напрямів їх розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Успіх сільськогосподарського підприємства в 
майбутньому, реалізація стратегічних цілей розвитку неабияк залежать від ефективного їх 
господарювання сьогодні, від максимального використання його потенціалу й усіх переваг ринкової 
економіки. Розглянувши сучасний стан сільськогосподарських підприємств, враховуючи прийняті 
рішення й дії минулого, на основі взаємодії фінансових ресурсів і результатів, доходів та витрат, – 
можливо оцінити реальний стан, відповідно проаналізувати рівень ефективності діяльності 
підприємства, а також імовірні способи його збільшення.  

У сільськогосподарському підприємстві ефективність формування фінансових результатів 
оцінюють насамперед із позиції прийняття рішень як ступеня реалізації запланованого. 
Проаналізувати кількісно ефективність можливо завдяки таким критеріям, як-от: темпи зростання, 
обсяг фінансових результатів, а також їх рентабельність. На жаль, за зазначеними параметрами 
аналізувати нині ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств – неможливо у зв’язку з 
браком на підприємствах нормативної основи для їх функціонування та повноцінного планування. 

Створити об’єктивнішу систему оцінок можливо, проаналізувавши ефективність із погляду 
результативності фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства на основі 
порівняння, передусім фінансово-економічних результатів, відтак – імовірних ресурсів, витрат тощо.  

Вираженням якісних і кількісних трансформацій в економіці сільськогосподарського виробництва 
виступають економічні показники, розмір яких безпосередньо залежить від розвитку виробництва. 
Економічну ефективність у сільськогосподарському виробництві визначають за допомогою таких 
показників як: затрати праці на одиницю продукції; собівартість продукції, чистий прибуток на одиницю 
продукції, затрати на її виготовлення, ступінь рентабельності або збитковості; гектар посівної площі; 
грошові прибутки (виручка) від реалізації сільськогосподарської продукції, їх розподіл і застосування, 
темпи розширеного відтворення, рівень оплати праці та прибутків населення села [1, с. 173-176]. 

Раціональні сільськогосподарські структури ринкового спрямування замість одержавлених 
сільськогосподарських підприємств – визначальна мета реформування аграрного сектору України. На 
сьогодні надзвичайно ефективні формування, котрі:  

– базуються на приватній власності на землю і майно, а також на великих формах організації 
виробництва; 

– дають змогу кожному учаснику залежно від розміру вкладених у загальне виробництво 
капіталу (землі та майна), а також від ефективності його праці, отримувати плату. 

Завдяки великомасштабним формам організації виробництва, а також заснуванням на 
приватній власності на землю і майно, сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства, 
суттєво переважають над колективними підприємствами (табл. 1).  
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Як свідчать дані табл. 1, реформовані сільськогосподарські підприємства Львівської області у 
2011 р. характеризуються досить низькими показниками рентабельності виробництва. Так, рівень 
рентабельності рослинництва у 2011 році порівняно із 2010 роком у приватних підприємствах 
зменшився на 3,4%, а рентабельність тваринницької продукції зросла на 0,8%. Така тенденція є 
позитивною, проте ще не задовільною для підприємств даної спеціалізації. В більшій мірі негативна 
ситуація складається у галузі тваринництва в усіх організаційно-правових формах господарювання 
сільськогосподарських підприємств (крім господарських товариств, в яких спостерігаємо на 
вимальованому фоні позитивну тенденцію до збільшення цього показника на 7,9% за досліджуваний 
період). За попередніми даними, рівень рентабельності рослинництва і тваринництва за 2012 рік 
становив 2,3% та 2,2 %, на основі чого можна стверджувати, що у сільському господарстві Львівщини 
зберігається негативна тенденція  цього показника, який зменшився на 19% та 19,2% відповідно [4]. 

Таблиця 1 
Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини за 

організаційно-правовими формами господарювання, 2010-2011рр.* 
 

Показник Роки Господарські 
товариства 

Приватні 
підприємства 
(включаючи 
фермерські) 

Виробничі 
коопера-
тиви 

Державні 
Міжгос-
подарські 
та інші 

2010 103 86 1 6 1 Кількість сільськогоспо-
дарських підприємств, 

од. 2011 104 93 2 5 - 

2010 52 36 - 6 - 
у т.ч. збиткових 

2011 39 28 - 4 - 

2010 50,5 41,9 - 100,0 - у відсотках до загальної 
кількості 2011 37,5 30,1 - 80,0 - 

2010 31,0 17,7 2,3 -15,1 12,9 Рівень рентабельності 
від реалізації продукції 

сільського 
господарства, % 2011 23,3 16,9 1,0 -2,5 - 

2010 43,0 27,7 12,9 -11,5 - Рівень рентабельності 
рослинництва, % 2011 28,0 24,3 11,3 2,9 - 

2010 2,0 -4,1 -1,5 -17,5 12,9 Рівень рентабельності 
тваринництва, % 2011 9,9 -3,3 -1,3 -8,4 - 

* Джерело: [8, с. 69] 
 
Посилення у другій половині 2011 року дії негативних процесів як зовнішнього, так і 

внутрішнього характеру, відобразилося на показниках діяльності майже всіх сільськогосподарських 
підприємств Львівської області. За попередніми підсумками досліджуваного періоду скорочення 
обсягів виробництва у сільському господарстві становило 4,5%, що, в першу чергу, пов’язано із 
зниженням обсягів виробництва продукції рослинництва на 8,2% (зважаючи на зниження урожайності 
зернових культур та високу порівняльну базу 2011 року, коли обсяг виробництва рослинницької 
продукції зріс на 30,4%) [3; 7]. 

Отже, сільськогосподарські підприємства Львівщини протягом 2010-2011 рр. характеризуються 
доволі низькими економічними показниками, незалежно від організаційно-правової форми. 
Підтвердженням цього є їх неконкурентоспроможність порівняно з підприємствами промисловості. 

Варто наголосити на тому, що будь-яка форма господарювання підприємств має право 
функціонувати. Однак, абсолютно логічно, що за нинішніх конкурентних обставин виживатимуть усе-
таки найефективніші форми. В сьогоднішніх умовах спостерігаємо процес, коли створені структури 
господарств реформуються, обираючи на майбутнє раціональніші форми господарювання. Уже 
невдовзі ринок диктуватиме власні умови, виникатиме потреба у співставленні сприятливого 
економічного середовища і правовій основі новим відносинам власності, потреба у обґрунтуванні 
значення різних форм господарювання і їх стимулювання для розвитку виробництва продуктів 
харчування тощо [2]. У зв’язку з цим, керівники підприємств, пристосовуючись до реалій сьогодення, 
обиратимуть інші організаційні форми.  

За нинішньої ситуації, яка сформувалася на ринку, для того, аби забезпечити максимальні 
обсяги доходів, сільськогосподарським підприємствам передусім необхідно формувати власні 
фінансово-економічні результати. Досягнути бажаного, не враховуючи надзвичайно низьку 
собівартість сільськогосподарської продукції, дадуть змогу якомога більші обсяги її реалізації за 
достатньо високими цінами. І якщо на сільськогосподарських підприємствах чітко контролюватимуться 
такі складові як ціна продажу, обсяги реалізації, собівартість виробленої продукції, такі дії неодмінно 
забезпечать бажаний результат.  
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Проаналізувавши економічний стан діяльності сільськогосподарських підприємств, приходимо 
висновку, що ця ланка аграрних підприємств, незалежно від організаційно-правових форм 
господарювання, є ще досить слабкою, оскільки характеризується доволі низькими результативними 
показниками. 

На основі цього виникають питання: чому організація і механізм функціонування 
сільськогосподарських підприємств не дають очікуваних результатів, які чинники зумовлюють такий 
розвиток сільського господарства? 

Як правило, зменшення обсягів виробництва пояснюється неефективним використанням 
ресурсів, відхиленням від оптимальних обсягів виробництва і використанням засобів виробництва не 
повною мірою. Усі ці чинники впливають на обсяги виробництва: неефективне використання ресурсів 
гальмує виробничий процес, а використання засобів виробництва повною мірою могло б збільшити 
обсяг виробництва продукції. Переконані, що в діяльності сільськогосподарських підприємств мали 
місце всі перелічені фактори, які поступово знижували їх ефективність. 

Усе це стало результатом покращення зовнішнього економічного середовища, насамперед, 
зростання закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, з одного боку, та покращення 
ефективності управління підприємствами з іншого. 

Таким чином, на основі ситуації, яка склалась в у сільськогосподарських підприємствах 
Львівщини впродовж аналізованого періоду, переконані, що пріоритетними напрямами їх розвитку 
повинні бути:  

- урегульованість єдиних правових та організаційних засад провадження діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Вдосконалення нормативно-правової основи функціонування 
сільськогосподарських підприємств в розрізі внесення змін до чинного Закону України „Про державну 
підтримку сільського господарства України”. Необхідно запровадити неупереджену і прозору 
процедуру експортування сільськогосподарської продукції, в основі якої повинні бути обґрунтоване 
цінове регулювання та державний інтерес; 

- розвиненість інфраструктури збуту сільськогосподарської продукції; 
- залучення „дешевших джерел” фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств, 

ніж кредитні ресурси. Сьогодні без належної державної фінансової підтримки в частині часткової 
компенсації відсоткової ставки по кредитних ресурсах неможливою є належна організація діяльності 
сільськогосподарських підприємств, оскільки це призводить до погіршення їх фінансово-економічних 
результатів і здорожчання виробленої продукції. Тому пропонуємо сільськогосподарським 
підприємствам віддати перевагу залученню інвестицій і лізингу; 

- із врахуванням зарубіжного досвіду розвинутих країн покращувати якість 
сільськогосподарської продукції, тим самим підвищуючи її конкурентоспроможність, що дасть 
можливість сільськогосподарським підприємствам зайняти певну нішу у міжнародному поділі праці 
аграрної сфери; 

- контроль за обсягом виробництва і недопущення перевиробництва сільськогосподарської 
продукції, що дасть можливість вчасно реагувати на цінову ситуацію на аграрному ринку; 

-  економічна підтримка сільськогосподарським підприємствам, які потрапили в несприятливі 
фінансово-економічні умови і сприяння покращенню їх фінансово-економічних результатів діяльності. 

Висновки з даного дослідження. Аналіз економічного стану сільськогосподарських 
підприємств дає кількісну і якісну характеристику про результати діяльності, а також при гнучкій 
адаптації кожного з них до ринкових перетворень, слугує підґрунтям для зміцнення їх існуючого стану 
з метою покращення нинішньої ситуації в сільському господарстві на регіональному рівні.  

Підводячи підсумок вищесказаному, вважаємо, що за наявності родючих земель, великих площ 
земель сільськогосподарського призначення, перспективності розвитку великомасштабного 
виробництва із необхідними обсягами фінансових ресурсів для його сприяння, сільськогосподарські 
підприємства можуть забезпечити розвиток економіки країни і утвердитися як найбільш питоме 
джерело доходів до бюджету та експортоорієнтований сектор.  

 
Бібліографічний список 

 
1. Власова Н.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова. 

– К. : Центр навч. літ. – 2007. – 435 с. 
2. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://eimg.pravda.com.ua/files/a/4/a428a25. 
3. Зимовіна С.І. Економічні результати сільськогосподарського виробництва у Львівській області 

у 2012 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2013.  
4. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – К. : Центр 

учбової літератури, 2011. – 728 с. 
5. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; 

За ред. проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. –  С. 271-286. 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 183 

6. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.  Знання, 
2012. –  С. 116-120. 

7. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства : навч. посіб. / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2004. – 
546 с. 

8. Сільське господарство Львівщини : стат. зб. / за заг. ред. С.О. Матковського; Головне 
управління статистики у Львівській області. – Львів, 2011. – 176 с. 

 
 

Анотація 
В статті розглянуто економічний стан реформованих сільськогосподарських підприємств 

Львівської області. Авторами праці систематизовано і узагальнено умови, при яких можливе 
визначення раціональних сільськогосподарських структур з метою подальшого реформування 
аграрного сектора економіки. Детально проаналізовано і досліджено зміни економічних показників 
сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання за 
досліджуваний період. На основі дослідження ситуації, яка склалася сьогодні у сільськогосподарських 
підприємствах, визначено перспективи їх розвитку на регіональному рівні. 

Ключові слова: економічний стан, рівень рентабельності, сільськогосподарські 
підприємства, організаційно-правові форми господарювання, обсяг виробництва. 

 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено экономическое состояние реформированных сельскохозяйственных 

предприятий Львовской области. Авторами работы систематизированы и обобщены условия, при 
которых возможно определение рациональных сельскохозяйственных структур с целью 
дальнейшего реформирования аграрного сектора экономики. Подробно проанализированы и 
исследованы изменения экономических показателей сельскохозяйственных предприятий по 
организационно-правовым формам хозяйствования за исследуемый период. На основе 
исследования ситуации, сложившейся сегодня в сельскохозяйственных предприятиях, определены 
перспективы их развития на региональном уровне. 

Ключевые слова: экономическое положение, уровень рентабельности, 
сельскохозяйственные предприятия, организационно-правовые формы хозяйствования, объем 
производства. 

 
Annotation 

The economic conditions of agricultural enterprises in Lviv region have been considered. The authors 
of the paper have systematized and generalized the conditions when profitable agricultural structures can be 
formatted in order to introduce reforms in the agrarian sector of economics. The changes of economic 
indices for agricultural enterprises by their organizational and legal formation have been analyzed and 
studied in detail. Having studied the conditions of agricultural enterprises today, the perspectives for their 
development on the regional level have been presented. 

Key words: economic situation, level of profitability, agricultural enterprises, organizational and legal 
forms of economic management, volume of production. 
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Постановка проблеми. Майбутнє регіонів України у значній мірі визначається перспективами 

глобальних технологічних змін. Проте сьогодні найбільша увага владою приділяється інвестиційним 
проектам, заявленим до реалізації в основному в сировинних галузях, пов'язаних з розвитком 
транспортної й енергетичної інфраструктури. Досвід успішних країн показує, що інноваційний розвиток 
вимагає випереджального зростання галузей «нової» економіки (інформаційні технології, біо- і медичні 
технології, електроніка й нові матеріали), які відчувають гострий брак інвестицій. Особливо 
актуальною є зазначена проблема на рівні регіонів, науково- технологічний та інноваційний потенціал 
яких й до цього часу не задіяний в повній мірі. Не викликає сумнівів той факт, що у якості одного із 
стратегічних напрямів розвитку регіонів України в найближчі десятиліття як основи інноваційної 
економіки є наука, освіта і комплекс високотехнологічних галузей. У цьому контексті цілком логічним 
вбачається використання потенціалу внутрішнього ринку для розвитку вітчизняних інновацій, а не 
впровадження імпортних рішень, що зумовлює тим самим фінансування закордонних виробників. 

Реалізацію такої стратегії доцільно здійснювати в контексті кластерного підходу, згідно якого 
необхідно сформувати ряд взаємодоповнюючих високотехнологічних кластерів у деяких регіонах, що 
вже володіють необхідним потенціалом у науково-технологічній сфері, заділом перспективних 
розробок і відповідним досвідом виконання технологічних проектів, зокрема, у сфері виробництва 
будівельних матеріалів . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сфера виробництва будівельних матеріалів завжди 
відрізнялась від інших базових галузей економіки своєю особливою специфікою. По-перше, продукція 
цієї галузі порівняно однорідна. Аналогічне ж твердження стосується професійної структури 
персоналу. Тому рівень конкурентоспроможності галузі визначається насамперед ефективністю 
технологій, що використовувались у виробництві, та якістю технологічного обладнання. 

Сучасний стан економіки країни підтверджує, що найбільш прийнятною стратегією її подальшого 
розвитку є інноваційний напрямок. Дослідженню шляхів його реалізації присвячені праці 
А. Гальчинського, В. Гейця, А. Кінаха, В. Семиноженка, В. Александрової, М. Данька, О. Лапко, 
О. Олійника, С. Онишка, Т. Щедріної, Ю. Корецького, В. Марцина, В. Павлова та інших авторів.  

Значення інновацій для підприємства О. Алейнікова характеризує як життєву необхідність для 
розвитку підприємства, забезпечення його конкурентноспрможності в довгостроковій перспективі. Без 
здійснення інноваційної діяльності підприємство не стане вносити корективи у свою продукцію, 
технологію, методи і стиль управління, тобто перестане розвиватись відповідно до зовнішнього 
середовища, яке змінюється, а отже перестане бути ефективним щодо споживачів і втратить свою 
ринкову позицію [1]. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств та ефективності 
інвестиційних проектів досліджувала О.О. Лапко. Утім, не знайшли відображення у наукових працях 
питання інноваційно-технологічного розвитку. Проблема розвитку кластерної концепції останнім часом 
широко висвітлюється як іноземними, так і вітчизняними науковцями та практиками [1-4]. Проте, 
методологічні питання щодо розбудови технологічних кластерів як точок зростання економіки регіонів 
на інноваційній основі, мало опрацьовані. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття особливостей і значимості технологічних 
кластерів та відповідної кластерної концепції в системі управління регіональною економікою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З моменту проголошення початку кластерних 
ініціатив й до цього часу актуальною проблемою для органів влади України залишається необхідність 
сформувати діючі інструменти й механізми підтримки підприємств реального сектору економіки й 
стимулювання попиту на продукцію вітчизняного виробництва, а також реалізація ефективних заходів, 
спрямованих на енергозбереження в бюджетному секторі економіки й на модернізацію інфраструктури 
на регіональному рівні. Для реалізації цього стратегічного завдання необхідний потужний тандем 
науки і освіти. Проте, в Україні так і не була здійснена реформа вищої освіти й академічної науки. 
Існуюча система роботи українського наукового сектору виявилася недостатньо спроможною 
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забезпечити дослідницьку підтримку діяльності технопарків. Не вирішена проблема передачі знань від 
наукових центрів до інноваційних компаній. Нарешті, так і не одержали розвитку інструменти 
венчурного фінансування, навіть при тому, що складнощі з одержанням доступних кредитів та інших 
обігових коштів представляють серйозну проблему навіть для інновацій у великих корпораціях. Отже 
мова йде лише про реальне виживання відсталої економічної системи, що ризикує назавжди випасти 
із глобальних і конкурентних ринків. 

Одним з найбільш ефективних механізмів підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, що 
забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції на внутрішньому й міжнародному ринках, 
а також розв'язання питань енерго- і ресурсозбереження є формування й розвиток регіональних 
високотехнологічних кластерів, орієнтованих на інтегроване вирішення усього комплексу завдань 
інноваційного розвитку регіону. «Регіональні науково-технологічні кластери – організаційна форма 
регіональних науково-виробничих систем, створюваних на умовах державно-приватного партнерства 
й спільного використання наукового, освітнього, виробничого, ресурсного, інфраструктурного 
потенціалів, залучення адміністративних ресурсів з метою освоєння нових технологій і підвищення 
конкурентоспроможності виробленої продукції» [9]. 

Високотехнологічні кластери в промислово розвинених регіонах доцільно формувати й 
розбудовувати за принципом підтримки найвищих компетенцій у науково-технологічному і 
промисловому секторах регіону. Такі кластери консолідують наявний у регіоні освітній, науково-
технологічний, промисловий і ресурсний потенціал для скоординованого розв'язання завдання 
інноваційного розвитку регіону за рахунок цілеспрямованого організаційного, законодавчого, 
ринкового й ресурсного стимулювання зростання й модернізації конкретних регіонально-галузевих 
комплексів та інтеграції підприємств різних форм власності. 

Високотехнологічні кластери – це опорні крапки росту регіональної економіки й основа сталого 
розвитку малих форм підприємств, задіяних у високотехнологічному секторі економіки[8]. Кластер 
забезпечує одночасний і системний розвиток відразу всіх складових економіки регіону, починаючи від 
модернізації освіти, реалізації перспективних і затребуваних НДДКР, продовжуючи ефективною 
комерціалізацією розроблених рішень і освоєнням їх промислового виробництва з одночасною 
модернізацією самих виробництв, і закінчуючи комплексним впровадженням і сервісним супроводом. 

Сучасний стан економіки країни, регіонів, галузей, окремих підприємств підтверджує, що 
найбільш прийнятною стратегією їх подальшого розвитку є інноваційний напрямок. 

Модель інноваційного розвитку підприємств будівельної індустрії регіону базується на якісно 
новій концепції і таких методологічних принципах[10]: 

– визначення продуктових пріоритетів територіально-галузевого інноваційного розвитку; 
– визначення об’єднання підприємств, галузевого господарського комплексу як територіальної 

цілісності, яка функціонує в умовах глобалізації економіки і міжрегіональних економічних зв’язків; 
– координація діяльності галузевих територіальних утворень – кластерів; 
– об’єднання зусиль підприємств територіального комплексу на засадах партнерства, 

координації господарської й науково-технічної діяльності; 
– визначення відносної самостійності економічних інтересів підприємств-учасників кластерного 

об’єднання; 
– державна цільова підтримка суспільно значимих пріоритетів розвитку підприємства і 

управління стохастичними, невизначеними процесами розвитку ринковими економічними методами. 
З урахуванням специфіки поточного розвитку підприємств будівельної індустрії, визначені 

загальні умови і напрямки забезпечення розвитку підприємств, характерні для глобалізації економіки 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема забезпечення розвитку підприємств будівельної індустрії 
Джерело: [5 ] 
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Серед факторів розвитку підприємств будівельної індустрії особливе місце належить 
кластеризації як одній з найбільш ефективних у ринкових умовах господарювання форм організації їх 
розвитку. Вона є проявом тенденції регіоналізації всередині адміністративно-територіальної одиниці 
(регіону) і відповідає за своїми сутністю, принципами, методами, умовами організації усім характерним 
особливостям процесу регіоналізації. Кластер виконує функцію захисту безпечного розвитку 
підприємств-учасників від негативних проявів глобалізації, недобросовісної конкуренції на 
міжрегіональному і регіональному ринках. Він може бути організаційною формою інноваційного 
розвитку підприємств будівельної індустрії регіону, де переважають малі та середні підприємства, в 
більшості не спроможні до самостійної реалізації такого напряму розвитку. 

На сучасному етапі розвитку економіки України, роблять висновок автори [2], істотною 
перешкодою для підвищення потенціалу міжнародної конкурентоспроможності країни є саме 
відставання у сфері інноваційних технологій. Як не парадоксально, у країні водночас зі стабільним 
макроекономічним зростанням, що відбувалося за рахунок екстенсивних чинників, спостерігалося 
також стале падіння в інноваційно-технологічній сфері. Якщо за радянських часів Україна була 
лідером серед союзних республік за кількістю запатентованих винаходів, яка становила майже 40% 
від загальної кількості усіх радянських патентів (за даними ЮНЕСКО, частка України у світовому 
інженерно-науковому потенціалі дорівнювала майже 7%), то на сучасному етапі Україна практично 
втратила свої позиції в інноваційній сфері. Про масштаби змін свідчить той факт, що частка України у 
світовому обсязі торгівлі наукомісткою продукцією становить приблизно 0,1% (відповідний показник, 
наприклад, для Росії – 0,3%, США – 36 %) [12]. 

Згідно зі статистичними даними, в Україні за 2011 рік питома вага підприємств, що здійснюють 
інноваційну діяльність, становила лише 10,1%, тоді як у США, Японії, Німеччині й Франції цей показник 
у середньому дорівнює 70-80% [13]. За роки незалежності в Україні кількість втілених у життя 
технологічних нововведень скоротилась порівняно з 1990 роком приблизно вдвічі, причому серед 
останніх лише 2% відповідало світовому рівню. Крім того, в Україні простежується стійка тенденція до 
зменшення кількості впроваджених нових прогресивних технологічних процесів: у 2011 році цей 
показник був у 4,5 рази менший за відповідний у 1990 році (табл.1.). 

Таблиця 1  
Основні показники, що характеризують інноваційну діяльність українських підприємств у 

2001-2011 роках 
 

Роки  

Показники 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Кількість 
підприємств, що 
впроваджують 
інновації 

2181 2002 1722 1655 1503 1376 1491 1503 1506 1232 - 

Частка підприємств, 
що впроваджують 
інновації, в 
загальній кількості 
промислових 
підприємств, % 

26,0 22,9 19,3 17,0 15,1 13,5 14,8 14,3 14,6 12,7 10,1 

Кількість 
впроваджених нових 
видів техніки 

1181 1000 717 591 449 469 631 610 520 710 450 

Кількість 
впроваджених нових 
технологічних 
процесів 

3559 2936 2138 1905 1348 1203 1403 1421 1142 1482 1094 

Джерело: [власна розробка автора ] 
 
Продукція українських підприємств оновлюється в середньому не менш ніж за 5 і більше років, 

здебільшого зміст інновацій полягає лише в удосконаленні прототипу. У загальному обсязі 
впроваджених інновацій частка справді нової продукції становить лише 4,1%.  

Песимістичним прогнозом щодо нереальності інноваційного розвитку України можна заперечити 
з огляду на те, що за останні 15 років економіка України зазнала глибоких трансформаційних 
перетворень. Кризові явища, принципові зміни у формах власності, у всіх питаннях управління 
економікою відтіснили на другий план завдання технологічного розвитку. Слід зауважити, що за своєю 
сутністю трансформаційні ринкові перетворення у вітчизняній економіці теж є інноваційними. Можливо 
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додати, що вони є не менш важливими і ефективними з суспільної точки зору. Тому не динаміка 
технологічних змін за останні 10-15 років, а інноваційний потенціал як надбання вітчизняної економіки 
за значно більший попередній період може свідчити про потенціал і реальність інноваційного напряму 
розвитку України, її регіонів, галузей, підприємств. З метою активізації інноваційної діяльності та 
розробки ефективного механізму регулювання інноваційних процесів, перш за все, необхідно 
визначити головні причини, що стримують інноваційний розвиток підприємств та перешкоджають 
процесу впровадження нововведень на регіональному рівні. В зв'язку з цим було визначено склад та 
здійснено класифікацію факторів, що впливають на розвиток інноваційної діяльності в регіоні [7]. Всі 
фактори можна розділити на п’ять груп: економічні, технологічні, організаційно-управлінські, правові, 
професійна підготовка кадрів (рис. 2.). 

 
Фактори, що стримують розвиток інноваційної діяльності 

        

 Економічні   Технологічні  

 

• Відсутність чи недостатність коштів для 
фінансування інноваційних проектів 
• Високий економічний ризик 
• Відсутність фінансових засобів у 
підприємств 
• Відсутність інформації про ринки збуту 
• Недостатня забезпеченість матеріалами 

  • Відсутність власних прогресивних 
технологій виробництва інноваційної 
продукції 
• Недостатність матеріально-технічної 
бази 
• Відсутність експериментальної бази 
• Відсутність резервних потужностей 
• Домінування інтересів поточного 
виробництва 

 

      

Організаційно-управлінські  Правові  Професійна підготовка 
кадрів 

• Недосконалість побудови 
організаційних структур 
• Нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури 
• Орієнтація на короткостроковий 
період 
• Недостатня узгодженість 
інтересів учасників інноваційних 
процесів 
 

 
• Нестабільність 
вітчизняного законодавства 
щодо регулювання діяльності 
інноваційних структур 
• Обмеженість з боку 
податкового амортизаційного, 
патентно-ліцензійного 
законодавства 
• Незахищеність 
результатів інтелектуальної, 
наукової праці 

 • Відсутність, 
невідповідність чи низький 
рівень професійної базової 
підготовки 
• Відсутність умов для 
участі в творчій, науковій 
діяльності 
• Недосконалість системи 
мотивації професійного 
зростання 
• Відсутність 
спеціалізованих центрів 
підвищення кваліфікації 

 
Рис 2. Фактори, що стримують розвиток інноваційної діяльності 

Джерело: [6] 
 
Як видно з рис. 2, фактори, що стримують інноваційну діяльність, пов'язані, по-перше з 

негативними процесами, що відбуваються в економіці країни та її регіонах, по-друге – з правовими 
обмеженнями, а по-третє – з організаційно-управлінськими, соціально-психологічними стереотипами 
та рівнем професійної підготовки кадрів. 

Багато стримуючих факторів можна усунути спільними зусиллями держави, регіонів та самих 
підприємств. Одним із таких факторів, що впливають на інноваційну політику держави, є інноваційний 
потенціал, який обумовлює рівень інноваційних можливостей суб’єктів господарської діяльності. 

Під інноваційним потенціалом регіону розуміється його спроможність здійснювати інноваційну 
діяльність в академічному, прикладному (галузевому, вузівському, заводському) секторах науки та 
інноваційні сфері, що функціонують на даній території [11].  

Підсумовуючи, слід зазначити, що на рівні регіонального управління при реалізації стратегії 
соціально-економічного розвитку потрібно використовувати механізми, що сприяють формуванню 
кластерних утворень. У цьому випадку буде мати місце так звана «реактивна кластеризація» – 
формування кластерів повинно стати реакцією регіональної економічної системи на зміну умов 
господарювання шляхом створення передумов для їхнього розвитку в пріоритетних сферах 
господарської діяльності. Обов'язковою умовою при цьому повинно бути:  
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1) регіональний технологічний кластер повинен складатися з конкуруючих підприємств, 
постачальників технологічних знань, спеціалізованих виробничих і сервісних послуг, науково-
дослідних і освітніх організацій;  

2) використання механізмів приватно-державного партнерства;  
3) координація діяльності учасників кластера може здійснювати спеціалізована організація, 

створювана в різних організаційно-правових формах. 
Висновки з проведеного дослідження. В умовах, коли в Україні пропонуються різноманітні 

підходи щодо створення умов для реалізації скоординованої стратегії розвитку нових інноваційних 
рішень для сфери виробництва будівельних матеріалів, розвиток в регіонах технологічних кластерів 
буде однією із найбільш оптимальних моделей. Технологічні кластери в значній мірі беруть участь у 
глобальних мережах, зокрема, тому, що фірми в цих кластерах одержують основні комплектуючі 
ззовні. Разом з тим, значна частина діяльності провідних фірм кластера в ланцюжку формування 
вартості здійснюється в його територіальних кордонах, так як саме тут фірми можуть задовольняти 
свої потреби в дослідженнях і допоміжних послугах. 
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Анотація 

Розкрито сутність та умови розбудови технологічних кластерів на рівні регіонів. Вказано на 
проблемні питання функціонування кластерної моделі регіонального управління в Україні. Розкрито 
особливості технологічних кластерів та відповідної кластерної концепції в системі управління 
регіональною економікою. Запрпоновано сформувати інструменти й механізми підтримки 
підприємств реального сектору економіки й стимулювання попиту на продукцію вітчизняного 
виробництва, а також реалізація ефективних заходів, спрямованих на енергозбереження в 
бюджетному секторі економіки й на модернізацію інфраструктури на регіональному рівні.  
Визначені загальні умови і напрямки забезпечення розвитку підприємств, характерні для 
глобалізації економіки. Визначено склад та здійснено класифікацію факторів, що впливають на 
розвиток інноваційної діяльності в регіоні. 
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Ключові слова: методологічні підходи, інноваційна розвиток, кластерна політика, кластерні 
моделі, регіон, сфера виробництва будівельних матеріалів, конкурентоспроможність, 
технологічний розвиток. 

Аннотация 
Раскрыта сущность и условия развития технологических кластеров на уровне регионов. 

Указано на проблемные вопросы функционирования кластерной модели регионального управления 
в Украине. Раскрыты особенности технологических кластеров и соответствующей кластерной 
концепции в системе управления региональной экономикой. Запрпоновано сформировать 
инструменты и механизмы поддержки предприятий реального сектору экономики и 
стимулирования спроса на продукцию отечественного производства, а также реализация 
эффективных мероприятий, направленных на энергосбережение в бюджетном секторе экономики 
и на модернизацию инфраструктуры на региональном уровне. Определенные общие условия и 
направления обеспечения развития предприятий, характерные для глобализации экономики. 
Определен состав и осуществлена классификация факторов, которые влияют на развитие 
инновационной деятельности в регионе. 

Ключевые слова: методологические подходы, инновационная развитие, кластерная 
политика, кластерные модели, регион, сфера производства строительных материалов, 
конкурентоспособность, технологическое развитие. 

 
Annotation 

 Essence and terms of development of technological clusters are exposed at the level of regions. It is 
indicated on problem questions of functioning of cluster regional case frame in Ukraine. The features of 
technological clusters and corresponding cluster conception are exposed in control system by a regional 
economy. Запрпоновано to form instruments and mechanisms of support of enterprises real to the sector of 
economy and stimulation of demand on the products of home production, and also realization of the effective 
measures sent to the energy-savings in the budgetary sector of economy and on modernisation of 
infrastructure at regional level. Certain general conditions and directions of providing of development of 
enterprises, characteristic for globalization economies. Composition is certain and classification of factors 
that influence on development of innovative activity in a region is carried out. 

Key words: methodological approaches, innovative development, cluster politics, cluster models, 
region, sphere of production of building materials, competitiveness, is technological development. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОВГОТРИВАЛОГО 
БЕЗРОБІТТЯ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Карпатський економічний регіон, як і більшість регіонів України, 

здебільшого орієнтований на традиційні ресурси, шляхи використання економічного потенціалу та 
фактори конкурентних переваг, які характерні для індустріального типу економіки, зумовлюючи 
переважно екстенсивний тип економічного зростання, а саме: на фізично та морально зношене 
обладнання; дешеву, слабо організовану робочу силу; експлуатацію природних ресурсів: мінеральних, 
земельних, водних, повітряних тощо. При цьому меншою мірою задіяні ресурси, пов’язані з 
інноваційною та інституційною складовими економічного зростання, які домінують у так званій 
постіндустріальній економіці, або ж в економіці знань, що спричиняє деструктивні зміни на ринку праці. 
Особливої гостроти набуває проблема довготривалого безробіття, так як воно завдає масштабних 
економічних та соціальних втрат для країни в цілому, так і кожного індивіда зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підґрунтям при дослідженні проблем 
безробіття можуть слугувати надбання класиків світової економічної науки: А. Сміта, Д. Рікардо, 
К. Маркса, А. Маршала, Дж. Кейнса та інших. Проте таке явище як довготривале безробіття, його 
сутність, оцінка та соціально-економічні наслідки чомусь не є об’єктом досліджень та жвавих дискусій 
серед науковців. Деякі напрацювання у цій сфері здійснили Лібанова Е., Чернищ Т., Власенко О. та 
Авдєєв Л. 
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Постановка завдання. Метою статті є оцінка та комплексний аналіз показників довготривалого 
безробіття на ринку праці України та Карпатського регіону, а також дослідження основних проблем та 
наслідків спричинених цим негативним соціально-економічним явищем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи географічний, природний, 
економічний, трудовий та освітній потенціал Карпатського регіону сміливо можна стверджувати, що в 
сучасних умовах господарювання він має унікальний шанс стати своєрідним полігоном, де завдяки 
розумній економічній політиці, що успішно поєднана на регіональних, державних і міжнародних 
інтересах країни, забезпечиться прогрес в сфері зайнятості, що виведе його економіку на новий 
світовий рівень. 

Спад економіки України, спричинений світовою фінансовою кризою 2008-2009 років, призвів до 
зростання чисельності та рівня довготривалого безробіття як в цілому по країні, так і в Карпатському 
регіоні (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка чисельності загального та довготривалого безробіття Карпатського регіону (за 

методологією МОП) у 2009 – 2011 роках 
 

 2008 2009 2010 2011 

Чисельність безробітних (за методологією МОП), тис. осіб 
Україна 1425,1 1958,8 1785,6 1732,7 
Карпатський регіон 208,9 249,1 226,8 232,2 

Закарпатська 37,8 57,9 50,4 55,2 

Івано-Франківська 46,5 51,8 47,5 50,5 

Львівська 89,7 100,5 93,3 92,1 

Чернівецька 34,9 38,9 35,6 34,4 

Чисельність довготривало безробітних, тис. осіб 

Україна 277,2 265,1 403,4 328,6 
Карпатський регіон - 36,6 51,2 40,8 

Закарпатська 5,3 3,8 5,8 6,0 

Івано-Франківська 9,1 6,4 9,7 6,0 

Львівська 19,8 19,5 30,7 26,9 

Чернівецька - 6,9 5,0 1,9 

Частка довготривалих безробітних Карпатського регіону в структурі довготривалого безробіття України, % 

Україна 100 100 100 100 
Карпатський регіон - 13,8 12,7 12,4 

Джерело : розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України [1-4] 
 
Здійснюючи аналіз показників безробіття поданих в табл. 1, бачимо, що збільшення чисельності 

безробітних відбулося у 2009 році як в цілому по Україні, так і в Карпатському регіоні. Це спричинене 
масштабною світовою фінансово-економічною кризою, яка супроводжувалася деструктивними 
змінами на ринку праці та численними примусовими звільненнями працівників з підприємств. Як 
наслідок, це призвело до зростання показників довготривалого безробіття через рік, тобто в 2010 році, 
чисельність яких в цілому по Україні збільшилась на 138,3 тис. осіб, в Карпатському регіоні на 14,6 
тис. осіб. В табл. 2 подано чисельність безробітних, що перебували на обліку в Державній службі 
зайнятості.  

Порівнюючи дані табл. 1 та 2 бачимо, що показники безробіття, розраховані Державним 
комітетом статистики за методологією МОП, значно відрізняються від показників Державного центру 
зайнятості. Так, протягом 2008-2011 років показники зареєстрованого безробіття мали тенденцію до 
зменшення, крім 2010 року, коли чисельність безробітних зросла на 13,3 тис. осіб по Україні та на 1,8 
тис. осіб по Карпатському регіону. Протилежна динаміка відбувається серед показників безробіття, 
розрахованих за методологією МОП: чисельність безробітних зросла на 533,7 тис. осіб по Україні та 
на 40,2 тис. осіб по Карпатському регіону у 2009 році, та зменшилася відповідно на 173,2 тис. осіб та 
22,3 тис. осіб у 2010 році. Подібна ситуація простежується і серед показників довготривалого 
безробіття. Чисельність безробітних, що перебували на обліку в службі зайнятості більше одного року 
за період з 2008 по 2011 роки щороку зменшувалася як по Україні, так і по областях Карпатського 
регіону, проте, чисельність «мопівських» довготривалих безробітних у 2010 році зросла на 138,3 тис. 
осіб по Україні та на 14,6 тис. осіб в Карпатському регіоні.  
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Таблиця 2 
Динаміка чисельності загального та довготривалого безробіття, зареєстрованого в ДСЗ у 

2009 – 2011 роках 
 

 2008 2009 2010 2011 

Кількість безробітних, які перебували на обліку у ДСЗ на кінець року, тис. осіб 
Україна 844,9 531,6 544,9 482,8 
Карпатський регіон 114,1 65,9 67,7 60,8 

Закарпатська 22,9 12,8 13,9 11,9 

Івано-Франківська 30,9 17,0 16,4 15,8 

Львівська 42,1 25,8 26,9 22,6 

Чернівецька 18,2 10,3 10,5 10,5 

Перебували на обліку більше одного року, тис. осіб 
Україна 62,7 53,9 34,8 30,9 

Карпатський регіон 10,5 8,8 4,5 4,5 

Закарпатська 2,4 2,0 1,3 1,0 

Івано-Франківська 3,3 2,3 1,1 1,1 

Львівська 2,9 2,2 1,1 1,3 

Чернівецька 1,9 2,3 1,0 1,1 

Частка довготривалих безробітних серед усіх безробітних, що перебували на обліку у ДСЗ, % 
Україна 7,4 10,1 6,4 6,4 
Карпатський регіон 9,2 13,4 6,6 7,4 

Закарпатська 10,5 15,4 9,7 8,7 

Івано-Франківська 10,7 13,4 6,7 7,1 

Львівська 6,9 8,4 4,2 5,8 

Чернівецька 10,4 22,3 9,4 10,1 
Джерело : розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України [1-4] 
 
Така невідповідність показників зареєстрованого безробіття та розрахованого центром 

статистики є однією з парадоксальних характеристик ринку праці України. Оскільки не існувало та не 
існує жодного регіону та жодного періоду, де і коли б показники зареєстрованого безробіття співпали з 
відповідними «мопівськими» показниками. Різницю між ними не можна пояснити особливостями 
регіональної політики зайнятості або відмінностями поведінки певних соціально-демографічних груп, 
оскільки при їх розрахунку використовуються різні методики збору та обчислення даних. 
Беззаперечним є і той факт, що показники зареєстрованого безробіття набагато нижчі від аналогічних 
показників, розрахованих за методологією МОП, через недостатній рівень ефективності державної 
інфраструктури, призначеної для обслуговування ринку праці, у зв’язку з чим значна частина 
населення не розраховує на допомогу служби зайнятості у пошуках роботи, намагаючись 
працевлаштуватися самостійно [6, с. 230].  

Спробуємо проаналізувати показники зареєстрованого безробіття по Україні та Карпатському 
регіоні за тривалість безробіття (див. табл. 3). Зрозуміло, що найбільша чисельність безробітних 
перебувала на обліку в службі зайнятості у 2008 році, що ознаменувало початок кризи. В цілому по 
Україні цей показник становив 844,9 тис. чол., з яких 62,7 тис. чол. становили довгострокові безробітні. 
В Карпатському регіоні чисельність зареєстрованих безробітних складала 114,1 тис. чол., з яких 10,4 
тис. чол. перебували у пошуках роботи 12 місяців і більше. Завдяки зусиллям державних та місцевих 
органів влади щодо сприяння зайнятості та створення нових робочих місць, чисельність як звичайних, 
так і довготривалих безробітних у Карпатському регіоні зменшилася і становила у 2011 році 60,8 тис. 
чол. та 4,5 тис. чол. відповідно.  

У 2011 році серед зареєстрованих безробітних в Карпатському регіоні найбільша кількість з них 
знаходилась у пошуках роботи від одного до трьох місяців – 15,5 тис. осіб, ще 13,6 тис. осіб шукали 
роботу від трьох до шести місяців, 16,1 тис. осіб намагались працевлаштуватись протягом цілого року. 
Протягом місяця серед зареєстрованих безробітних вдалося знайти роботу 11,1 тис. осіб. Кількість 
безробітних, які перебували у пошуках роботи більше одного року, – найменша серед усіх категорій 
безробітних за тривалістю, проте, це не вирішує дану проблему, адже у розвинутих країнах світової 
спільноти показники довготривалого безробіття набагато менші, а подекуди і взагалі відсутні.  

Аналізуючи Карпатський регіон, слід зазначити, що по всіх показниках безробіття за тривалістю 
лідирує Львівська область, в якій найбільша чисельність незайнятих шукала роботу від одного до 
трьох місяців – 6,1 тис. осіб, та від трьох місяців до пів року – 5,2 тис. осіб (див. рис. 1). Якщо 
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порівнювати показники довготривалого безробіття по областях регіону, то вони практично не 
відрізняються, перебуваючи в масштабі від 1,0 до 1,3 тис. чоловік. 

Таблиця 3 
Тривалість зареєстрованого безробіття в Україні та Карпатському регіоні 

 протягом 2008-2011 років 
 

Україна Карпатський регіон  

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Кількість зареєстрованих 
безробітних, тис. осіб 844,9 531,6 544,9 482,8 114,1 65,9 67,7 60,8 

у тому числі за тривалістю 
безробіття: 
до 1 місяця 259,9 103,6 142,7 118,6 26,6 10,9 15,0 11,1 
від 1 до 3 місяців 244,3 130,5 154,5 135,0 35,5 12,8 17,4 15,5 

від 3 до 6 місяців 125,2 104,8 111,98 90,7 21,5 14,0 15,6 13,6 

від 6 до 9 місяців 76,1 69,5 58,8 64,0 13,4 10,6 8,4 9,5 

від 9 до 12 місяців 76,7 69,4 42,2 43,6 13,6 8,8 6,7 6,6 

12 місяців і більше 62,7 53,8 34,8 30,9 10,4 8,7 4,6 4,5 
Джерело : розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України [1-4] 
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Рис. 1. Чисельність зареєстрованого безробіття Карпатського регіону за тривалістю у 

2011 році 
Джерело : [1] 
 
Одним із важливих показників щодо характеристики безробіття в Україні та її регіонах є середня 

тривалість зареєстрованого безробіття, що показує середній термін часу перебування на обліку в 
службі зайнятості одного безробітного в місяцях. Середня тривалість незайнятості у розрахунку на 
повний обсяг руху робочої сили надається у вимірі середньої кількості місяців незайнятого 
безробітного населення.  

Середня тривалість зареєстрованого безробіття в Карпатському регіоні у 2011 році становила 
5,3 місяців у порівнянні із 12,5 місяцями в 2000 році (див. рис. 2), а в цілому по Україні – 5 місяців 
проти 11 місяців 2000-го року. 

Здійснивши оцінку показників загального та довготривалого безробіття, ми дійшли висновку, що 
відбулося своєрідне оздоровлення ринку праці як України, так і Карпатського регіону, оскільки 
показники безробіття в 2011 році зменшилися у порівнянні з кризовими 2008-2009 роками. Проте 
спостерігається скорочення чисельності як загального, так і довготривалого безробіття за рахунок 
працевлаштування громадян у неформальному секторі економіки, нелегальних трудових міграцій або 
їх переходу до стану економічно неактивного населення. Вважаємо, що скорочення показників 
безробіття за рахунок таких чинників є недоцільним та неефективним, оскільки жодною мірою не 
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сприяє покращенню якості трудових ресурсів, розвитку людського капіталу та підвищенню 
продуктивності праці. 
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Рис. 2. Середня тривалість зареєстрованого безробіття в Карпатському регіоні протягом 

2000–2011 років 
Джерело : [1] 
 
Довготривале безробіття – це надзвичайно складна економічна, суспільна та політична 

проблема. Це важка хвороба, що зумовлює зростання небажаних наслідків як в соціальній та 
економічній сферах, так і в сфері психічного життя безробітних, оскільки гострота наслідків безробіття 
надзвичайно тісно пов’язана з його тривалістю. Особи, які тривалий час знаходились без роботи, 
втрачають свої професійні якості та віру в себе, що ще більше підриває їх шанси працевлаштуватись. 
Журнал «Forbes» засвідчує, що американські менеджери по роботі з персоналом при наймі 
працівників віддають перевагу особам з судимістю, ніж тим, які були без роботи протягом двох або 
більше років [7]. 

В одній з своїх проповідей, присвячених проблемам соціального розвитку і прав людини, Папа 
Римський Іоан Павло ІІ заявив: «Безробіття – це не просто відсутність грошей у людини, а одна з 
форм духовної смерті». Дуже влучні та цілком достовірні слова, з якими просто неможливо не 
погодитись, адже будь-яка людина, опинившись на лаві безробітних, зазнає масштабної психологічної 
травми. Безкінечні пошуки роботи, обвінчані неуспіхом, посилюють відчай та розчарування, а постійні 
відмови підривають віру в себе навіть у найвитриваліших [8]. Новими умовами життєдіяльності стають 
кризова ситуація безробіття і криза особистості, що в умовах невизначеності та динамічного 
напруження призводять до руйнування особистості [5, с. 39].  

Висновки з проведеного дослідження. Втрати від довготривалого безробіття масштабні, як в 
цілому для економіки країни та регіону, так і для окремого індивіда зокрема. Вони швидко розвіюють 
всі оптимістичні прогнози на майбутнє щодо підйому економіки та росту ВВП, адже для цього в нашій 
державі бракує кваліфікованих робітничих кадрів. Якщо врахувати ще невтішний демографічний 
прогноз та чисельність осіб, які внаслідок довготривалого безробіття втратили свої трудові та 
професійні навички, – то це ще більше послабить трудові ресурси нації. Настав час розвіяти міфи. 
Більшість науковців стверджують, що економічний ріст відбудеться при спрямуванні інвестицій в 
економіку. Не заперечуємо, країні справді потрібні інвестиції, але в першу чергу в сферу навчання і 
підготовки кваліфікованих кадрів, перенавчання та адаптації довготривалих безробітних, що поверне 
їх до нормальної трудової діяльності. В протилежному випадку руйнуватиметься інтелектуальний і 
трудовий потенціал країни, який є найціннішою основою для розвитку економіки. Адже без активних, 
кваліфікованих, творчих людських ресурсів марно сподіватися на піднесення економіки та підвищення 
рівня життя народу. 
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Анотація 
У статті здійснено оцінку показників загального та довготривалого безробіття в цілому по 

ринку праці України та окремо по областях Карпатського регіону. Проведено порівняльний аналіз 
показників загального та довготривалого безробіття, зареєстрованих у Державному центрі 
зайнятості та розрахованих Державною службою статистики за методологією Міжнародної 
організації праці. Досліджено показник середньої тривалості безробіття по Україні та 
Карпатському регіоні та подано його динаміку. Проаналізовано негативний вплив довготривалого 
безробіття на психологію окремого індивіда. 

Ключові слова: безробіття, довготривале безробіття, зайнятість, економічно активне 
населення, ринок праці, Карпатський регіон. 

 
Аннотация 

В статье проведена оценка показателей общей и долговременной безработицы в целом по 
рынке труда Украины и по областям Карпатского региона. Проведен сравнительный анализ 
показателей общей и длительной безработицы, зарегистрированных в Государственном центре 
занятости и вычисленных Государственной службой статистики по методологии Международной 
организации труда. Исследован показатель средней продолжительности безработицы по Украине 
и Карпатском регионе и представлено его динамика. Проанализировано негативное влияние 
длительной безработицы на психологию отдельного индивида. 

Ключевые слова: безработица, долговременная безработица, занятость, экономически 
активное население, рынок труда, Карпатский регион. 

 
Annotation 

In the article the indicators of total and long-term unemployment are estimated as a whole on the labor 
market of Ukraine and separately for areas of Carpathian region. The indicators of total and long-term 
unemployment registered at the State Employment Center and calculated State Service Statistics according 
to the methodology of the International Labour Organization are comparative analyzed. The indicator of 
average duration of unemployment in Ukraine and the Carpathian region are investigated and presented its 
dynamics. The negative impact of long-term unemployment on the psychology of the separate individual are 
analyzed. 

Key words: unemployment, long-term unemployment, employment, economically active population, 
labor market, Carpathian region. 
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НЕОБХІДНОСТІ 
 
Постановка проблеми. Один із аспектів державного регулювання ринку земель полягає в 

необхідності застосування інституту викупу й примусового відчуження земельних ділянок у приватних 
власників із метою задоволення суспільних інтересів. Проблема викупу та примусового відчуження 
земельних ділянок права приватної власності складна й концептуальна. У доктрині про право держави 
на примусове відчуження приватної власності знайшла відображення ідея верховенства суспільних 
інтересів над інтересами приватних власників. Саме тому кожна держава зберігає за собою право на 
примусове відчуження приватної власності, в тому числі й на викуп земельних ділянок у їх власників. 
Однією із передумов ефективного ринку земель є наявність дійових інститутів, інструментів і правових 
норм перерозподілу земельних ділянок із метою їх раціонального використання та гарантування прав 
землевласників і землекористувачів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблеми присвячені праці 
таких науковців, як Анісімов Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П., Коваленко Т.О., Шульга М.В. та інших. 
Проте правові проблеми відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності потребують подальшого поглибленого вивчення.  

Постановка завдання. Завданням дослідження є висвітлення основних правових проблем 
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності та 
пропозиції щодо їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельна реформа першочергово була 
покликана перерозподілити земельні ділянки між державою та громадянами України з метою 
раціонального використання, охорони землі та ефективного управління нею. У результаті цього 
відбулася демонополізація державної власності на землю. За час проведення земельної реформи у 
приватну власність юридичних та фізичних осіб передано 31,0 млн. гектарів земель, що становить 
51,3% земельного фонду України, причому 30,6 млн. гектарів з цієї площі (98,8%) є 
сільськогосподарськими угіддями [1]. 

Усе гостріше постає питання відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності. 

Конституція України [2] гарантує непорушність права приватної власності (ст. 41). Винятком з 
цього правила, відповідно до ст. 143 Земельного кодексу України [3], є примусове припинення прав на 
земельну ділянку, яке здійснюється у судовому порядку у разі: а) використання земельної ділянки не 
за цільовим призначенням; б) неусунення допущених порушень законодавства в терміни, встановлені 
вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів; в) 
конфіскації земельної ділянки; г) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності; ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї 
земельної ділянки; д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без 
громадянства у встановлений строк. 

Варто зазначити, що Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» [4] (далі – Закон) розрізняє поняття «суспільна 
необхідність» та «суспільна потреба». Так, суспільною необхідністю є обумовлена 
загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для 
забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку; суспільна потреба – це обумовлена 
загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних 
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ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, викуп яких здійснюється в 
порядку, встановленому законом (ст. 1). Перелік суспільних потреб, для яких може бути проведено 
викуп земельних ділянок, не є вичерпним і тому у кожному конкретному випадку органи державної 
влади чи місцевого самоврядування зобов’язані доводити суспільний характер тих потреб, для яких 
пропонується викупити земельну ділянку права приватної власності [4; 5].  

Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб» [6]. 
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України та доповнення до Законів України «Про 
оренду землі» і «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності» [7; 8]. 

Зокрема, статтею 32-1 Закону України «Про оренду землі» передбачено порядок розірвання 
договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності, визначено порядок 
розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі 
необхідності надання її для суспільних потреб. Також передбачено, що суб'єктом оціночної діяльності 
для проведення відповідної оцінки, крім органів виконавчої влади чи органів місцевого 
самоврядування, може бути особа, яка ініціювала відчуження об'єктів нерухомого майна. 

Крім того, статтю 6 доповнено нормою, що заходи стосовно відчуження земельних ділянок, 
інших суб'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності також можуть 
здійснюватись за рахунок коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження земельної ділянки, інших 
об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб. 

Цим законодавчим актом удосконалено правові положення щодо викупу частини земельної 
ділянки, визначення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які надаватимуть 
земельні ділянки, викуплені для суспільних потреб, порядку припинення договорів емфітевзису та 
суперфіцію, нотаріального посвідчення згоди землевласника на викуп земельної ділянки. 

Однак, аналізуючи дані визначення, не можна чітко встановити випадки, коли застосовуються 
норми вищевказаного Закону, що може призвести до порушення прав власників земельних ділянок. 

Законом визначається поняття викупної ціни, якою є вартість земельної ділянки (її частини), 
житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з 
урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, що 
будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми 
особами, зокрема упущена вигода, у повному обсязі (ст. 1, ч. 1 ст. 5). Ринок визначає ціни, та оскільки 
реальні угоди, як правило, залишаються поза нашим зором, єдиною можливістю проведення 
моніторингу цінових пропозицій та реального продажу земель несільськогосподарського призначення 
є аналіз пропозицій вторинного ринку, тому що первинний формує ціну на базі нормативної оцінки, що 
не завжди відповідає ситуації, що склалася на певний час. Відповідно до ст. 5, 12 Закону викуп 
земельної ділянки для суспільних потреб здійснюється за рішенням органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування за згодою власника земельної ділянки на підставі договору про 
відчуження земельної ділянки за її експертною грошовою оцінкою. Максимальний строк для 
повідомлення власника земельної ділянки про відчуження земельної ділянки для суспільних потреб 
(відповідно – і для проведення експертної грошової оцінки) визначений у 3 місяці (ч. 2 ст. 10 Закону). 

Водночас, згідно з ч. 3 ст. 12 Закону у разі, якщо протягом одного року з дня прийняття рішення 
про викуп земельної ділянки для суспільних потреб договір про відчуження земельної ділянки не 
укладений, таке рішення втрачає чинність. Тобто для оформлення договору Законом встановлено 
річний строк. Проте за такий строк вартість земельних ділянок може бути знижена, яскравим 
прикладом є зниження цін у зв’язку з світовою економічною кризою, що також свідчить про можливе 
порушення прав власників цих ділянок. 

Необхідно відмітити, що на підставі ст. 19 Закону попередній власник може викупити земельну 
ділянку, відчужену для суспільних потреб, якщо відпала потреба у її використанні. Однак, про дані 
обставини власник земельної ділянки має бути письмово повідомлений органом виконавчої влади чи 
органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки. Законом 
встановлено строк у 6 місяців, протягом яких особа повинна відстежувати в офіційних видання 
повідомлення щодо її власності, звичайно, виконати цю норму Закону складно.  

Зазначені вище недоліки правового регулювання відчуження земельних ділянок, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 
можуть призвести до зловживань з боку державних органів та органів місцевого самоврядування та 
порушення конституційних прав власників земельних ділянок. 

Висновки з проведеного дослідження. Головними шляхами вирішення даних проблем є 
внесення змін до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності», зокрема, щодо встановлення строку для укладання договору про 
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відчуження земельної ділянки у три місяці, протягом яких має бути проведена експертна грошова 
оцінка цієї земельної ділянки. 

Дані зміни сприятимуть реалізації інвестиційних проектів та удосконаленню низки положень 
щодо надання, вилучення, викупу земель для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. 
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Анотація 

Проаналізовано основні правові проблеми відчуження земельних ділянок для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності та запропоновано напрями їх вирішення, що 
сприятимуть реалізації інвестиційних проектів та удосконаленню низки положень щодо надання, 
вилучення, викупу земель для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Адже, однією 
із передумов ефективного ринку земель у країні є наявність дійових інститутів, інструментів і 
правових норм перерозподілу земельних ділянок із метою їх раціонального використання, охорони 
та гарантування прав землевласників і землекористувачів.  

Ключові слова: правове забезпечення, земельні ділянки різного функціонального 
використання, суспільні потреби, мотиви суспільної необхідності. 

 
Аннотация 

Проанализированы основные правовые проблемы отчуждения земельных участков для 
общественных нужд или по мотивам общественной необходимости и предложены направления их 
решения, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов и 
усовершенствованию ряда положений о предоставлении, изъятии, выкупа земель для 
общественных нужд или по мотивам общественной необходимости. Ведь одной из предпосылок 
эффективного рынка земель в стране является наличие действующих институтов, 
инструментов и правовых норм перераспределения земельных участков с целью их рационального 
использования, охраны и обеспечения прав землевладельцев и землепользователей. 

Ключевые слова: правовое обеспечение, земельные участки различного функционального 
использования, общественные потребности, мотивы общественной необходимости. 

 
Annotation 

The basic legal problems of alienation of land for public purposes or for reasons of public necessity 
and proposed lines of solutions, which facilitate the implementation of investment projects and the 
improvement of a number of provisions relating to the granting, withdrawal, purchase of land for public 
purposes or for reasons of public necessity. Indeed, one of the prerequisites for effective land market in the 
country is the presence of effective institutions and instruments of law redistributing land with a view to their 
sustainable use, protection and guarantee the rights of landowners and land users.  

Key words: legal framework, land various functional use, social needs, social necessity. 
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СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. В економіці України земельні ресурси відіграють провідну роль, 

оскільки вони є базою для виробництва продовольства та сировини для промисловості. Сьогодні 
загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить близько 70% всієї території 
держави (40% світових запасів чорноземів та інших родючих ґрунтів). Але, нажаль, ефективність 
землекористування є найнижчою в Європі. До того ж, ступінь розораності земельної площі складає 
близько 54% (при гранично припустимому рівні в 40%), порушено екологічно допустиме 
співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень. Інтенсифікація 
землеробства, збільшення навантаження на земельні ресурси, безконтрольне застосування засобів 
хімізації в умовах низької технологічної культури призводять до погіршення якості ґрунтів, зниження їх 
родючості, розвитку ерозійних процесів. 

Тому в сучасних умовах господарювання питання ефективного використання потенціалу земель 
сільськогосподарського призначення вимагають глибокого наукового дослідження й практичного 
розв'язання. Але перед тим як вирішувати дані проблеми, необхідно визначитися з поняттям 
потенціалу земель сільськогосподарського призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання потенціалу земель 
сільськогосподарського призначення займались Авраменко Т. П., Котикова О. І., Величко В. А., 
Грібахо О. О., Питуляк М. В., Монахов С. В., Смагін Б. І., Акіндінов В. В. та. ін. Проте, дослідження цих 
вчених зосереджено на ресурсному, природно-ресурсному та виробничому потенціалах, а питання 
ефективності використання економічного потенціалу є висвітленими недостатньо та 
малодослідженими. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності потенціалу земель 
сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі немає єдиного 
трактування такого терміну як «потенціал земель сільськогосподарського призначення». Це не дає 
можливості здійснити об'єктивний аналіз використання потенціалу земель сільськогосподарського 
призначення. Для розкриття сутності даної економічної категорії розглянемо що означає термін 
«потенціал» та які його складові. 

В широкому сенсі потенціал – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути 
мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення 
якого-небудь завдання; у вузькому сенсі – можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 
сфері. 

Можна говорити, що потенціал – це межа людських пізнань про внутрішні, приховані можливості 
результативного використання досліджуваного об'єкта, які можуть бути кількісно оцінені і в кінцевому 
рахунку реалізовані при ідеальних умовах практичної діяльності [1, с. 7]. 

У такому разі поняття «потенціал» представляє собою межу людських пізнань про максимально 
можливий розмір результативності використання ресурсів в ідеальних умовах організації конкретної 
господарської діяльності, при найбільш повному задоволенні різноманітних потреб суспільства. 

В кінці 1970-х – початку 1980-х рр. вийшло багато публікацій, в яких розглядаються різні аспекти 
поняття «потенціал». Проте у більшості робіт відзначається важливість вивчення проблем оцінки 
потенціалу і вказується на існування значних відмінностей у визначенні самого поняття «потенціал», 
його сутності, складу і співвідношення з іншими категоріями. 

В енциклопедіях зміст поняття «потенціал» характеризується як сукупність усіх наявних засобів, 
можливостей, продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері; 
запас чого-небудь; резерв, приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися 
за певних умов; потенціал (лат. potentia) – сила, могутність, сукупність наявних ресурсів, можливості 
продуктивних сил, що можуть бути використані; економічний потенціал – сукупність економічних 
можливостей держави (або об'єднання держав), які можуть бути використані для забезпечення всіх 
матеріальних потреб (виробництва, оборони, особистих потреб населення і т. ін.).  

Так, у «Словнику іноземних слів» Васюкової І. А. наводиться тлумачення терміну «потенціал» як 
«міць, сила» [2, с. 140]. У «Етимологічному словнику російської мови» відзначається походження 
слова «потенційний» як запозиченого в XIX столітті з французької мови, де «potentiel» (з латинської 
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«potentialis», похідного від «potens») – «могти», буквально «здатний бути» [3, с. 250]. У Великій 
Радянській Енциклопедії приводиться визначення терміна «потенціал» як «засоби, запаси, джерела, 
які є в наявності і можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певних цілей, 
здійснення плану; рішення якої-небудь задачі; можливості окремої особи, суспільства, держави в 
певній області» [4, с. 300].  

Наведене у Великій Радянській Енциклопедії широке трактування терміну «потенціал», дозволяє 
застосувати його до різних галузей науки і діяльності людини в залежності від того, про яку силу, 
засоби, запаси, джерела йдеться. Це тлумачення містить в собі два аспекти: наявність ресурсів і 
цільову спрямованість їх використання. 

Азріліян А. Н. та інші пропонують розуміти під потенціалом «сукупність наявних засобів, 
можливостей у якій-небудь області» [5, с. 400]. У наукових публікаціях можна зустріти й інші підходи 
до розглянутої проблеми. Так, Рябова Т. Ф. трактує потенціал як сукупність наявних факторів 
виробництва, інтелекту, виробничих резервів і можливостей, здатних забезпечити випуск 
високоякісних товарів, необхідних для задоволення всебічних запитів різних категорій населення 
країни [6, с. 250]. 

Однак слід розрізняти поняття «потенціал» і «потенція», які в економічній літературі нерідко 
ототожнюються. Обидва ці терміни походять від латинського «сила» і розрізняються за трьома 
основними моментами: 

1. Потенція визначається невиявленими, ще не розкритими, несформованими і неупредметненими 
можливостями. Перетворитися на реальні можливості (тобто потенціал) вони можуть тільки в процесі 
економічної діяльності. Поняття «потенціал» характеризується можливостями реальними, конкретними, 
фіксованими, сформованими в процесі якої-небудь економічної діяльності, проте, в даний час 
нереальними з якихось причин, але які перебувають у готовому і реальному вигляді. 

2. Для розглянутих понять загальними елементами є ресурси, що дозволяють реалізувати 
наявні можливості. Однак, поняття «потенція» включає такі ресурси, які створюють приховані 
можливості. Поняття «потенціал» створюють ресурси, що володіють дієвими, конкретними, вивченими 
можливостями, які вже в даний час можуть використовуватися в суспільному виробництві. 

3. Якщо розглядати поняття «потенціал» по відношенню до окремого працівника, підприємства, 
суспільства, то воно виражає реальні здібності до використання наявних ресурсів для досягнення 
наміченої мети. Поняття «потенція» відображає лише теоретичну здатність окремого працівника, 
підприємства, суспільства до використання ресурсів і створення матеріальних благ і послуг, що не 
враховує реальні умови відтворення. Виробничий потенціал підприємства відображає реальну, 
фактичну здатність до створення максимального обсягу матеріальних благ з урахуванням конкретних 
ресурсних обмежень, збалансованості трудових і матеріальних ресурсів. 

У науковий оборот поняття «потенціал сільського господарства» ввійшло на початку другої 
половини XX століття, тоді вчені пов’язували його з кінцевими результатами. З часом, в міру того як 
розвивалася теорія ефективності, стала приділятися увага ресурсному потенціалу. У зв’язку з 
переходом до ринкових відносин актуальність такої категорії зростає [7, с. 148]. 

При вивченні процесу виробництва вчені використовують такі терміни: економічний потенціал; 
виробничий потенціал; агроекономічний потенціал; народногосподарський потенціал; науково-
технічний потенціал та ін. [8, с. 30].  

Існує певна ієрархія потенціалів, вищим з яких є економічний потенціал. Його зміст і структура 
визначають суть і зміст виробничого та інших потенціалів, оскільки всі вони є складовими частинами 
економічного потенціалу. 

Економічний потенціал національної економіки базується на потенціалах трьох його складових: 
науково-технічного, виробничого та невиробничої сфери. 

Науково-технічний потенціал представляє сукупність трудових і матеріальних ресурсів, науково-
технічних знань і виробничого досвіду, якими володіють. Його можна представити як сукупний процес 
наукової діяльності та виробництва, що включає в себе наступні структурні елементи, що утворюють 
єдине ціле: кадровий склад, матеріально-технічну базу, інформаційні ресурси. 

Базою економічного потенціалу, його основою, виступає виробничий потенціал, який об'єднує 
можливості усіх галузей сфери матеріального виробництва, їх здатність створювати сукупність 
матеріальних благ. 

Важливою складовою частиною економічного потенціалу є можливості галузей невиробничої 
сфери по наданню різноманітних послуг населенню та виконання різних видів робіт з його 
обслуговування та ін., тобто потенціал невиробничої сфери [9, с. 12-13]. Термін «виробничий 
потенціал» вказує, що змістом даної категорії є продуктивні сили, і відображає не фактичні результати 
виробництва підприємств і регіонів, а їх потенційні можливості у досягненні цих результатів, при 
належному використанні факторів виробництва. Виробничий потенціал – це сукупність органічно 
взаємопов'язаних ресурсів сільськогосподарського виробництва, що дозволяють досягати при заданих 
умовах об'єктивно обумовленого рівня господарських результатів [10, с. 8]. Як економічна категорія 
виробничий потенціал – це можливий обсяг виробництва продукції та доходу при певних соціально-
економічних і природно-кліматичних умовах. Під виробничим потенціалом підприємства розуміється 
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максимально можливий випуск продукції за якістю та кількістю, які в умовах найбільш ефективного 
використання всіх засобів виробництва і праці, наявні у розпорядженні підприємства [11, с. 237]. 

Більшість вчених в економічний потенціал включають вартість земельних угідь, трудових 
ресурсів, виробничих запасів та витрати на створення соціальної структури. Дане визначення 
потенціалу близьке за своїм змістом до поняття ресурсного потенціалу, але при цьому 
використовуються занадто різнопорядкові категорії. Тому економічний потенціал вважають 
узагальнюючим поняттям, який охоплює матеріально-технічну основу та залежить від національного 
багатства країни, що складає, з одного боку, продуктивні сили, а з іншого – виробничі відносини. А 
здатність підприємств виробляти продукцію залежить від сукупної забезпеченості ресурсами. 
Наслідком розходжень останньої є неоднакова здатність господарств виробляти продукцію [12, с. 92]. 

Деякі економісти ототожнюють поняття «ресурсний», «економічний», «виробничий», «господарський 
потенціал». Під виробничим потенціалом розуміють виробничі можливості виробляти продукцію [13, с. 33]. 
Наприклад, В. Кудінова при визначенні виробничого потенціалу використовує наявність виробничих і 
нормативних ресурсів та рівень їхньої віддачі. Але виробничі потенціали двох об’єктів з однаковими за 
кількістю і якістю ресурсів через різні чинники можуть істотно відрізнятися [14, с. 8]. 

Андрійчук В. Г. характеризує виробничий потенціал як сукупність органічно взаємозалежних 
ресурсів, що дозволяють досягати відповідного рівня господарських результатів [12, с. 92], а 
В. Гусаков – як сукупність ресурсів і умов господарювання, що забезпечують виробництво відповідної 
кількості і якості продукції. 

Не заперечуючи визначення поняття «ресурсний потенціал», земельні ресурси можна розглядати як 
його структуроутворюючі елементи, а їх – як необхідність їхньої оптимізації. Оскільки використання землі 
визначається рівнем розвитку продуктивних сил і земельних відносин, то їх не можна зводити тільки до 
кількісного співвідношення. З погляду економічної теорії ресурсний потенціал слід розглядати як 
матеріальну умову відтворення земельних ресурсів [15, с. 562]. Поняття «земельні ресурси» подібне 
поняттю «земля», а останнє – змістовно заповнюється конкретним дослідженням [15, с. 360]. 

Тому не потрібно плутати економічний потенціал з виробничим чи ресурсним потенціалом, між 
цими категоріями є суттєва різниця, так, наприклад, виробничий потенціал можна розглядати 
складовою частиною економічного. Недолік існуючих досліджень - у вузькому статистичному підході до 
характеристики економічних процесів. 

Виділена класифікація потенціалів існує у взаємозв’язку, але ніяк не тотожна. Виникає 
необхідність перегляду ряду методологічних підходів у дослідженні процесу відтворення потенціалу 
земельних ресурсів. 

Ми вважаємо, що оцінку потенціалу земельних ресурсів потрібно розглядати в сукупності, тобто 
як економічний, так і ресурсний та виробничий потенціал. Виходячи з цього і використовуючи вже 
наявні в науці розробки, можна сформулювати визначення поняття «потенціал земель 
сільськогосподарського призначення» як максимально можливого розміру результативності 
використання земельних ресурсів в оптимальних умовах організації сільськогосподарського 
виробництва з метою досягнення економічного ефекту, при найбільш повному задоволенні потреб 
суспільства та збереженні навколишнього природного середовища. 

Отже, сільськогосподарське виробництво пов’язане з використанням багатьох видів аграрних 
ресурсів довкілля, де земельні ресурси виступають інтегруючим ресурсом, через який інші види 
ресурсів реалізовують свої функцію. 

Безумовно, розширене відтворення земельних ресурсів є пріоритетним у контексті забезпечення 
гармонійно збалансованого розвитку вітчизняного продовольчого комплексу. Проте проблема 
збереження кількості та якості природних ресурсів, по відношенню до яких проводиться розширене 
відтворення, є не менш значущою. Підвищення ефективності використання потенціалу земельних 
ресурсів є актуальним завданням, але їх збереження після проведення заходів щодо розширеного 
відтворення є якісно новим етапом природовідтворювальної та природоохоронної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Як видно з вищенаведеного, потенціал земель 
сільськогосподарського призначення є складною багатофакторною категорією, яка на даний час не 
має єдиного однозначного трактування та методики оцінки. Запропоноване в статті визначення 
поняття «потенціал земель сільськогосподарського призначення» дає можливість розглядати його не 
тільки як наукову категорію, а й водночас розуміти його практичну цінність для сільськогосподарських 
товаровиробників, а також суспільства в цілому. 
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Анотація 

Визначено теоретичну сутність потенціалу земель сільськогосподарського призначення як 
економічної категорії та обґрунтовано необхідність ефективного використання потенціалу 
земель сільськогосподарського призначення. Визначено складові економічного потенціалу та його 
місце в ієрархії потенціалів, а також відмінність поняття «потенціал» від поняття «потенція». 
Наведено його відмінність від інших видів потенціалу земель сільськогосподарського призначення 
та дано визначення потенціалу земель сільськогосподарського призначення з позиції досягнення 
економічного ефекту, при найбільш повному задоволенні потреб суспільства та збереженні 
навколишнього природного середовища. 

Ключові слова: потенціал, сільськогосподарські землі, поняття, класифікація, виробничий 
потенціал, ресурсний потенціал. 

Аннотация  
 

Определена теоретическая сущность потенциала земель сельскохозяйственного 
назначения как экономической категории и обоснована необходимость эффективного 
использования потенциала земель сельскохозяйственного назначения. Определены составляющие 
экономического потенциала и его место в иерархии потенциалов, а также отличие понятия 
«потенциал» от понятия «потенция». Приведены его отличие от других видов потенциала 
земель сельскохозяйственного назначения и дано определение потенциала земель 
сельскохозяйственного назначения с позиции достижения экономического эффекта, при наиболее 
полном удовлетворении потребностей общества и сохранении окружающей среды. 

Ключевые слова: потенциал, сельскохозяйственные земли, понятие, классификация, 
производственный потенциал, ресурсный потенциал. 

 
Annotation 

Defined the essence of the theoretical capacity of agricultural land as an economic category and justify 
the need for effective use of agricultural land in the management of agriculture. Defined the components of 
the economic potential and its place in the hierarchy of potentials, and unlike the concept of “potential” of the 
concept of “potency”. Shows its difference from other types of potential agricultural land and shows definition 
of the potential of agricultural land from the perspective of achieving economic efficiency, with the most 
complete satisfaction of the needs of society and the preservation of the environment. 

Key words: potential agricultural land, the concept, classification, production potential, resource 
potential. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЛЬ КАПІТАЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ 

СПЕЦИФІКИ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 
 

Постановка проблеми. Успіх будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від форми 
власності та виду діяльності, багато в чому залежить від правильного вибору джерел формування, 
напрямків розподілу й використання капіталу, що знаходиться у розпорядженні підприємства. 
Фінансову основу підприємства складає власний капітал, проте ефективна фінансова діяльність 
підприємства неможлива без постійного залучення позикових коштів. Ефективність використання 
капіталу підприємства багато в чому залежить від ідентифікації його приналежності до того чи іншого 
виду, оскільки саме від цього залежить точність обліку та інформації про капітал, що необхідно для 
прийняття ефективних управлінських рішень. Класифікація капіталу підприємств лісового 
господарства ускладнюється тим, що лісовій галузі притаманні певні особливості, які мають значний 
вплив як на формування і використанні капіталу, так і на діяльність підприємства загалом. Тому, 
важливим є обґрунтування видів капіталу підприємств лісового господарства, з метою підвищення 
його ролі в забезпеченні ефективної діяльності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання класифікації капіталу досліджували багато 
вчених-економістів, зокрема І. Т. Балабанов, О. М. Бандурко, С. О. Білун, І. О. Бланк, Ю. Воробйов, 
М. Я. Коробов, М. Кужельний, А. М. Поддєрьогін, В. М. Родіонова, Т. А. Черемісова та інші. Проте 
недостатніми є дослідження класифікації видів капіталу саме для лісового господарства з 
урахуванням усіх особливостей лісової галузі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є проведення класифікації капіталу підприємств 
лісового господарств та обґрунтування ролі капіталу в діяльності підприємств з урахуванням 
специфіки лісової галузі, що забезпечить повноту і достовірність інформації щодо капіталу, 
врахування усіх складових капіталу підприємств лісового господарства та призведе до підвищення 
ефективності використання капіталу підприємств лісового господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною, на наш погляд, є класифікація за 
джерелами формування капіталу, згідно якої виділяють власний і позиковий капітал. В економічній 
літературі висвітлено різні підходи до структуризації капіталу за джерелами його формування. 
В. В. Ковальов та інші розрізняють за джерелами формування власний, залучений та позиковий 
капітал підприємства [6, с. 291]. Г. Б. Поляк, В. Г. Бєлоліпецький, П. І. Вахрін та інші, крім зазначених 
вище джерел формування капіталу підприємства, ще окремо вказують на бюджетні асигнування або 
субсидії [9, с. 122]. Більш узагальнено відображено структуризацію капіталу за джерелами 
формування у В. М. Родіонової та А. М. Поддєрьогіна. Вони звертають увагу на такі джерела 
формування капіталу: власні та прирівняні до них кошти; кошти, що мобілізуються на фінансовому 
ринку; кошти, що надходять внаслідок перерозподілу [10, с. 15]. Найбільш поширеною та 
застосовуваною класифікацією капіталу підприємств за джерелами його фінансування є його розподіл 
на власний та залучений капітали (боргові зобов'язання). Такий підхід до структури капіталу за цією 
ознакою пропонують такі автори, як В. М. Суторміна, О. М. Бандурко, М. Я. Коробов, А. Афанасьєв, 
І. Т. Балабанов, І. О. Бланк та інші. 

Дослідженням питання класифікації власного капіталу займались багато вчених-економістів: 
І. Бланк, В. Бочарова, М. Крейніна, Ю. Брігхем, Ю. Воробйов, М. Кужельний та інші. 

С. О. Білун вважає що основою класифікаційної градації власного капіталу підприємства можна 
назвати його поділ на вкладений та нагромаджений [1, с. 98]. 

Вважаємо, вкладений капітал – це капітал, основним джерелом формування якого є внески 
учасників підприємства, а також конвертація боргових зобов'язань. Тоді як нагромаджений капітал – 
це капітал, що формується під впливом господарсько-фінансової діяльності підприємства. Згідно 
даних визначень, можемо чітко визначити складові даних видів власного капіталу. 

До вкладеного капіталу належать такі елементи: 

– зареєстрований капітал; 

– додатково вкладений капітал. 
Нагромаджений капітал об'єднує такі елементи: 

– нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 
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– резервний капітал; 

– інший додатковий капітал. 
Відповідно до організаційно-правових особливостей функціонування підприємств лісового 

господарства, виходячи із вище сказаного, бачимо, що в основі власного капіталу є статутний капітал. 
Запропоновану нами структурну схему власного капіталу показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема власного капіталу підприємств лісового господарства 

 
Також, вважаємо, що в процесі діяльності підприємств лісового господарства формується та 

використовується притаманний такій галузі специфічний вид капіталу, який, з нашої точки зору, можна 
визначити як «природний капітал». 

Природний капітал науковцями та вченими трактують багатогранно. В. І Вовк вважає, що 
природний капітал – це фонд, який продукує потік природних ресурсів і послуг [2]. Запасом природних 
виробничих ресурсів називає природний капітал В. Г. Герасимчук [3, с. 7]. 

Т. В. Кривик розкриває суть природного капіталу, як капіталу, який використовує «первинні 
компоненти» [7, с. 35]. Призначення природного капіталу авторами вбачається у використанні для 
виробничих цілей [4, с. 127]. Д. М. Колотило знаходить призначення природного капіталу у 
використанні як засобу праці, джерела енергії безпосередньому споживанні [5, с. 286]. Зокрема, 
Л. Г. Мельник виокремлює основні характеристики природного капіталу, а саме здатності приносити 
дохід та сприяння створенню матеріальних багатств [8, с. 241]. 

З наведеного вище стає зрозумілим, що більшість вчених-економістів розглядають природний 
капітал лише з точки зору природокористування або невід’ємної частини національного капіталу. 
Тому, враховуючи усю специфіку та склад капіталу лісогосподарських підприємств, на наш погляд, 
необхідним стає впровадження даної категорії, як повноцінної частини капіталу підприємств лісової 
галузі з подальшим введенням відповідних бухгалтерських рахунків. На наш погляд, природний 
капітал у лісовому господарстві слід трактувати як сукупність природних активів, що у контексті 
самовідновлюючої та саморегулюючої функції призводить до отримання вигоди.  

Також природний капітал у лісовому господарстві слід розділити на дві категорії. А саме: 
первинний природний капітал (той, що даний одразу), та нагромаджений природний капітал (той, що 
нагромаджується в ході діяльності лісогосподарських підприємств). З урахуванням вище зазначеного, 
пропонуємо наступну класифікацію капіталу для підприємств лісової галузі (рис. 2). 

Власне лісове господарство забезпечує розширене лісовідтворення, підвищення продуктивності 
лісів, посилення їх екологічних функцій, лісовпорядкування, захист та охорону. Вирішальна роль у 
проведенні цієї роботи належить лісництвам. Основним принципом ведення лісового господарства є 
комплексність, що дає змогу передбачити, крім відтворення ресурсів деревини, лісозаповідну, 
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охоронну та екологічну діяльність, заготівлю сировини для лісохімії, ефективну переробку лісорубних 
решток тощо. 

 
Рис. 2. Класифікація капіталу лісогосподарських підприємств 

Джерело : розробка автора 
 

У ході діяльності в лісовому господарстві виконують такі завдання: 
− займаються заготівлею і закупівлею лісового насіння; 
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− вирощуванням об’єктів озеленення, ялинок, декоративно-садивного матеріалу: 
− реалізацією лісопродукції, пиломатеріалів, ліквідної технічної сировини,сільгосппродукції; 
− наданням рекреаційних послуг; 
− послуг з організації ландшафтного дизайну. 
Отже, на нашу думку, лісове господарство – це галузь економіки, що забезпечує весь цикл 

лісогосподарських робіт: від вирощування лісів, збору лісового насіння до заготівлі деревини та 
здійснює заходи щодо лісовідновлення та раціонального використання лісових ресурсів. 

Основним, на нашу думку, фактором, від якого залежить забезпечення безперервного 
функціонування підприємств в цілому (в тому числі і підприємств лісової галузі), є раціональне 
формування та використання капіталу підприємства. Роль капіталу в забезпеченні ефективної 
діяльності підприємств лісового господарства схематично зобразимо на рис. 3. 

 

Рис. 3. Роль капіталу в забезпечені ефективної діяльності підприємств лісового господарства  
Джерело : розробка автора 
 
Як бачимо з рис. 3, виконання основних цілей підприємств лісового господарства тісно пов’язані 

з формуванням та використанням капіталу підприємства, що має значний вплив на забезпечення 
ефективної діяльності підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Оскільки лісова галузь виконує важливі функції у 
розвитку економіки держави та потребує більше уваги дослідників для забезпечення ефективної 
діяльності і виконання лісогосподарських завдань, однією з провідних проблем, що потребують нині 
додаткового обговорення, є врахування особливостей лісової галузі при класифікації капіталу, його 
формуванні та використанні. Зокрема, враховуючи усю специфіку та склад капіталу лісогосподарських 
підприємств, необхідним стає впровадження природного капіталу, як повноцінної частини капіталу 
підприємств лісової галузі з подальшим введенням його у структуру відповідних рахунків 
бухгалтерського обліку. 
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Анотація 

В статті досліджено класифікацію капіталу підприємств лісового господарства та, 
відповідно до організаційно-правових особливостей функціонування лісогосподарських підприємств, 
наведено структуру власного капіталу, згідно якої він поділяється на зареєстрований (статутний 
капітал) й нагромаджений (нерозподілені прибутки, додатковий капітал, резервний капітал). 
Визначено роль капіталу в забезпечені ефективної діяльності підприємств лісового господарства 
та досягненні основних цілей, а саме: зростання прибутковості, мінімізації витрат, раціонального 
використання ресурсів, та виявлено тісний зв'язок їх виконання з формуванням та використанням 
капіталу. З огляду на специфіку лісової галузі виявлено притаманний їй специфічний вид капіталу, 
що слід трактувати як «природний капітал» та запропоновано визнати його повноцінною 
складовою капіталу підприємств лісового господарства. Враховуючи дані пропозиції, уточнено 
класифікацію капіталу для підприємств лісового господарства. 

Ключові слова: капітал, власний капітал, зареєстрований капітал, нагромаджений капітал, 
лісове господарства, природний капітал. 

 
Аннотация 

В статье исследовано классификацию капитала предприятий лесного хозяйства и, в 
соответствии с организационно-правовыми особенностями функционирования 
лесохозяйственных предприятий, приведена структура собственного капитала, согласно 
которой он делится на зарегистрированный (уставный капитал) и накопленный 
(нераспределенная прибыль, добавочный капитал, резервный капитал). Определена роль капитала 
в обеспечении эффективной деятельности предприятий лесного хозяйства и достижении 
основных целей, а именно: рост доходности, минимизации затрат, рационального использования 
ресурсов и раскрыта тесная связь их выполнения с формированием и использованием капитала. 
Учитывая специфику лесной отрасли, выявлено присущий ей специфический вид капитала, 
который следует трактовать как «природный капитал» и предложено признать его полноценной 
составляющей капитала предприятий лесного хозяйства. Учитывая данные предложения, 
уточнено классификацию капитала для предприятий лесного хозяйства. 

 Ключевые слова: капитал, собственный капитал, зарегистрированный капитал, 
накопленный капитал, лесное хозяйства, природный капитал. 

 
Annotation 

In the article it is investigated the classification of capital of forestry and according to organizational 
and legal features of the functioning of forest enterprises  it is given  the structure of own capital, under which 
it is divided into registered (authorized capital) and accumulated (retained earnings, additional capital, 
reserve capital). It is determined the role of capital in providing of   effective operation of forest enterprises 
and achieving major objectives, namely: increasing of  profitability, cost minimization, resource management, 
and  it is found a close relationship with the formation of their implementation and use of capital. According to 
the specificity of forest industry it is found inherent specific kind of capital that should be interpreted as 
"natural capital" and it is propped to recognize its full capital component of forestry. Taking into account 
these offers, it is specified classification of capital for forest enterprises. 

Key words: capital, own capital, registered capital, accumulated capital, forest economies, natural 
capital. 
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ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
У СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Перехід до раціонального використання обмежених природних 

ресурсів планети та зменшення залежності економіки від традиційних викопних джерел енергії, які 
негативно впливають на зміну клімату та спричиняють енергетичну уразливість багатьох країн, є 
фундаментальними чинниками функціонування економічної та соціальної сфер у ХХІ столітті. 
Вичерпання енергетичних ресурсів, значні викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище, 
забруднення середовища відходами і засолення підземних та наземних вод спричинили великий 
інтерес розвинутих країн до питань енергоефективності, рециклінгу, регулювання викидів парникових 
газів тощо. Передові країни світу та Європи прийняли стратегічні рішення, що передбачають значні 
інвестиції у розвиток альтернативної енергетики та «зелених» технологій. 

Все більшого розповсюдження набуває політика країн Європи, що націлена на дотримання 
принципів сталого розвитку. Сталий розвиток передбачає загальну оптимізацію виробництва та 
функціонування підприємств – від зменшення використання енергії та викидів шкідливих речовин в 
навколишнє середовище до стандартизації процесів в діяльності підприємства (стандарт екологічного 
менеджменту ISO 14001 та стандарт енергетичного менеджменту ISO 50001). Крім того, значні 
витрати на енергоресурси, утилізацію відходів виробництва, штрафи за викиди шкідливих речовин в 
навколишнє середовище також стають вагомою причиною оптимізації виробничих процесів.  

Ще однією глобальною проблемою для цивілізації, що є істотним елементом у реалізації цілей 
сталого розвитку, постала тенденція накопичення твердих побутових відходів (ТПВ). З цієї причини 
тривалий час удосконалюються технології поводження з цими відходами, щоб довести їх життєвий 
цикл до логічного завершення. Серед таких технологій найбільш помітною вирізняється практика 
переробки ТПВ для виробництва енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Європейська Стратегія Сталої, 
Конкурентоспроможної та Безпечної Енергії [1] передбачає до 2020 р. досягнення таких цілей: 
скорочення обсягів споживання традиційної енергії на 20%, збільшення частки альтернативної енергії 
в енергетичному балансі ЄС на 20% та 20-ти відсоткове зменшення викидів парникових газів.  

Німеччина, як одна з передових країн у сфері розвитку альтернативної енергетики, вже у 2009 
році займала частку 16% на ринку новітніх зелених технологій та торгівлі екологічно чистою 
продукцією [2]. У 2007 році німецький сектор зеленої індустрії налічував півтора мільйона працівників, 
з них близько 250 тис. осіб – у секторі відновлюваних джерел енергії [3, с. 13]. Крім того, у Німеччині 
прийнято закон, згідно з яким 40% енергоресурсів мають вироблятися за рахунок нетрадиційних 
джерел. У Данії ця частка становить 60% [4].  

Проблему енергоефективності України досліджують такі вітчизняні вчені, як: Долінський А. А., 
який висвітлював проблеми енергоємності економіки України [5]; Хижнякова Н. О., яка у своїх працях 
досліджувала методи забезпечення ефективного поводження з твердими побутовими відходами, їхню 
переробку та утилізацію [6]; Мельник Л. Г. приділив значну увагу екологічному аспекту економічної 
діяльності, як важливій складовій забезпечення сталого розвитку [7]. 

Згідно з даними [4], частка альтернативної енергетики в Україні становить лише 0,3-0,5% від 
загального обсягу споживання енергії. Газ і нафта залишаються основними джерелами енергії та 
становлять 60% в загальній структурі джерел енергії. Крім того, на сучасному етапі однією з основних 
проблем економіки України є висока енергоємність ВВП (0,89 кг умовного палива на 1 дол. США 
виробленої продукції), що у три-п’ять разів перевищує показники розвинених країн [5, с. 158]. 

У зв’язку з вищевикладеним, виникає потреба глибшого дослідження можливостей використання 
в Україні альтернативних джерел енергії, а саме –переробки твердих побутових відходів, що 
зумовлює актуальність даної статті. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування доцільності використання твердих 
побутових відходів як відновлювальних джерел енергії, оцінювання можливостей України в 
застосуванні відповідних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регламентація обсягів використання традиційної 
сировини схилили Швецію до зміни енергетичної моделі держави. Найбільша революція відбулась в 
свідомості мешканців, котрих влада переконувала до нового визначення слова «паливо» і звернула 
увагу на вартість енергії. Важливим був пошук її нових джерел. Сьогодні вже 43,9% використовуваної 
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енергії походить з альтернативних джерел. Особливо це стосується тепла – понад 80% походить з 
відновлюваних джерел, а споживання вугілля і природного газу знаходяться на мінімальному рівні. 
Відходи – це найбільша екологічна проблема у багатьох країнах, однак більшість з них корисно їх 
використовує. Для прикладу, у Швеції та в декількох інших країнах Європи модель господарювання 
відходами базується на філософії сортування сміття біля джерела виникнення. Результативність 
цього методу вражає – аж 45% відходів підлягає рециклінгу, інша частина відходів, яку неможливо 
перетворити до повторного господарського використання, передається до спалювання. Внаслідок 
такого мислення і господарювання лише 4% відходів відправляється на традиційні сміттєзвалища, 
тоді як у середньому по Європі близько 38% [8, c. 60-61]. 

Господарювання відходами в Швеції виконує важливу роль в енергетиці. У місцях спалювання 
відходів виробляється електрична енергія для помешкань і для промисловості. Щороку Швеція 
використовує на різні потреби, зокрема на опалення, близько 2 млн. тонн сміття, завдяки чому жителі 
800 тисяч шведських будинків отримують тепло, і ще 250 тисяч – електроенергію. Понад 10% енергії 
виробляється у процесі спалювання сміття. Енергія постачається класичними тепломережами і не 
вимагає нової інфраструктури. Додатково для збільшення ефективності процесу видобутку енергії 
використовується тепло з місць спалювання відходів через їх охолодження і скраплення. Гази вже у 
вигляді рідини очищаються і використовується в опалювальній мережі замість питної води. Варто 
звернути увагу на той факт, що вечірній Стокгольм зігрівається комунальними і промисловими 
відходами. В м. Ногдалені в спалювальному цеху 500 тис. тонн комунальних відходів і 250 тис. тонн 
промислових відходів щороку виробляється 1,7 ГВт тепла і 450 ГВт електроенергії. В загальному 
Швеція має 28 установок такого типу, що працюють на відходах та спалюють приблизно 5,5 млн. тонн 
сміття щороку. Проте, протягом наступних 6-8 років плани з розширення можуть збільшити потужності 
на 30% [8, c. 60-61]. 

Велику частину сміття становлять органічні відходи, рециклінг яких організовують через 
видобуток біогазу, який використовується в виробництві електро- і теплоенергії або для подальшої 
переробки і використання як палива для транспортних засобів. Наприклад, в Хельсінбурзі (90 тис. 
жителів) всі автобуси заправляються метаном, видобутим з відходів. Надлишок передається міській 
газовій мережі. Екопаливо дозволяє зменшити витрати на господарювання відходами [8, c. 60-61]. 

Щодо ситуації в Україні, Юдін М. А. [9, с. 309] стверджує, що технічно досяжний потенціал 
альтернативних джерел енергії в Україні становить близько 79 млн. т.у.п., а економічно досяжний 
потенціал цих джерел – 57,7 млн. т. у. п.  

За дослідженнями Кабінету Міністрів України, вміст цінної вторсировини у побутовому смітті для 
використання його у подальшій переробці має складати: папір – 10,3-26,4%; харчові відходи – 20-40%; 
деревина – 0,75-3,7%; текстиль – 0,2-8%; метал – 1-5,8%; скло – 1,1-9%; полімери – 0,6-6%. Інша 
частина не придатна для вторинної переробки. Проте відходи, що містять горючі компоненти, можуть 
бути використані в подальшому за допомогою технології газифікації з використанням когенераційних 
установок [9, с. 310]. 

Досвід Швеції в сфері поводження з відходами може бути застосованим і в Україні. Так, кількість 
полігонів для видобування біогазу з твердих побутових відходів становить 90 одиниць. За 
попередніми прогнозами, така кількість відходів може забезпечити 400 млн. м3 біогазу на 1 рік (при Q 
= 19,8 МДж/ м3 за допомогою використання 150 когенераційних установок. Електричний потенціал 
біогазу в Україні становить 745 млн. кВт/рік [9, с. 311].  

Обсяги відходів в Україні зростають. За останні 10 років кількість відходів, що утворюються на 
одну людину, зросла на 75% і становить приблизно 300-400 кг на рік. Проте велика кількість 
сміттєзвалищ перевантажені (314 з них), не відповідають нормам екологічної безпеки (897 – 20%) 
[10, с. 10]. 

За попередніми розрахунками, через застосування сміттєпереробних комплексів можна 
отримати наступний економічний ефект: від переробки паперу та картону – 180 млн. грн., металу – 
225 млн. грн., склотари – 40 млн. грн., полімерів – 740 млн. грн., текстилю – 80 млн. грн. Загалом, за 
рахунок переробки відходів можна отримати сумарний еколого-економічний ефект на суму 1300 млн. 
грн. [10, с. 30]. 

Висновки з проведеного дослідження. Енергоефективність, ресурсоефективність та 
впровадження «зелених» технологій визначаються як пріоритетні напрями подальшого економічного 
розвитку України. Здійснення структурних зрушень у напряму енергоефективної, низьковуглецевої 
економіки з економним використанням обмежених природних ресурсів передбачає комплексний підхід 
екологізації промисловості, сектору екологічних послуг та інфраструктури (транспортних систем, міст, 
будівель, електро-, водо- та теплопостачання, логістики) тощо. 

В Україні потенціал ринку продукції та технологій для підвищення енергоефективності 
надзвичайно великий. Активне вирішення цих проблем вимагає значних інвестиційних ресурсів у 
дослідження та впровадження нових технологічних рішень на національному та місцевому рівнях, 
удосконалення політики цін і тарифів для стимулювання поведінки споживачів у напряму енерго- та 
ресурсоефективності.  
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Анотація 
Наведено передумови переходу до раціонального використання природних ресурсів та 

загострення проблеми накопичення твердих побутових відходів в контексті стратегії сталого 
розвитку. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання твердих побутових відходів як 
відновлювальних джерел енергії. Проведено аналіз сучасної ситуації поводження з твердими 
побутовими відходами як ресурсоцінними та придатними до подальшого використання 
матеріалами в країнах Європи, а також оцінено можливості та перспективи застосування таких 
«зелених» технологій в Україні, де обсяги утворення твердих побутових відходів становлять 
екологічну проблему на шляху забезпечення стратегії сталого розвитку. 

Ключові слова: тверді побутові відходи, енергоефективність, сталий  розвиток. 
 

Аннотация 
Приведены предпосылки перехода к рациональному использованию природных ресурсов и 

обострение проблемы накопления твердых бытовых отходов в контексте стратегии 
устойчивого развития. Обоснована целесообразность и необходимость использования твердых 
бытовых отходов как возобновляемых источников энергии. Проведен анализ современной 
ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами как ресурсоценными и пригодными для 
дальнейшего использования материалами в странах Европы, а также оценены возможности и 
перспективы применения таких «зеленых» технологий в Украине, где объемы образования 
твердых бытовых отходов составляют экологическую проблему на пути обеспечения стратегии 
устойчивого развития.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, энергоэффективность, устойчивое развитие. 
 

Annotation 
Preconditions for the transition to the rational use of natural resources and the growing accumulation 

problem of solid waste in the context of sustainable development are presented. Feasibility and necessity of 
using municipal solid waste as resourcevaluable and suitable for further using materials and the renewable 
energy in European countries is justified. The current situation of solid waste management is analyzed and 
the possibility and prospects of using such «green» technologies in Ukraine, where volumes of solid waste 
make an environmental problem on the way of sustainable development strategy providing.  

Key words: solid waste, energy efficiency, sustainable development. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ  
В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Розв’язання проблем підвищення ефективності інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі є надзвичайно актуальним завданням в 
сучасних умовах і багато в чому визначається вдосконаленням системи формулювання вартості й 
планування капітального будівництва. З переходом вітчизняної економіки на ринкові відносини, значно 
зросла роль ефективних механізмів оцінки вартості інвестиційно-інноваційних проектів. Передовий 
світовий досвід показує, що ефективність реалізації проектів та інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств багато у чому визначається якістю розроблення проектно-кошторисної документації, 
перспективних і поточних планів капітального будівництва на основі економічного обґрунтування 
показників ефективності проекту. Зменшення будівельних витрат у результаті вдосконалення 
проектних рішень і технології виробництва стає дедалі помітнішим чинником підвищення ефективності 
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, сприяє вдосконаленню технологічної та 
відтворювальної структури капітальних інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації, управління, фінансування, оцінки 
економічної ефективності інноваційних проектів досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
С. Колупаєва, А. Коренний, О. Кузьмін, А. Кутейников, О. Лапко, Д. Львов, І. Макаренко, Б. Патон, 
С. Покропивний, Й. Петрович, П. Перерва, Я. Плоткін, А. Пригожин, А. Перлакі, А. Савченко, Б. Санто, 
Б. Твісс, М. Туган-Барановський, В. Терехов, М. Чумаченко, Й. Шумпетер, А. Яковлєв, О. Кантаєва, 
Є. Галушко та ін. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень з цієї проблематики, до теперішнього 
часу в економічній науці не сформовано чіткого цілісного уявлення про ціноутворення в інвестиційно-
інноваційній діяльності підприємства. Існуючі підходи до вирішення даної проблеми, як правило, носять 
різноспрямований характер і являють собою рекомендації з вирішення окремих питань, пов'язаних з 
ефективністю інноваційної діяльності. То ж нині існує нагальна потреба в подальшому вивченні 
інструментарію ціноутворення в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретико-методологічні підходи впливу 
ціноутворення на ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства на основі оцінки 
діючих методів ціноутворення в будівництві та зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційно-інноваційний проект (ІІП) – сфера 
діяльності учасників ринку, спрямована на зміну технічної, економічної або соціальної систем 
відповідно до окресленої мети, пов’язана з реалізацією капітальних інвестицій – від початку 
будівництва до закінчення експлуатації об’єкта. У будівництві (інвестиційно-інноваційний проект) – це 
розв’язання проблеми зі створення нових, реконструкції, технічного переозброєння існуючих 
комплексів промислових або житлових споруд. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» під інноваційним проектом розуміється комплект 
документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у т. ч. інвестиційних) щодо 
створення та реалізації інноваційного продукту й (або) інноваційної продукції [5]. 

Розглядається поняття інвестиційно-інноваційного проекту – як сукупність взаємозв’язаних проектів 
донорно-акцепторного типу, об’єднаних єдиною стратегічною метою, що мають принципово різні завдання. 
Основний (стратегічний) проект виконує довготермінове завдання високої значущості для підприємства 
(виживання у несприятливих умовах, перехід на якісно новий рівень діяльності), допоміжні проекти 
вирішують тактичні й оперативні завдання фінансово-виробничого забезпечення [2]. 

Середовище інвестиційно-інноваційного проекту від моменту його виникнення до припинення 
неоднорідне і динамічне, що визначає необхідний рівень системності (повної та несуперечливої) при 
заданій складності у його дослідженні. Ефективність проекту не рівнозначна ефективності об’єкта, 
який у цьому проекті створюється і виготовляє продукцію. Для першого характерні наявність чіткої 
мети, що добре ідентифікується, й обмеженість термінів реалізації, для другого – визначають функції. 
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Учасники інвестиційно-інноваційного проекту також можуть бути представлені у вигляді великих, 
складних, багатоцільових, багатофункціональних, нелінійних, імовірнісних, динамічних, 
самоудосконалюваних керованих інформаційних систем. Більшості з них притаманна менша 
визначеність у процесах акумуляції інвестиційних ресурсів, значна ймовірність нерозуміння 
найближчих і довготермінових завдань, зміна з часом своїх цілей. Зоною ризику є також труднощі, 
пов’язані з вибором організаційної структури і розподілом керівних посад, відсутність справжньої 
стратегічної автономії, порівняно підвищена ротація кадрів та керівництва в структурі управління ІІП. 
Усі витрати, що пов’язані зі створенням будівельної продукції і передбачені в кошторисах 
(кошторисних розрахунках) відповідають обсягам інвестицій (капітальним інвестиціям), що їх 
скеровують на капітальне будівництво.  

Перехід на ринкові відносини змусив враховувати нові види витрат у будівництві при 
розробленні кошторисної документації: плата за землю; витрати на узгодження технічних умов; нові 
види податків і зборів; страхування; відсотки за кредити; витрати за реалізацію векселів та інших 
цінних паперів; витрати на розроблення й експертизу конкурсної документації, а також організацію і 
проведення конкурсів (торгів); витрати замовників на професійне управління інвестиційно-
інвестиційними проектами; оплата нових послуг національного і регіональних центрів ціноутворення, а 
також інших організацій, що здійснюють розроблення та експертизу кошторисної документації. Разом 
із тим, значна частина згаданих витрат, характерних для ринкових відносин у будівництві, має сприяти 
підвищенню ефективності розроблення і реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, а також 
оптимізації розрахунків кошторисної вартості будівництва об’єктів. 

Інвестиційні витрати охоплюють: 
1. Витрати на розроблення передпроектної документації у вигляді обґрунтування інвестицій, 

бізнес-планів, інвестиційних пропозицій та інших документів; 
2. Витрати на розроблення проектно-кошторисної документації. У загальному випадку для 

найбільших об’єктів охоплюють витрати на інвестиційно-інноваційний проект, конкурсну і робочу 
документацію; 

3. Витрати на виконання зобов’язань із реалізації інвестиційно-інноваційних проектів їхніми 
підрядниками і замовниками; 

4. Витрати на будівництво, що охоплюють вартість підрядних робіт, придбання і монтаж 
устаткування та інші витрати (компенсації) замовника. 

Розмір перерахованих витрат диференціюється за підприємствами, будівлями та спорудами та 
регламентується національними нормативними документами [3].  

Рівень ціноутворення в будівництві має значний вплив на економічний стан інших галузей 
національної економіки. Наскільки ціни визначають обсяги капітальних інвестицій на розвиток реального 
сектора економіки України, настільки від якості їх формування і застосування залежать, зрештою, обсяги 
бюджетних та позабюджетних інвестицій на будівництво, реконструкцію й технічне переозброєння 
підприємств, будівель, споруд. Цінова політика в будівництві істотно впливає на ефективність 
обґрунтування, залучення і використання інвестицій. Досконала державна цінова політика в будівництві 
базована на двох принципах: а) об’єктивно необхідні витрати на конкретне будівництво; б) конкретні 
правила розрахунку та оптимізації цін із урахуванням попиту і пропозиції на ринку будівельної продукції. 

У будівництві значення методів ціноутворення у формуванні чистого прибутку на відміну від 
інших галузей економіки відрізняється тим, що готова будівельна продукція розрахована на 
конкретного споживача. 

Вартість інвестиційно-інноваційного проекту, зокрема у будівництві, розраховують на користь 
інвесторів, замовників та підрядників на чотирьох стадіях управління з різним ступенем точності й 
достовірності залежно від достовірності початкових даних і правильності використання нормативної бази: 

1. На передпроектній стадії ухвалюють рішення про інвестування проектів залежно від його 
ефективності, а вартість будівництва розраховують в обґрунтуванні інвестицій (за необхідності пошуку 
інвесторів – бізнес-плану та інвестиційної пропозиції); 

2. На стадії розроблення проекту визначають договірну ціну й укладають контракти з підрядниками, 
а вартість будівництва розраховують у проектно-кошторисній документації і використовують для 
формування конкурсної (тендерної) документації замовників та конкурсних пропозицій підрядників 
(оферти) з метою подальшого розрахунку ефективності й інших техніко-економічних показників. При цьому 
використовують детальніші початкові дані та нормативну базу порівняно з першою стадією; 

3. На стадії реалізації проекту здійснюють розрахунок фактичної вартості та собівартості 
будівництва, порівняння фактичних показників із розрахунковими з метою оцінки фактичної 
економічної ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. При цьому використовують детальні 
початкові дані, кошторисну і виробничу нормативну базу; 

4. На завершальній стадії аналізують співвідношення фактичної вартості будівництва за проектом із 
передбаченою договором підряду з метою проведення остаточних розрахунків по контактах, а також 
розрахунку фактичної економічної ефективності і інших показників інвестиційно-інноваційного проекту. 
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У загальному випадку можна застосовувати чотири види розрахунків вартості будівництва 
об’єктів із різним ступенем точності залежно від можливостей користувачів за обсягом початкових 
даних, а також наявності та повноти кошторисної нормативної бази: 

1. Перший вид розрахунку передбачає визначення вартості проектованого об’єкта, коли його 
основні параметри повністю співпадають із об’єктом-представником. Наприклад, типове житлове 
будівництво, в якому відмінності між об’єктам полягають у нульовому циклі та внутрішніх 
оздоблювальних, санітарно-технічних і електромонтажних роботах. 

2. Другий вид розрахунку передбачає визначення вартості проектованого об’єкта за 
невідповідності його за величиною та потужністю з типовими проектами. 

3. Третій вид розрахунку дає змогу визначити вартість проекту за невідповідності видів робіт, 
передбачених локальними кошторисними розрахунками з індивідуальними проектами. 

4. У четвертому виді розрахунку передбачений режим формування локальних кошторисних 
розрахунків із уточненням конструктивних рішень, технологій, механізмів, матеріалів, виробів та 
устаткування зі застосуванням сучасних кошторисних норм і розцінок. Цей вид розрахунку 
найефективніший, оскільки дає змогу визначити прогнозну вартість будівництва об’єктів. Проте, для 
його застосування необхідне створення відповідних методик, прикладних комп’ютерних програм, 
кошторисної нормативної бази, зокрема, згаданих раніше прейскурантів натуральних і вартісних 
показників за типовими та індивідуальними проектами в регіонах будівництва. 

Моделі життєвого циклу ІІП можуть бути представлені поетапно у часовому, технологічному і 
ринковому середовищах. Життєвий цикл реального інвестиційно-інноваційного проекту охоплює 
наступні основні етапи: 

а) передпроектний (вивчення прогнозів і напрямів розвитку країни, регіону, міста; обґрунтування 
і планування вкладення засобів, вибір об’єкта інвестування, ухвалення рішення про початок 
проектування, інвестування); 

б) проектно-дослідницьких робіт (узгодження, експертиза і затвердження ТЕО, розрахунок 
ефективності, розроблення, узгодження й затвердження робочої документації, аналіз ризику, 
експертиза, ухвалення рішення про продовження інвестування, відведення землі під будівництво, 
отримання дозволу на будівництво, розроблення бізнес-плану); 

в) реалізація (проведення торгів і укладання контрактів; зведення-будівництво, 
пусконалагоджувальні роботи та освоєння виробничих потужностей, фінансування і кредитування 
робіт та постачання, повне освоєння засобів, введення об’єктів ІІП в експлуатацію); 

г) експлуатація (функціонування, розвиток, модернізація-ремонт, ліквідація) – відшкодування 
засобів. 

Із погляду життєздатності ІІП, найважливіша його стадія –обґрунтування вкладення капіталу 
(оцінка життєздатності проекту, вибір і попереднє узгодження місця розташування об’єкта, екологічна 
експертиза). Відбір інвесторами на початковому етапі неефективних ІІП дає змогу заощадити до 30% 
власних засобів. При найменшому відхиленні від прогнозу, що буває порівняно часто (затримка 
платежів, сезонне коливання цін, кореґування технічної документації і тому подібне), нестійка 
рівновага інтересів великої кількості учасників порушується і призводить до панічного вилучення своєї 
частки в проекті у тій або іншій формі. 

Життєвий цикл ІІП закінчується у момент повного відшкодування раніше вкладених коштів, 
отримання заданого розміру чистого прибутку або зміни його функції, призначення (виникнення нового 
ІІП) або коли подальша експлуатація ІІП призводить до ризику щодо безпеки життя і здоров’я людей, 
не відповідає державним інтересам. Відповідно цього моменту ухвалюють рішення про реконструкцію, 
ремонт або ліквідацію ІІП (рис. 1). 

Основними особливостями будівельної частини ІІП є: велика тривалість виробничого циклу і 
значні одноразові та поточні витрати (зокрема транспортні витрати: на попередню інфраструктурну 
підготовку території будівництва) на одиницю готової продукції, територіального розташування 
об’єктів, що приводить до специфічних форм розрахунків, нерухомість (тобто земля є місцем 
просторового розміщення будівництва і його складовою частиною), багатоелементність та 
різноманітність інженерного оснащення будівель і споруд, необхідність ефективного розпорядження 
виділеною земельною ділянкою (зокрема підземним простором), обов’язкове врахування інтересів 
великої кількості учасників інвестиційного процесу (відповідних дозвільних і контролюючих органів 
держави, дослідницьких, проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних 
та експлуатаційних підприємств, заводів-виробників устаткування, експертних органів й організацій) за 
обов’язкового врахування думки відповідних громадських організацій і є особливістю розрахунку 
ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. 

В умовах ринкових відносин обсяги будівельної продукції оцінюють замовник та підрядник на 
рівноправній основі в процесі укладення договору підряду на капітальне будівництво об’єкта. Для цього 
виконують техніко-економічну оцінку проекту об’єкта, що його будують, і враховують пропозиції замовника 
та підрядника. Кошторисна вартість будівництва – сума грошових коштів, необхідних для його здійснення 
відповідно до проектних матеріалів, – не тільки основа всього будівництва, а й узгодження взаємин 
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замовника і підрядника, обґрунтування інвестицій та інновації, оцінка рівня продуктивності праці й 
виявлення резервів зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. Так контролюють обґрунтованість 
кошторисних нормативів із врахуванням особливостей будівництва об’єкта певного типу. 
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Ціна будівельної продукції в розвинених світових ринках охоплює собівартість продукції, 
прибуток та інші витрати. Особливостями ціноутворення будівельної продукції є: 

а) індивідуальність цін на будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння 
підприємств, будівель та споруд. Це визначається тим, що будівельна продукція територіально закріплена, 
враховує різні природнокліматичні, містобудівні та інші особливості умов будівництва об’єктів; 

Таблиця 1 
Основні підходи до встановлення ціни на будівельну продукцію  

 

Мінімальний рівень 
ціни Оптимально можливий рівень ціни, що враховує реальні: Максимальний рівень 

ціни 

Отримання прибутку 
за цьому підходу 
неможливе 

Собівартість 
будівельної продукції 
(БМР) 

Ціну конкурентів Якість будівельної 
продукції 

Формування попиту за 
цьому підходу 
неможливе 

Джерело: [7, с. 85] 
 
б) високий рівень матеріаломісткості, що визначає необхідність ефективного моніторингу 

поточних цін на матеріальні ресурси й оптимізації вибору їх постачальників; 
в) значна тривалість життєвого циклу, що ускладнює систему ціноутворення в будівництві, а 

також нагальна необхідність оптимізації ціни залежно від ефекту і термінів реалізації проекту; 
г) використання при будівництві різних типів об’єктів різноманітних технологій будівництва і 

широкої номенклатури матеріально-технічних ресурсів, які впливають на значні масштаби 
нормативної бази ціноутворення, що не має аналогів у жодній галузі матеріального виробництва; 

д) постійна дія атмосферно-кліматичних чинників в умовах виконання будівельно-монтажних 
робіт на відкритому повітрі на різних будівельних майданчиках; 

Порядок розрахунку кошторисної вартості будівництва регламентується Правилами визначення 
вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами, затвердженими наказом Держбуду України № 85 від 
17.06.2003 р. [3]. 

Найважливішим чинником перебудови інвестиційно-будівельної діяльності в Україні є 
переорієнтація її головних цілей і показників економічної ефективності. 

Головну увагу необхідно приділити економії не матеріальних ресурсів затверджених норм і 
проектів, а грошових коштів за допомогою розроблення і реалізації економічніших ІІП з меншими 
питомими витратами обсягів на одиницю потужності (послуг), менш трудомістких і енергоємних в 
експлуатації, менш ризикових в реалізації, з максимально можливим використанням високих 
інноваційних технологій, ефективних місцевих будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, основними вимогами до вітчизняної методології 
та інформаційної технології оптимізації розрахунків вартості будівництва з урахуванням передового 
зарубіжного досвіду є: 

1. Визначення оптимальної кошторисної вартості будівництва в кошторисах інвесторів (або 
кошторисних розрахунках) і конкурсної документації замовника з урахуванням найраціональнішої 
тривалості та ефективності реалізації інвестиційно-інноваційних проектів і програм; 

2. Підвищення достовірності, насамперед, прогнозної оцінки вартості будівництва у 
передінвестиційній і передпроектній документації, а також на ранніх стадіях проектування; 

3. Спадкоємність кошторисних розрахунків на різних стадіях розроблення і реалізації 
інвестиційно-інноваційних проектів та програм із тим, щоб відмінності між кошторисними 
розрахунками, здійснюваними в різних видах кошторисної документації, а також документація щодо 
взаєморозрахунків за виконані роботи і послуги не перевищували обґрунтованих меж; 

4. Постійне вдосконалення елементної кошторисної нормативної бази, що враховує різноманітні 
технології будівництва, регіональні особливості, нові будівельні машини і механізми, засоби малої 
механізації, матеріали, конструкції та устаткування; 

5. Створення принципово нової укрупненої кошторисної нормативної бази, що ґрунтована, 
насамперед, на натуральних показниках фізичних обсягів робіт, трудомісткості, машино- і 
матеріаломісткості на одиницю потужності будівельної продукції за об’єктами-представниками та 
регіонами, яка має бути основою для розроблення відповідних питомих вартісних показників; 

6. Створення ефективніших інформаційних технологій, які забезпечують не лише опрацювання 
інформації для конкретного користувача, в корпоративному масштабі, а й і інформаційну сумісність 
усіх учасників інвестиційного процесу, що забезпечує обмін інформації у не тільки локальних, а й 
регіональних обчислювальних мережах. 
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Анотація 
На основі дослідження існуючих методів ціноутворення в будівництві доведено, що вони 

недостатньо ефективні для здійснення прогнозних кошторисних розрахунків, тому в світовій 
практиці дедалі більшого розвитку набуває метод формування банку даних про натуральні та 
вартісні показники будівництва об’єктів. Враховуючи сучасні умови господарювання, в будівництві 
доцільно застосовувати ресурсно-ранжувальний метод ціноутворення, який має такі переваги: дає 
змогу скоротити час і обсяги розрахунків шляхом вилучення з розгляду низки дрібних позицій, що 
практично не впливають на вартість будівництва об’єкту; дає можливість оперувати незначною 
кількістю позицій-представників; враховує динаміку та коливання цін на виконання робіт, 
устаткування і матеріали; забезпечує прозорість та ефективність кошторисних розрахунків на 
будівництво; дає змогу погоджувати інтереси замовника. 

Ключові слова: ціноутворення, інвестиційно-інноваційна діяльність, життєвий цикл 
інноваційного процесу, ціни на будівельну продукцію, кошторисна вартість будівництва. 

 
Аннотация 

На основе исследования существующих методов ценообразования в строительстве 
доказано, что они недостаточно эффективны для осуществления прогнозных сметных расчетов, 
потому в мировой практике все большего развития приобретает метод формирования банка 
данных о натуральных и стоимостных показателях строительства объектов. Учитывая 
современные условия ведения хозяйства, в строительстве целесообразно применять ресурсно-
ранжировочный метод ценообразования, который имеет такие преимущества: дает 
возможность сократить время и объемы расчетов путем исключения из рассмотрения ряда 
мелких позиций, которые практически не влияют на стоимость строительства объекта; дает 
возможность оперировать незначительным количеством позиций-представителей; учитывает 
динамику и колебание цен на выполнение работ, оборудования и материалы; обеспечивает 
прозрачность и эффективность сметных расчетов на строительство; дает возможность 
согласовывать интересы заказчика. 

Ключевые слова: ценообразование, инвестиционно-инновационная деятельность, 
жизненный цикл инновационного процесса, цены на строительную продукцию, сметная стоимость 
строительства. 

Annotation 
On the basis of research of existent methods of pricing it is well-proven in building, that they are 

effective not enough for realization of prognosis estimate calculations, that is why in world practice of all 
greater development the method of forming of bank of data acquires about the natural and cost indexes of 
building of objects. Taking into account the modern terms of menage, in building it is expedient to apply the 
resource range method of pricing, that has such advantages, : gives an opportunity to shorten time and 
volumes of calculations by an exception from consideration of row of shallow positions that practically does 
not influence on the cost of building of object; gives an opportunity to operate the negligible quantity of 
positions-representatives; takes into account a dynamics and price-wave on implementation of works, 
equipment and materials; provides transparency and efficiency of estimate calculations on building; gives an 
opportunity to co-ordinate interests of customer. 

Key words: pricing, investment-innovative activity, life cycle of innovative process, price on building 
products, estimate cost of building. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Світовий досвід засвідчує, що однією із умов успішної діяльності 

підприємств у конкурентному середовищі є їх орієнтація на інноваційну стратегію розвитку. 
Розроблення ефективних інноваційних стратегій та їх успішна реалізація вимагають використання 
сучасного управлінського інструментарію та його адаптації до умов конкретної галузі. Інноваційний 
розвиток підприємств газового сектора економіки України в силу галузевих особливостей повинен 
ґрунтуватися в першу чергу на використанні технологічних інновацій. Сьогодні існують певні 
методологічні труднощі, пов’язані з економічною оцінкою технологічних інновацій, оскільки існуюча 
методична база з дослідження параметрів інноваційного процесу в основному присвячена 
продуктовим інноваціям [1; 2]. Відповідно, проблема формування сучасних методичних підходів [3; 4] 
до визначення ринкових характеристик технологічних інновацій та управління процесами їх 
практичного використання є актуальною та вимагає подальших досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління інноваційним розвитком 
економічних систем присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, таких, як О. Амоша [5], В. Геєць 
[6], С. Ілляшенко [1; 7], Н. Краснокутська [8], О. Лапко [9], О. Суміна [10], Л. Федулова [11] та ін. 
Сьогодні накопичено значний науковий потенціал теоретико-методологічного забезпечення процесів 
управління інноваційною діяльністю. Проте існує чимало недостатньо досліджених аспектів впливу 
технологічних інновацій на розвиток підприємств системи газозабезпечення, особливостей управління 
інноваційним розвитком, циклічності інноваційних процесів. 

Постановка завдання. Метою статті є поглиблення та подальший розвиток теоретико-
методологічних підходів до дослідження проблем економічної оцінки технологічних інновацій, 
удосконалення структури інноваційного циклу, формування алгоритму управління процесами 
розроблення та впровадження технологічних інновацій на підприємствах системи газозабезпечення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні у переважній більшості джерел з 
проблематики управління інноваціями інноваційний процес прийнято розглядати як циклічний, а 
кожний інноваційний цикл (ІЦ) бере свій відлік від початку роботи над інновацією і закінчується 
розгортанням її комерційного виробництва. Своєю циклічністю характеризується і виробництво 
конкретних видів продукції. В роботах [12; 13; 14; 15] наголошується на необхідності врахування 
життєвого циклу товару (ЖЦТ) при формуванні інноваційних стратегій розвитку. Адже, як слушно 
стверджує Ілляшенко С. М. [13, с. 54], для довгострокового утримання конкурентних переваг «… 
необхідно проводити інноваційну діяльність не епізодично, а постійно, що потребує її планування. 
Крім того, для завантаження виробничих потужностей і отримання прибутку підприємство повинне 
мати у своїй номенклатурі товари, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу (ЖЦ), щоб 
падіння обсягів збуту і прибутку від одних товарів компенсувалося зростанням від інших. При цьому 
уже на етапі росту життєвого циклу конкретного товару слід починати роботи з просування на ринок 
його замінника».  

Як з’ясовано нами в процесі дослідження, статичний характер продукції та послуг підприємств 
системи газозабезпечення обумовлює практично повну відсутність продуктових інновацій та 
домінування, натомість, інновацій технологічних. В зв’язку з цим виникає питання, як саме пов’язані 
інноваційні цикли з технологічними циклами на газовидобувних підприємствах чи підприємствах 
трубопровідного транспорту газу. 

Що стосується газовидобувних підприємств, то їх діяльність безпосередньо залежить від обсягів 
газу в родовищі, стадії експлуатації родовища, кількості родовищ, що знаходяться в експлуатації 
тощо. Технологічні інновації в цьому випадку зазвичай спрямовані на удосконалення основних та 
допоміжних процесів видобування газу, удосконалення методів та технологій розкриття продуктивних 
пластів, активної дії на пласт, кінцева мета яких полягає у збільшенні рівня вилучення вуглеводнів з 
пласта та продовженні терміну продуктивної експлуатації родовища. Під впливом технологічних 
інновацій, які можуть носити циклічний характер, крива життєвого циклу родовища (крива Хабберта) 
буде змінюватися (рис. 1). 
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Рис. 1. Вплив технологічних інновацій на життєвий цикл родовища 

Джерело : розробка автора 
 
Внаслідок розроблення (придбання) і впровадження технологічних інновацій (ІЦ1 , ІЦ2 , ІЦ3) буде 

змінюватися крива життєвого циклу родовища, збільшуватиметься обсяг видобутого газу та 
подовжиться тривалість життєвого циклу родовища. 

Ефективність технологічних інновацій може бути оцінена шляхом співставлення витрат на їх 
реалізацію з отриманим результатом. Загальний обсяг видобутого газу за весь період експлуатації 
родовища відповідно до початкової технології його розроблення визначатиметься площею фігури, 
обмеженої кривою Q0(t) та віссю абсцис. В аналітичній формі загальний видобуток та сумарний дохід 
за весь період експлуатації родовища складуть відповідно: 
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де Q0(t) – обсяг видобування газу за одиницю часу відповідно до початкової технології 
розроблення родовища;  

P(t) – ціна газу, яка розглядається як змінний у часі параметр. 
 
Внаслідок впровадження першої технологічної інновації в момент часу t1, зміниться інтенсивність 

видобування газу, яка описуватиметься функцією Q1(t), а також зросте тривалість періоду експлуатації 
родовища. Тепер інтегральний видобуток та дохід складуть відповідно: 
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характеризують позитивний результат у вигляді збільшення обсягу видобутку газу та інтегрального 
доходу від запровадження технологічної інновації на першій стадії експлуатації родовища. Відповідно 
економічна доцільність такої інновації може бути визначена шляхом співставлення додаткових 
позитивних результатів (5) та (6) з витратами на розроблення (придбання) і впровадження 
технологічної інновації.  

Враховуючи, що тривалість експлуатації родовища може сягати декількох десятків років, а ефект 
від технологічних інновацій знижується з часом, на практиці виникає необхідність неодноразової 
реалізації різних технологічних інновацій впродовж життєвого циклу родовища. Це також обумовлено і 
постійним розвитком та удосконаленням технологій газовидобутку. Відтак у загальному випадку 
можна записати залежність інтегрального видобутку та доходу від запроваджених технологічних 
інновацій у вигляді: 
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де t0 – момент початку експлуатації родовища;  
ТЦn – тривалість експлуатації родовища;  
t1, …, ti, …, tn – моменти впровадження технологічних інновацій.  
 
В якості критеріїв ефективності розроблення (придбання) та запровадження технологічних 

інновацій нами пропонується використовувати відносні показники приросту обсягу видобутку газу та 
доходу на одиницю затрачених інвестиційних ресурсів: 
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 - відповідно приріст обсягу видобутку газу, та доходу, отримані внаслідок 
запровадження і-ї інновації в інтервалі часу t; 

tiI ,  - обсяг інвестиційних ресурсів, затрачених на розроблення (придбання) та запровадження і-

ї технологічної інновації в інтервалі часу t. 
 
Використовуючи загальноприйняті методики оцінки економічної ефективності інвестицій 

(наприклад, на основі використання показників NPV, PI, IRR, PP) можна визначити економічну 
доцільність та інтегральний економічний результат окремих технологічних інновацій впродовж всього 
життєвого циклу родовища. 

Загалом в структурі повного інноваційного циклу продуктової інновації виділяють такі етапи [13, 
с. 55]: аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім умовам; генерація ідей 
інновацій; відбір прийнятних ідей; розроблення задуму нового товару та його перевірка; аналіз ринку і 
розроблення стратегії маркетингу; оцінка можливостей досягнення цілей маркетингової стратегії; 
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розроблення нового товару; випробовування в ринковому середовищі; розгортання комерційного 
виробництва. Стосовно технологічних інновацій в умовах газовидобувних підприємств, ми б виділили 
такі основні етапи: аналіз геологічних умов видобутку на відповідній стадії розробки родовища; аналіз 
відповідності існуючої технології та устаткування умовам розробки родовища на даній стадії; аналіз 
внутрішніх можливостей та співставлення їх з умовами розробки родовища та чинниками зовнішнього 
середовища; генерація інноваційних ідей; відбір найбільш прийнятних ідей технологічних інновацій; 
розроблення технологічної інновації або пошук відповідного інноваційного рішення серед уже 
існуючих; впровадження технологічної інновації у виробництво; комерційне застосування інновації у 
виробництві. В умовах діючих газовидобувних підприємств, які здійснюють одночасну експлуатацію 
багатьох родовищ (покладів, продуктивних горизонтів), раціональне управління процесами 
розроблення та впровадження технологічних інновацій дозволяє знизити ризики та максимізувати 
економічний ефект. Алгоритм такого управління можна описати наступною схемою: на першому етапі 
здійснюється розроблення та впровадження у виробництво однієї технологічної інновації; за 
результатами практичного застосування здійснюють оцінку ефективності інновації; аналізують 
сукупність виробничих, технологічних, інженерно-геологічних та інших умов, за яких інноваційна 
розробка приносить позитивний ефект в умовах конкретного виробництва; здійснюють пошук 
аналогічних виробничих, технологічних, інженерно-геологічних умов на інших об’єктах підприємства чи 
галузі (родовищах, продуктивних горизонтах, покладах тощо); розповсюджують ефективну інновацію 
на нових об’єктах (етап тиражування нововведення в межах підприємства); розповсюджують 
ефективну інновацію в межах всієї корпоративної структури чи галузі. 

Схожий алгоритм доцільно застосовувати при управлінні процесами розроблення і 
впровадження технологічних інновацій і на підприємствах трубопровідного транспорту, підземного 
зберігання та розподілу газу. 

Формування та послідуюча реалізація стратегій інноваційного розвитку підприємств системи 
газозабезпечення вимагають наявності адекватної структури управління, націленої на забезпечення 
процесів інноваційного менеджменту. Саме тому інноваційний менеджмент як особливий апарат 
управління інноваціями має передбачати створення певної ієрархічної організаційної структури, до 
складу якої б входили спеціалізовані підрозділи управління, керівники різних рівнів, які наділяються 
повноваженнями на прийняття та реалізацію відповідних управлінських рішень і несуть 
відповідальність за їх результати. На наш погляд, формування інноваційних структур на 
підприємствах системи газозабезпечення не повинно носити обов’язковий масовий характер. Значно 
доцільніше формувати довготривалі інноваційні структури в рамках обмеженого кола підприємств, які 
за рівнем та масштабами виробництва відносяться до галузевих лідерів. Серед інших підприємств 
доцільність створення тимчасових інноваційних структур повинна підпорядковуватись конкретним 
виробничим потребам, пов’язаним із необхідністю впровадження технологічних нововведень на тому 
чи іншому етапі розвитку підприємства.  

Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведеного дослідження розроблено 
методичний підхід до економічної оцінки технологічних інновацій в умовах газовидобувних 
підприємств та доведено вплив нових технологій видобування природного газу на життєвий цикл 
родовища та криву Хабберта. Деталізовано структуру інноваційного циклу та запропоновано алгоритм 
раціонального управління процесами розроблення та впровадження технологічних інновацій на 
підприємствах системи газозабезпечення з метою зниження ризиків та максимізації економічного 
ефекту. 
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Анотація 

В статті розглянуто окремі аспекти управління інноваційним розвитком підприємств 
системи газозабезпечення. Поглиблено теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем 
економічної оцінки технологічних інновацій, деталізовано структуру інноваційного циклу на основі 
застосування технологічних інновацій з урахуванням специфіки діяльності газовидобувних 
підприємств. Доведено вплив нових технологій видобування природного газу на життєвий цикл 
родовища та криву Хабберта. Удосконалено алгоритм управління процесами розроблення та 
впровадження технологічних інновацій на підприємствах системи газозабезпечення.  

Ключові слова: технологічні інновації, інноваційна стратегія, інноваційний цикл, алгоритм 
управління, підприємства системи газозабезпечення. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены отдельные аспекты управления инновационным развитием 
предприятий системы газообеспечения. Углублены теоретико-методологические подходы к 
исследованию проблем экономической оценки технологических инноваций, детализирована 
структура инновационного цикла на основе использования технологических инноваций с учётом 
специфики деятельности газодобывающих предприятий. Доказано влияние новых технологий 
добычи природного газа на жизненный цикл месторождения и кривую Хабберта. 
Усовершенствован алгоритм управления процессами разработки и внедрения технологических 
инноваций на предприятиях системы газообеспечения.  

Ключевые слова: технологические инновации, инновационная стратегия, инновационный 
цикл, алгоритм управления, предприятия системы газообеспечения. 

 
Annotation 

The article deals with some aspects of management of innovative development of gas supply 
enterprises. Theoretical and methodological approaches to the study of the problem of economic evaluation 
of technological innovation were thoroughly studied, detailed structure of the innovation cycle through the 
application of technological innovation based on a specific activity of gas producing enterprises. The 
influence of new technologies of natural gas output on life cycle of deposits and Hubbert curve was proved. 
An algorithm for the management of the development and implementation technological innovation at the 
enterprises of gas supply systems was improved. 

Key worlds: technological innovation, innovation strategy, innovation cycle, control algorithm, 
enterprise of gas supply system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 
 

 221 

УДК 338.48:330.341.1.(477) 
Гуржій Н.М.,  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та логістики, 
Третинко А.В.,  

Запорізький національний університет 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 
 

Постановка проблеми. Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI століття, 
тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. 
За даними статистики Всесвітньої організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового 
продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. 

На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення має створення й 
ефективне використання системи інноваційного менеджменту. Незважаючи на складне економічне 
становище більшості туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до 
посилення їх інноваційної активності, особливо в галузі технологічних інновацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом були зроблені значні кроки в бік 
застосування  інноваційного менеджменту в туристичній індустрії. Однак багато ще попереду, оскільки 
ряд фахівців продовжують вважати, що досягнуто незначного прогресу в справі застосування теорії 
менеджменту в туристичній індустрії в цілому та управлінні інноваціями в туризмі зокрема. 

Сьогодні багато наукових розробок присвячено проблемам інноваційного розвитку в 
туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку інноваційної діяльності розглядається в роботах 
учених: В. С. Новікова, М. М. Малахової, Д. С. Ушакова, В. М. Аньшина, Л. С. Александрової, 
І. Т. Балабанова, А. А. Дагаєва, О. В. Федорова, Д. Аакера, В. Ю. Колесова, Н. Г. Кузнєцова, 
С. Г. Тягліва, В. Л. Горбунова, Т. А. Фролової. 

Тим не менше, у наукових працях цих вчених недостатньо повно розкриті питання створення та 
ефективного використання системи інноваційного менеджменту на туристичних підприємствах. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в узагальненні практичного досвіду використання 
інноваційних технологій в туристичному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток сучасного туризму багато в чому 
залежить від розробки і впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 
обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. Необхідно використовувати 
інноваційний менеджмент, щоб забезпечити ефективність і прибутковість даної сфери послуг. 

В умовах ринкової економіки всі туристичні організації усвідомлюють необхідність розробки 
нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. Саме 
своєчасний вихід нового товару на ринок здатний залучити нових покупців, збільшити дохід 
підприємства. Визначення майбутнього прибутку від нового туристичного продукту є завданням 
інноваційного менеджменту. 

Інноваційний менеджмент представляє собою поєднання різних функцій (таких як маркетинг, 
планування, організація, розробка, контроль). Основними завданнями інноваційного менеджменту є 
вивчення стану сфери господарської діяльності та господарських систем, що здійснюють 
нововведення; вивчення самої специфіки інноваційного процесу [1, с. 13]. 

Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що сьогодні створення і впровадження 
нового – це умова виживання в найжорстокішій конкуренції між туристичними фірмами. 

В. С. Новіков, який займається дослідженням інноваційної діяльності в туризмі, зазначає, що 
туристичний бізнес спирається на фундамент накопичених знань і приступати до втілення нових ідей і 
створення нових напрямків туризму слід лише після пізнання та вивчення форм і методів роботи як 
минулого, так і сьогодення. Глибоке розуміння сутності інноваційної діяльності дозволяє 
використовувати нові методи організації туризму, нові технології обслуговування мандрівників і 
випереджати конкурентів [2, с. 23]. 

Т. А. Фролова стверджує, що основними напрямками інноваційної діяльності туристичних 
організацій є: використання нової техніки і технологій у наданні традиційних послуг; впровадження 
нових послуг з новими властивостями; використання нових туристських ресурсів, що раніше не 
використовувалися; зміни в організації виробництва і споживання традиційних туристських послуг; 
виявлення і використання нових ринків збуту туристичних послуг і товарів [3, с. 46]. 

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається: 
1) використанням передових інформаційних технологій у наданні традиційних транспортних, 

готельних та інших послуг; 
2) наповненням новими властивостями традиційних послуг та впровадженням нових послуг; 
3) освоєнням нових туристичних ресурсів; 
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4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності у сфері виробництва і 
споживання традиційних туристичних послуг; 

5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і товарів. 
На сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління туристичною діяльністю 

почали проходити інноваційні процеси; настав час освоєння та застосування нових технологій 
(електронна торгівля, створення віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу 
та створення туристичного продукту. 

Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за кількома напрямами. Перший 
напрямок – це випуск нових видів туристичного продукту. Іншими напрямками є: використання нових 
туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання (застосування передових 
принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а також 
використання нової техніки і технології. Саме на останньому напрямку хотілося б зупинити увагу, тому 
що саме використання нових технологій приносить великий ефект для діяльності підприємств 
туристичної індустрії. На сьогоднішній день ці технології в основному полягають в комп'ютеризації, 
глобалізації та переході на електроніку. 

Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку будь-якому підприємству. Це нова 
форма ринкових відносин, заснована на застосуванні новітніх телекомунікаційних технологій та 
Інтернету. Ця система торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має 
важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі – його споживач отримує товар 
безпосередньо в місці його виробництва, в туристичному центрі. 

На сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого використання набули інноваційні 
технології – програми електронного бронювання та складання турів. Поява нової програми даного 
виду дозволила не тільки здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість працювати всім учасникам 
туристичного ринку як єдиного офісу. Робота з такими програмами дозволяє агентству отримувати 
оперативну та достовірну інформацію про ціни і кількість вільних місць у будь-який момент часу, а 
також мати можливість стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення. Існують 
різні системи бронювання, вони відрізняються одна від одної набором пропонованих послуг і 
технологією своєї роботи. Наприклад, найбільш популярними у світі є такі програми як Galileo, 
Amadeus, Sabre, Worldspan та багато інших. 

Amadeus є провідним процесором угоди для глобальної індустрії туризму і авіаперевезень. 
Охоплює майже 30% світового ринку і в основному використовується в Європі та Азії. Обслуговування 
клієнтів здійснюється в 195 країнах. Ресурсна база Amadeus складається з 250000 готелів по всьому 
світу [4, с. 4]. У 2011 році через рішення Amadeus було оброблено більше 948000000 оплачених 
туристичних транзакцій. На 31 грудня 2011 року дохід компанії склав 2707 млн. євро, а показник 
EBITDA – 1,039 млн. євро. Компанія має штат співробітників, який складається з 10000 чоловік по 
всьому світу, що представляють 123 національності [5]. 

За даними Європейської Комісії, компанія Amadeus, провідний технологічний партнер світової 
туристичної галузі, знову стала лідером у своєму секторі за обсягом інвестицій у науково-дослідну 
роботу серед ТОП-1000 європейських компаній. Обсяг інвестицій Amadeus за 2011 рік, спрямованих 
на дослідження і розробку технологій для індустрії туризму, склав € 347500000, що на 6,7% більше, 
ніж у 2010 році. Таким чином, компанія зберегла перше місце за загальним обсягом інвестицій в R&D в 
сфері туризму і подорожей [6]. 

Система Galileo oхоплює 22% світового ринку і в основному використовується в Європі та 
Північній Америці. Системою користуються більше 67000 туристичних агентств в 160 країнах світу. 
Galileo обробляє близько 197000000 запитів на день, створює більш 2000000000 розрахунків тарифів 
на рік, генерує більше 250000000 квитків на рік. За допомогою системи Galileo користувачі отримують 
доступ до: 420 авіакомпаній, 90000 готелів; 30000 локацій з оренди автомобілів [7]. 

Через Sabre пов'язані більш ніж 55000 туристичних агентств, більше 400 авіакомпаній, 86000 
готелів, 25 компаній з прокату автомобілів, 12 круїзних компаній [8]. Охоплює 35% світового ринку і в 
основному використовується в Америці. 

Такі інноваційні системи дозволяють резервувати всі основні складові туристичної 
інфраструктури, тобто вони фактично утворюють загальну інформаційну систему, яка пропонує 
розподільні мережі для всієї туристичної галузі. 

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС), в туристичній сфері 
розвивається інноваційна діяльність за трьома напрямками: 

1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), що пов'язані з розвитком туристичного 
підприємства, включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб'єктів на основі 
новітньої техніки і передових технологій; кадрової політики (оновлення і заміна кадрового складу, 
система підвищення кваліфікації, перепідготовка і стимулювання працівників); раціональної 
економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних форм обліку та звітності, що 
забезпечують стійкість положення і розвитку підприємства). 
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2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових споживачів або 
залучати неохоплених на даний період часу клієнтів. 

3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну споживчих властивостей 
туристичного продукту, його позиціонування і дають конкурентні переваги. 

Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, 
істотно впливаючи на збільшення прибутку. Чим вищий потенціал нововведень, тим вищий очікуваний 
реальний прибуток. 

Висновки з проведеного дослідження. Особливістю розвитку інноваційної діяльності в 
туризмі є створення нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення транспортних, готельних та 
інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних 
технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Успіх функціонування підприємства в сфері туризму багато в чому залежить від інноваційного 
менеджменту. Практичне застосування інновацій в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити 
рівень конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність впровадження нових видів 
послуг. Практика показує, що найбільш прийнятним варіантом, на сучасному етапі, є використання 
інформаційних технологій. 

Вкладення невеликих інвестицій в інновації дає великий економічний ефект у вигляді прибутку, з 
одного боку, та економії власного фонду, з іншого. А застосування інновацій в цілому дає великий 
стрибок для розвитку туристичної фірми. 

В  подальшому ми  плануємо  розглянути  практичні  аспекти впровадження інноваційних 
технологій у туристичну галузь, а також проаналізувати які інноваційні технології найбільш ефективні 
для туристичного бізнесу України. 
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Анотація 

В статье рассмотрены особенности  инновационной  деятельности в туристических 
предприятиях и факторы что определяют специфику инновационной деятельности в туризме. 
Охарактеризованы три вида инноваций в туристической сфере: организационные, 
маркетинговые и продуктовые. Проанализированы основные инновационные технологии в 
туристической сфере – программы электронного бронирования и составления туров  Galileo, 
Amadeus, Sabre, Worldspan. Приведенные основаны результаты деятельности отмеченных 
компаний за 2011 год, географическое распространение в мировой туристической  отрасли, 
тенденции в распределении мирового туристического рынка та эффективность использования 
программного обеспечения данных компаний. 
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компаний за 2011 год, географическое распространение в мировой туристической  отрасли, 
тенденции в распределении мирового туристического рынка та эффективность использования 
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Annotation 

In the article the features  of innovative  activity in tourist enterprises and factors are considered that 
determine the specific of innovative activity in tourism. Three types of innovations are described in a tourist 
sphere: organizational, marketings and food. Basic innovative technologies are analysed in a tourist sphere 
are the programs of the electronic reserving and drafting of rounds  of Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan. 
The resulted is founded results of activity of the noted companies for 2011 year, geographical distribution in 
world tourist  industry, tendencies in distributing of world tourist market that efficiency of the use of software 
of these companies. 

Key words: innovation management, innovative technology, tourism, hotel booking system, efficiency, 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах основним засобом зростання і розвитку економік у 

довгостроковій перспективі стають досягнення науково-технічного прогресу та інновації. Надзвичайної 
актуальності набуває пошук нових технологій, здатних забезпечити підвищення ефективності 
функціонування аграрної галузі в умовах збіднення природних ресурсів. На сьогодні постійне 
впровадження новітніх розробок є реальною запорукою сталого розвитку сільського господарства. У 
зв’язку з цим особливої уваги вимагає питання виявлення позитивних та негативних наслідків 
впровадження передових агроінноваційних технологій, як запорука ефективного виявлення та 
усунення загроз технологічній безпеці аграрної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток інноваційного процесу у сфері 
вітчизняного сільськогосподарського виробництва досліджували, зокрема, такі економісти-аграрники, 
як В. Амбросов, О. Дацій, М. Зубець, О. Крисальний, М. Кропивко, П. Музика, П. Саблук, В. Трегобчук, 
В. Ситник, О. Шубравська. Деякі аспекти окремих технологій ведення сільського господарства вивчали 
В. Гармашов, В. Каплуненко, П. Коваленко, М. Роїк, М. Ромащенко, О. Татаріко, С. Трибель та ін. 

Проте, питання визначення можливих проблем і перспектив адаптації нових техніко-
технологічних рішень ведення сільськогосподарського виробництва до вітчизняних умов 
господарювання не знайшло широкого висвітлення і вимагає подальших досліджень.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді основних проблеми та перспектив 
використання новітніх прогресивних технологій у сільському господарстві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним викликом світових інноваційно-
технологічних процесів є розвиток сільського господарства, спрямованого на нарощування обсягів 
агровиробництва за рахунок використання технологій, безпечність яких досі не визначена. Зазначені 
процеси супроводжуються виникненням різного роду загроз, включаючи негативний вплив на здоров’я 
населення країни, занедбання природних ресурсів через посилення антропогенного навантаження 
внаслідок інтенсифікації агропродовольчої діяльності і неконтрольованого використання у 
сільськогосподарському виробництві не достатньо перевірених інноваційних технологій [4, с. 40].  

Нинішній стан аграрної галузі обумовлюється глобальним впливом технологічної модернізації, 
яка не завжди є доцільною і не відповідає дійсним потребам та можливостям сільськогосподарських 
виробників. Тому, Україна у прагненні дотримуватися загальносвітових принципів агроінноваційного 
розвитку, має враховувати особливості вітчизняного сільськогосподарського виробництва та 
необхідність забезпечення національних інтересів, насамперед, з питань технологічної безпеки. 
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Сільське господарство України, незважаючи на нестабільність інноваційної активності, намагається 
інтегрувати передові науково-технічні розробки і адаптувати їх у власне виробництво. Свідченням цього є 
новітні технології рослинництва, тваринництва та енергозберігаючі системи землеробства.  

У рослинництві нові технологічні рішення пов’язані з селекційною роботою, генною інженерією, 
органічним землеробством, мікрозрошенням, космічними інформаційними технологіями, 
нанотехнологіями. Детальний аналіз проблем та перспектив, пов’язаних з використанням названих 
технологій у галузі рослинництва представлено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Використання сучасних технологій у рослинництві 

 
Перспективи Проблеми 

Селекція сільськогосподарських культур 
- покращення сортових якостей; 
- підвищення стійкості до ґрунтово-кліматичних умов 
та шкідників; 
- значний приріст урожайності; 
- одержання насіння елітних сортів. 

- слабка державна підтримка; 
- відсутність технологічного оснащення; 
- потреба у фінансуванні; 
- відсутність технологій створення вихідного 
селекційного матеріалу. 

Генна інженерія та генетично модифіковані організми 
- стійкість рослин до втрат врожаю, хвороб, шкідників; 
- покращення якості продукції та підвищення рівня 
врожайності; 
- стійкість проти гербіцидів;  
- здатність рослин виробляти власні пестициди; 
- скорочення числа операцій з догляду та переробки 
продукції; 
- економія затрат на вирощування ГМО. 

- токсичність генно-модифікованих продуктів; 
- поява канцерогенних та мутагенних ефектів; 
- накопичення гербіцидів; 
- зниження поживних властивостей продукції; 
- резистентність до антибіотиків; 
- шкідливий вплив на здоров’я людини – пригнічення 
імунітету, алергічні реакції. 

Органічне землеробство 
- відсутність пестицидів та добрив; 
- зменшення шкідливого впливу 
сільськогосподарського виробництва на навколишнє 
середовище; 
- відмова від ГМО, антибіотиків. 

- відсутність законодавчої підтримки; 
- потреба у державних дотаціях; 
- проблеми сертифікації продукції; 
- відсутність біологічних засобів захисту рослин. 

Краплинне зрошення 
- забезпечення оптимального рівня вологості для 
рослин в посушливих умовах; 
- економія поливної води, електроенергії, добрив; 
- зменшення ерозії ґрунту; 
- можливість освоєння малопридатних для обробітку 
земель; 
- зменшення експлуатаційних витрат; 
- проведення агротехнічних робіт разом з поливом. 

- стихійний характер меліорації; 
- низька державна підтримка та відсутність 
фінансування програм з мікрозрошення; 
- відсутність цільової науково-технічної програми з 
мікрозрошення; 
- значна вартість іригаційного будівництва; 
- відсутність та слабке оновлення парку дощувальної 
техніки; 
- висока ймовірність засмічення трубок та 
пошкодження обладнання. 

Космічні технології в сільському господарстві 
- визначення дійсних посівних площ; 
- прогнозування продуктивності валового збору та 
втрат врожаю; 
- попередження кризових явищ; 
- можливість виявлення угідь, прихованих від обліку, і 
кількість прихованої продукції. 

- значна потреба у фінансових інвестиціях; 
- вимагає великого обсягу науково-дослідних 
розробок; 
- потреба у інтелектуальному потенціалі; 
- необхідність висококваліфікованих кадрів, науковців. 

Нанотехнології 
- мікродобрива сприяють збільшенню врожайності; 
- низька токсичність наноматеріалів; 
- сприяють прискоренню фотосинтезу рослин та 
озоненню повітря; 
- підсилення захисних властивостей рослин. 

- недостатність знань про механізм дії нанотехнологій 
та властивості наноматеріалів; 
- слабка підтримка розвитку нанотехнологій; 
- ймовірність токсичної дії наночасток; 
- проблеми сертифікації нанопродуктів. 

Джерело : розроблено автором 
 
Сьогодні серед факторів нарощування виробництва продукції рослинництва провідне місце 

належить впровадженню досягнень селекції. Традиційна селекція, з огляду на значні витрати часу й 
великі масштаби схрещувань і досліджуваного селекційного матеріалу, витісняється маркерною.  

Маркерна селекція, відрізняється від традиційної селекційної роботи тим, що дозволяє швидко 
оцінювати вихідний посівний матеріал на наявність певних генів і контролювати їх у ході селекції, 
підвищуючи надійність й ефективність відбору, скорочуючи період створення нових сортів і знижуючи 
витрати [4, с. 41]. 
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Нині потенціал аграрної галузі здатний задовольнити потреби держави у селекційному 
матеріалі, адже селекцією сільськогосподарських культур в Україні займаються близько 100 наукових 
установ, які проводять селекційну роботу з понад 300-ми видами рослин, незважаючи на постійний 
відтік кадрів за кордон та недостатнє фінансування. 

Проте дедалі більшого поширення набувають технології генної інженерії та генетично 
модифікованих організмів. Методи генної інженерії, клітинної біології, ДНК-технології допомагають 
переносити генетичний матеріал у рослини від мікроорганізмів, грибів і тварин. Ідентифікація, вилучення 
генів і включення їх до геному існуючих сортів дає змогу наділити їх новими господарсько цінними 
ознаками: стійкістю проти шкідників, патогенів, гербіцидів, до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов, 
здатністю синтезувати біопестициди та гормональні речовини для принадження корисних комах, 
руйнувати хімічні пестициди та інші токсичні речовини, що знаходяться у ґрунті, воді тощо [9, с. 8; 12, с. 14].  

Однак в Україні спостерігається певне відставання у дослідженнях з генетично змінених організмів 
через відсутність законодавчої бази, що регулює діяльність з розробки та використання ГМ рослин,  та 
через відсутність матеріально-технічного та фінансового забезпечення досліджень з генної інженерії.  

На противагу трансгенним продуктам, в останні десятиліття більшість країн проявляє значний 
інтерес до виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції вирощеної за принципом 
органічного землеробства – з мінімальним обробітком ґрунту, повною відмовою від використання 
ГМО, антибіотиків і засобів захисту рослин.   

Органічне сільське господарство передбачає органічні цикли аграрного виробництва, відмову від 
використання мінеральних добрив і пестицидів, застосування компостів, збереження едафону й 
стимуляцію біологічної активності ґрунтів [3, с. 12]. Деякі господарства намагаються переорієнтувати 
сільськогосподарське виробництво, дотримуючись засад органічного землеробства, але цього 
недостатньо для стабільного розвитку аграрної галузі органічного спрямування. Цьому 
перешкоджають, в першу чергу, проблеми соціального, інституційно-правового та фінансово-
економічного характеру. Звичайно, їх вирішення триватиме десятки років, стримуючи прогресивний 
розвиток аграрного сектору України.  

Тенденція розвитку землеробства на сучасному етапі передбачає створення умов для 
стабільного управління станом ґрунтів, включаючи гідрологічні, термічні, біологічні режими. 
Визначальна роль у розв’язанні цього питання належить зрошенню та осушенню земель, широке 
застосування яких істотно знижує залежність сільськогосподарського виробництва від умов 
природного вологозабезпечення [5, с. 5].  

Нині існують такі системи мікрозрошення: канально-міжрядні, кругові, краплинні, барабанного 
типу та лінійні. Проте, саме краплинне зрошення є одним із способів інтенсифікації у зрошуваному 
землеробстві. Широкого визнання краплинне зрошення в Україні набуло у 2004 році, коли площі, 
зайняті під цією системою поливу сягали 25,0 тис. га. З того часу спостерігається позитивна динаміка 
збільшення зрошувальних площ і вже 2011 року їх налічувалось до 52,5 тис. га [4, с. 213]. Але, 
враховуючи слабку державну підтримку меліораційних програм, старіння існуючих іригаційних систем 
та значні фінансові витрати на встановлення зрошувальної техніки, масового впровадження систем 
мікрозрошення найближчим часом не передбачається. 

Зважаючи на значну територію агросфери і необхідність отримання оперативної інформації про 
стан агроресурсів, раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, прогнозування 
урожайності, виникнення кризових явищ, широкого впровадження сучасних систем землекористування 
та інформаційних агротехнологій, реалізація досягнень космічної галузі стає найбільш доцільною 
умовою для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва [2, с. 9]. 

Спроба раціоналізувати процес землеробства обумовила використання космічних 
інформаційних технологій, зокрема, системи «Rapid Еye», CORINE Land Cover (Coordination of 
Information on the Environment), Global Positioning System (GPS). З їх допомогою проводиться 
моніторинг урожайності і розраховується кількість ресурсів, зокрема добрив чи гербіцидів, необхідних 
для використання з урахуванням конкретної ситуації. Це дає змогу скоротити виробничі витрати за 
рахунок ефективнішого використання матеріально-технічних ресурсів, а також знизити рівень 
негативного впливу на природне середовище [4, с. 49].  

Враховуючи важливість цієї проблеми, в УААН розроблено концепцію науково-технічної 
програми «Моніторинг агроресурсів та прогнозування їх стану з використанням даних дистанційного 
зондування «Агрокосмос», яка повинна відповідати вимогам, критеріям і стандартам технологічної 
інформаційної системи і задовольняє потреби національного аграрного  виробництва. Її виконання 
стане першим кроком для координації космічних науково-технічних робіт в АПК та створення 
державної інформаційної системи моніторингу агроресурсів [2, с. 7]. 

Науково-технічний прогрес стимулював стрімкий розвиток нанотехнології. Під терміном 
«нанотехнології» розуміють сукупність методів і прийомів, що гарантують можливість контрольованим 
чином створювати і модифікувати об’єкти, що включають компоненти розміром менше 100 нм., і які 
мають принципово нові якості і дозволяють здійснити їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи 
макромасштабу [6, с. 47]. 
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Нанотехнології знаходять своє призначення практично у всіх сферах сільського господарства: 
рослинництві, тваринництві, птахівництві, рибництві, ветеринарії, переробній промисловості, 
виробництві сільськогосподарської техніки і т.д. Вони застосовуються у якості мікродобрив, речовин 
для післязборової обробки, кормів, засобів дезінфекції та препаратів, що продовжують термін служби 
сільськогосподарської техніки. 

Однак, попри всі позитивні сторони впровадження передових технологій вітчизняними виробниками 
рослинної сільськогосподарської продукції, існує декілька принципових перепон на шляху до становлення 
високотехнологічного наукоємного рослинництва. Це, зокрема, проблеми нормативно-правового, 
інституційного, економічного, матеріально-технічного, соціально-психологічного характеру, що стримують 
інноваційний розвиток галузі та створюють потенційні загрози технологічній безпеці. 

Значну стурбованість також викликає ефективність освоєння досягнень науково-технічного прогресу 
в тваринництві, оскільки воно так і залишається однією з депресивних галузей сільського господарства, 
яка, хоч і повільно, але створює умови для прискорення технологічно-інноваційної модернізації. 

Прогресивні технології у галузі тваринництва полягають у впровадженні інтенсивних систем 
годівлі, біотехнологій, сучасного техніко-технологічного забезпечення, селекційно-племінної роботи, 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Загальна характеристика проблем та переваг науково-
технологічних рішень інтенсифікації виробництва продукції тваринництва подана в табл. 2. 

Таблиця 2 
Новітні техніко-технологічні рішення в тваринництві 

 
Перспективи Проблеми 

Прогресивні системи годівлі 
- зниження витрат корму; 
- вільний доступ тварин до кормів через сучасну 
систему їх подачі; 
- збільшення приросту живої маси; 
- зниження коефіцієнту конверсії; 
- точність дозування та роздачі кормів. 

- необхідність залучення великих первинних інвестицій; 
- потреба у кваліфікованому персоналі для управління 
процесами годівлі; 
- значна автоматизація процесу подачі кормів. 

Біотехнології 
- поліпшення здоров’я тварин та збереження їх 
генофонду; 
- удосконалення якості продуктів тваринництва; 
- поліпшення продуктивності тварин за допомогою 
різних варіантів селекційного розведення; 
- одержання трансгенних тварин як донорів 
внутрішніх органів для пересаджування людині.   

- вимагає проведення науково-дослідних робіт та 
залучення кваліфікованого персоналу; 
- виникнення небажаних мутацій; 
- проблема адаптації трансгенних тварин до умов 
зовнішнього середовища; 
- хромосомні порушення та зниження здатності до 
розмноження; 
- відчуження трансплантованих органів; 
- можливість передачі інфекцій. 

Сучасне техніко-технологічне забезпечення галузі 
- організація зручних умов утримання та 
обслуговування тварин; 
- полегшення умов праці; 
- зниження витрат на виробництво одиниці продукції; 
- створення належного мікроклімату ферм; 
- збільшення продуктивності тварин та поліпшення 
якості тваринної продукції; 
- значна економія ресурсів. 

- значна вартість обладнання та устаткування; 
- необхідність імпорту нових технологічних засобів 
утримання, годівлі та догляду за тваринами; 
- низька якість вітчизняної техніки та потреба у 
поліпшенні характеристик металів та полімерів, що 
використовуються для виробництва обладнання. 

Селекційно-племінна робота 
- створення нових і удосконалення існуючих порід, 
високопродуктивних гібридів; 
- покращення племінних і продуктивних якостей 
тварин; 
- використання генетичного потенціалу кращих порід; 
- оптимальний режим відтворення стада. 

- слабкий розвиток селекційно-племінної роботи в Україні; 
- потреба у залученні фінансових ресурсів; 
- необхідність підготовки наукових кадрів та 

інтелектуального потенціалу; 
- неконтрольований процес селекційної роботи. 

Енерго- та ресурсозберігаючі технології 
- зниження витрат та собівартості; 
- спеціалізація операцій вирощування та утримання 
тварин; 
- створення належного мікроклімату; 
- підвищення відтворюваної здатності поголів’я; 
- ефективна організація відпочинку та моціону 
тварин; 
- раціональне планування системи прибирання, 
транспортування та утилізації гною (посліду). 

- потреба у державній підтримці; 
- необхідність організаційно-економічного забезпечення 
інтенсивних технологій; 
- значний обсяг інвестицій на переоснащення 
тваринницьких комплексів та птахоферм; 
- впровадження автоматизації та комп’ютеризації 
виробничих процесів; 
- використання робототехніки та електронних технологій; 
- підготовка та перекваліфікація кадрів, зайнятих у галузі 
тваринництва. 

Джерело : розроблено автором 
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У сфері виробництва продукції тваринництва питання раціональної відгодівлі тварин має істотне 
фізіологічне, господарське і економічне значення. Це обумовлено впливом складу та якості раціонів на 
здоров’я, відтворну здатність, інтенсивність росту та розвитку, параметри продуктивності, здатності 
виконувати функції життєдіяльності тварин. 

Сучасні норми годівлі враховують потреби тварин в енергії, сухій речовині, сирому і 
перетравному протеїні, вуглеводах, сирій клітковині, сирому жирі, макроелементах, мікроелементах, 
каротині, вітамінах [7, с. 287]. 

Збалансовані системи відгодівлі сільськогосподарських тварин дають змогу знижувати витрати 
кормів через точність їх дозування та роздачі, нарощувати прирости живої маси худоби, свиней та 
птиці і, цим самим, знижувати коефіцієнт конверсії кормів. Проте, запровадженню систем інтенсивної 
годівлі, головним чином, перешкоджає значна потреба фінансових ресурсів на модернізацію та 
автоматизацію виробничих процесів. 

Біотехнологія із застосуванням методів клітинної та генної інженерії відіграє дедалі важливішу 
роль у підвищенні відтворювальних функцій тварин. Слід зазначити, що результати біотехнологічних 
досліджень використовуються для поліпшення здоров’я тварин, лікування людей, удосконалення 
якості продуктів тваринництва, охорони довкілля та збереження генофонду. Методи біотехнологій 
дають змогу виявляти генетично стійких до різних хвороб тварин та спрямовано використовувати їх у 
селекційному процесі [1, с. 7]. Отже, сучасні методи біотехнології дедалі ширше застосовуються у 
тваринництві, вимагаючи опанування нових технологій та високої кваліфікації вітчизняних науковців-
біотехнологів та селекціонерів. 

Основним засобом розвитку тваринництва є селекційно-племінна робота, спрямована на 
покращення породних якостей тварин за рахунок інтенсивного використання високопродуктивних, 
породних племінних плідників, які стало передають своєму потомству здатність до розвитку 
господарсько-корисних ознак. В Україні, відповідно до завдань «Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року», передбачено створення сучасної державної системи 
селекції у тваринництві. Результативність племінної роботи тісно пов’язана з відтворенням, темпами 
оновлення основного стада, забезпеченням високоцінним генетичним матеріалом, а в перспективі – зі 
створенням вітчизняного ринку племінних ресурсів, який би повністю забезпечив внутрішню потребу 
та орієнтувався на експорт. 

Однак, крім перспектив, селекційно-племінна діяльність у тваринництві має низку проблем, в 
тому числі: зменшення вітчизняного поголів’я; необхідність ідентифікації племінних тварин, контролю 
за достовірністю обліку її походження і продуктивності; використання племінних ресурсів низької 
генетичної якості; недосконалість інформаційної бази з племінної справи; недостатнє впровадження  у 
виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики і селекції тварин; обмеженість 
фінансового забезпечення заходів із збереження генофонду існуючих, локальних і зникаючих 
вітчизняних порід тощо [8, с. 494]. 

Нині намітилась тенденція до оновлення технологічної бази тваринницьких ферм новітнім 
обладнанням для утримання тварин, до складу якого входять: огорожа боксів і огорожа кормового 
стола без фіксації; огорожа кормового стола з фіксацією; комбіновані бокси; групові напувалки; 
облаштування підлоги боксів і стійл; системи подачі кормів; сучасна доїльна техніка тощо. В цілому, 
спостерігаються певні зрушення в розробці та впровадженні у виробництво обладнання для 
утримання та обслуговування тварин. Однак воно потребує підвищення якості виготовлення з 
використанням якісних металів і полімерних матеріалів, а також дальшої механізації виконання 
технологічних процесів. 

Реалії ринкової економіки диктують необхідність підвищення ефективності виробництва 
продукції тваринництва шляхом запровадження прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій. Розвиток галузі повинен базуватися на впровадженні комплексної механізації та 
автоматизації, використанні роботехніки, створенні міцної кормової бази, розведенні 
високопродуктивного поголів’я. Дотримання цих умов слугуватиме запорукою прибутковості галузі 
тваринництва та закладе підґрунтя для подальшого інноваційного розвитку АПК [11, с. 8]. Хоча 
ресурсозберігаючі технології і сприятимуть науково-технічному прогресу вітчизняного тваринництва, 
але на даному етапі це питання залишається проблемним через відсутність організаційно-
економічної, фінансової та матеріально-технічної підтримки. 

Останнім часом у вітчизняному землеробстві дедалі ширше застосовуються прогресивні сучасні 
технології мінімального обробітку ґрунту та точного землеробства: технології «Mini-till», «No-till», 
«Strip-till» (табл. 3). 

Технологія «Mini-till» передбачає мінімізацію техніко-технологічного впливу на ґрунт під час його 
обробітку, що підвищує економічну ефективність й екологічність процесу вирощування 
сільськогосподарських культур за рахунок зниження погодно-кліматичного впливу, суттєвого зниження 
рівня витрат палива, добрив, засобів захисту рослин, скорочення використання сільськогосподарської 
техніки, зростання врожайності, оптимізації сівозмін, покращення стану природного середовища [4, с. 48]. 

 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 
 

 229 

Таблиця 3 
Впровадження нових ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту 

 
Переваги Недоліки 

Система землеробства No-till 

- зменшення механічного навантаження на ґрунт; 
- незначне порушення стану ґрунту; 
- боротьба з ерозією; 
- накопичення органічних речових; 
- підвищення водної інфільтрації; 
- зростання родючості ґрунту і підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур; 
- зменшення витрат на обробіток ґрунту.  

- значні фінансові витрати на оновлення машинно-
тракторного парку; 
- висока ймовірність засмічення земельних ділянок та 
потреба в контролі за бур’янами; 
- можлива затримка в появі сходів; 
- зростання потреби в азоті; 
- погіршення фосфорного живлення рослин; 
- збільшення витрат гербіцидів; 
- неефективність органічного удобрення. 

Система землеробства Mini-till 

- зниження механічного впливу на ґрунт; 
- збереження та покращення родючості; 
- ресурсо- та енергозберігаюча ефективність 
технології; 
- зменшення водної та повітряної ерозії; 
- мінералізація та гуміфікація ґрунту із поповненням 
поживних речовин; 
- скорочення кількості основних агротехнічних 
прийомів; 
- підвищення інтенсивності використання засобів 
захисту рослин; 
- зростання рівня урожайності. 

- слабка державна підтримка, відсутність 
субсидіювання; 
- необхідність модернізації парку сільськогосподарської 
техніки; 
- потреби в інвестуванні; 
- суттєве збільшення засміченості посівів; 
- необхідність урахування особливостей та 
властивостей ґрунту – щільності, вмісту гумусу, 
рухомих форм поживних речовин; 
- ущільнення та підкислення ґрунту; 
- погіршення фізичних властивостей та фітосанітарного 
стану ґрунту і посівів. 

Система землеробства Strip-till 

- збереження ідеальних умов для контакту насіння з 
ґрунтом; 
- прискорює процес прогрівання ґрунту; 
- сприяє затримці вологи в ґрунті та підвищенні 
інфільтрації під час опадів; 
- протидія ерозії; 
- гарантує розвиток потужної кореневої системи 
рослин;  
- існує можливість комбінування посів і прикоренева 
внесення добрив; 
- підвищення родючості ґрунту та урожайності;   
- скорочення витрат пального, добрив та затрат праці. 

- потреба заміни машинно-тракторного парку; 
- суттєві фінансові витрати; 
- неефективність смугового обробітку ґрунту на полях із 
складними ландшафтними умовами; 
- можливість неефективного внесення добрив 
порівняно з системами нульового та мінімального 
обробітку ґрунту; 
- система не придатна для глинистих ґрунтів; 
- складність точного налаштування 
сільськогосподарської техніки; 
- вимагає використання сучасних ІТ технологій із 
залученням супутникового зв’язку. 

Джерело : розроблено автором 
 
 «No-till» – спосіб обробітку ґрунту, що не пропонує механічних рішень для усунення ущільнень 

на глибині 30–35 см. Проте вона є ідеальною системою обробітку ґрунту для захисту поверхні від 
ерозії, адже післяжнивні та органічні рештки залишаються на поверхні ґрунту [10, с. 94]. 

«Strip-till» (смуговий обробіток ґрунту) – це система землеробства, що передбачає мінімальний 
обробіток ґрунту. Вона поєднує переваги прогрівання та підсушування ґрунту, характерні для 
традиційної технології, з ґрунтоощадними перевагами нульової; обробіток відбувається тільки в тій 
частині ґрунту, де безпосередньо проходитиме посів [10, с. 94].  

Впровадження ресурсозберігаючих та мінімальних технологій обробітку ґрунту, не залежно від своїх 
процесних особливостей, мають схожі проблеми в адаптації до вітчизняних умов господарювання. До їх 
числа входять: слабка державна підтримка, значна фінансова затратність, необхідність заміни машино-
тракторного парку та використання сучасних космічних інформаційних систем. 

Тому, задля подолання кризового стану інноваційно-технологічної активності аграрної галузі 
необхідно:  

– створити інституційно-правову базу впровадження альтернативних методів ведення сільського 
господарства; 

– зміцнити державну підтримку фундаментальних науково-технічних досліджень;  

– сприяти розвитку аграрної науки та інтелектуального потенціалу АПК; 

– покращити рівень підготовки і кваліфікації працівників аграрної галузі;  
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– стимулювати державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, зайнятих 
інноваційною діяльністю;  

– заохочувати інвестування заходів щодо впровадження науково-технічних досягнень у 
виробництво і реалізацію відповідних програм інноваційної діяльності у сільському господарстві;  

– розробляти та впроваджувати дієві механізми стимулювання нововведень в аграрній сфері; 

– сформувати організаційно-економічний механізм технологічної безпеки аграрної галузі. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, для забезпечення стабільного розвитку 

сільського господарства, зміцнення економічної та технологічної безпеки галузі необхідне 
впровадження новітніх прогресивних технологій. Використання інновацій та техніко-технологічних 
розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок 
інтенсивних технологій ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна досягти 
збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в 
свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва. 
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Анотація 

У статті розглянуто особливості сучасних інтенсивних технологій ведення сільського 
господарства. Виявлено основні проблеми та перспективи на шляху адаптації сучасних технологій 
у рослинництві, новітніх техніко-технологічних рішень в тваринництві та ресурсозберігаючих 
систем  землеробства до існуючих умов вітчизняного сільськогосподарського виробництва. 
Запропоновано пріоритетні заходи з подолання кризового стану інноваційно-технологічної 
активності сільськогосподарських підприємств, орієнтовані на зміцнення аграрної галузі та 
забезпечення її прогресивного розвитку. 

Ключові слова: новітні технології, досягнення науково-технічного прогресу, сільське 
господарство, рослинництво, тваринництво, землеробство. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности современных интенсивных технологий ведения 
сельского хозяйства. Выявлены основные проблемы и перспективы на пути адаптации 
современных технологий в растениеводстве, новейших технико-технологических решений в 
животноводстве и ресурсосберегающих систем земледелия к существующим условиям 
отечественного сельскохозяйственного производства. Предложены приоритетные меры по 
преодолению кризисного состояния инновационно-технологической активности 
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сельскохозяйственных предприятий, ориентированные на укрепление аграрной отрасли и 
обеспечения ее прогрессивного развития. 

Ключевые слова: новейшие технологии, достижения научно-технического прогресса, 
сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, земледелие. 

 
Annotation 

The article deals with the peculiarities of modern intensive agricultural technologies. The main 
problems and prospects for the adaptation of modern technologies in crop production, new technical and 
technological solutions in stock-breeding and resource saving systems of agriculture to the existent terms of 
domestic agricultural production are identified. The priority measures to overcome the crisis of innovation 
and technological activity of agricultural enterprises, focused on strengthening the agricultural industry and 
ensure its progressive development are proposed. 

Key words: new technologies, scientific and technological progress, agriculture, crop production, 
stock-breeding, farming. 
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РОЗВИТКОМ 
 

Постановка проблеми. Найважливішим чинником економічного росту держави є розвиток 
науково-технічної сфери. Його функціонування не може бути забезпечено тільки ринковим 
механізмом. Для використання досягнень науки та її подальшого розвитку необхідна всебічна 
підтримка держави. Заходи держави у сфері науково-технічного розвитку представляють собою 
державну науково-технічну політику, що складається з принципів і методів, спрямованих на розвиток 
науково-технічного потенціалу держави для досягнення стратегічних цілей. 

Вже в другій половині ХХ ст. стала зрозумілою роль науково-технічного прогресу в економічному 
зростанні. Й. Шумпетер обґрунтовано довів, що капіталістичне виробництво, не може існувати без 
постійних революційних змін в техніці і технології виробництва, освоєння нових ринків, реорганізації 
ринкових структур. Такі постійні інновації, здійснювані у виробничому процесі, є головним джерелом 
прибутку, не існуючого в ситуації простого відтворення (або, за Й. Шумпетером, господарського 
кругообігу). Прибуток має місце лише тоді, коли економіка перебуває в постійному русі, в процесі 
динамічного розвитку. (Спрощуючи економічну модель, Й. Шумпетер ігнорував виникнення прибутку 
при недостатньому рівні конкуренції, використання унікальних ресурсів або людського капіталу.) [1]. 

Ці фактори призводять до зниження витрат економічних ресурсів у розрахунку на одиницю 
кінцевої продукції або на одиницю її корисного показника. Такі технологічні новації дають можливість 
виготовлення більшої кількості продукції за умов обмеженої кількості ресурсів, тобто призводять до 
збільшення максимально можливого випуску продукції економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного регулювання 
макроекономічних процесів в ринковій економіці, в тому числі під впливом НТП, висвітлені в роботах 
багатьох провідних українських вчених і представників зарубіжної економічної думки. Серед них чільне 
місце займають праці Л. Абалкіна, А. Гальчинського, В. Геєця, С. Глазьєва, Б. Малицького, А. Чухно, 
Ю. Яковця, Дж. Гелбрейта, Є. Домара, Дж. Кейнса, С. Кузнеця, Г. Менк'ю, П. Самуельсона, Р. Солоу, 
Дж. Стігліца, Я. Тінбергена, Ф. Хайєка, Р. Харрода, Й. А. Шумпетера, В. Леонтьєва та ін. У наукових 
працях вищеназваних економістів обґрунтовується необхідність і механізми державного регулювання 
в області економіки та визначення варіантів по зменшенню державного втручання в ринкові процеси 
за допомогою самої держави та інші проблеми. Незважаючи на великий внесок провідних вчених, ця 
проблема потребує подальшого дослідження з урахуванням сучасного стану економіки України та 
тенденцій економічного розвитку держави. 

Постановка завдання. Мета статті – аналіз стану державного управління науково-технічним 
розвитком, виявлення недоліків державного управління та формування напрямків з його удосконалення. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні, у зв’язку з переходом до системи 
ринкових відносин, відбувся різкий занепад рівня науки і техніки. Позиції держави на зовнішньому 
ринку конкурентоспроможної продукції стали швидко погіршуватись. Держава останнім часом 
реалізувала монетаристську концепцію політики в області економіки, тому з боку уряду не приділялось 
достатньої уваги розвитку НТП. Це підтверджує стрімке зниження частки ВВП, спрямованої на 
фінансування розвитку науки, в загальному обсязі ВВП (рис. 1).  
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Рис. 1. Фактична загальна частка витрат на науково-технічні роботи у ВВП, %  

(за даними Мінстату України) 
 
Виходячи з даних рис. 1, можна зробити наступні висновки: найвищі обсяги витрат, спрямовані 

на наукову діяльність, за останні 20 років були у 1991-1995 рр., найнижчий показник – у 1999 р., що 
дорівнював 0,48%, а в 1996-1998 рр. та 2000-2011 рр. витрати складали близько 1% від ВВП, хоча 
законодавчо визначено, що фінансування науково-технологічної сфери повинно дорівнювати 1,7% від 
ВВП [2]. 

Досвід розвинутих зарубіжних країн свідчить, що для виходу країни на інноваційний шлях 
розвитку фінансування науково-технічної сфери повинно бути не менш ніж 3% від ВВП (згідно з 
Лісабонською стратегією – 2% від ВВП, довівши згодом цю цифру до 3% ВВП) [3]. Отже, можна 
зробити висновок, що показник наукомісткості ВВП є відображенням поточного стану економіки 
держави, яка прямує до розвитку із застосуванням фактору науково-технічного росту. 

За останнє десятиліття кадровий потенціал науки України суттєво змінився: частка докторів 
природничих наук збільшилася, а технічних навпаки – зменшилася, частка докторів суспільних та 
гуманітарних наук практично не змінилася. Доктори суспільних наук переважно не залишаються в науці, а 
віддають перевагу прикладному використанню своєї кваліфікації або викладають у ВНЗ [4]. У Проекті 
рекомендацій слухань у Комітеті ВР з питань освіти і науки наголошується на суттєвому зниженні кількості 
дослідників за останні роки, завдяки чому Україна за цим показником займає найнижчий рівень у Європі 
Наразі в Україні працює 3,3 тисячі науковців. У той час у Польщі – 6,4 тисячі, у Чехії – 8,8 тисячі, у 
Німеччині – 11,5 тисяч [5]. Внаслідок таких процесів 90% товарів, які виробляє держава не мають 
наукового забезпечення, що є ознакою того, що Україну можна віднести до слаборозвинутих країн. Ці 
фактори призводять і до низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів. 

М. Портер при дослідженні проблем міжнародної конкуренції дійшов висновку, що у світове 
господарство при умові впливу п’яти факторів: інфляція, робоча сила, капітал, інфраструктура, наука і 
технологія. Всі вони тісно пов’язані з рівнем розвитку освіти і науки в державі [6]. 

Підтримка та подальший розвиток науки та освіти України потребують нагального втручання з 
боку держави для вирішення таких гострих питань, як: розробка активної науково-технічної політики, 
побудова оптимального для сьогодення економічного механізму, що поєднав би у собі державні та 
ринкові важелі впливу на науково-технічні процеси та був би зорієнтований на економічне зростання 
країни та її інтеграцію у світову економіку як конкурентоспроможну промислову державу. 

На сьогодні недосконалість такої політики полягає в тому, що багато урядовців не розуміють 
ролі науково-технічного прогресу в промисловому розвитку держави та зростанні економіки в цілому. 

Ще з 1991 року державне управління науково-технічним розвитком України перебуває в стадії 
реформування з тенденцією до посилення централізованої участі держави в цьому процесі. 
Переважними змінами в управлінні науково-технічним розвитком за останні 15 років стали зміни 
статусу центрального органу виконавчої влади у сфері науки і технологій: у 1991 р. – Комітет по 
науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів, у 1992 р. – Державний комітет України з питань 
науки і технологій, у 1995 р. – Державний комітет України з питань науки,техніки та промислової 
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політики, у 1999 р. – Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності, у 2000 р. 
– структурні підрозділи Міністерства освіти і науки, у 2005 р. – Державне агентство України з 
інвестицій та інновацій зі спеціальним статусом [5]. 

Знов і знову ставиться питання вирішення проблеми по забезпеченню впливу на інноваційні 
процеси на міжгалузевому рівні та координацію діяльності органів державної влади в області 
інновацій. Створення Державного агентства України з інвестицій та інновацій зі спеціальним статусом 
дало можливість поступово об’єднати під його егідою цілий ряд елементів інноваційної структури 
(Український центр сприяння іноземному інвестуванню, Українську державну інноваційну компанію, 
Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм»), що 
само по собі було позитивним зрушенням, але одночасно і призвело до сприяння прогресуючого 
розриву наукової та науково-технологічної діяльності інноваційних процесів в економіці. 

Правові засади науково-технічної діяльності в Україні складає система законодавчих і 
підзаконних актів, що регулюють різноманітні суспільні відносини, але не є досконалими, прийнятними 
для сучасного стану розвитку економіки та узгодженими між собою. 

Проаналізувавши головні нормативні документи з цього питання [7-12] та реальний стан їх 
виконання, можна побачити системні ознаки правового нігілізму у сфері реалізації державної науково-
технічної політики. Практика показує невиконання більшості із визначених норм, що знаходять своє 
вираження у наступному: 

–  відбувається неврахування позицій всіх суб’єктів державної науково-технічної політики та 
вчених при формуванні державних пріоритетів науково-технічної політики, тобто формування 
відбувається кон’юнктурно; 

–  має місце циклічність посилань на інші законодавчі акти при трактуванні базових понять і 
категорій; 

–  все ще немає чіткої ієрархічної структури державних пріоритетів науки і техніки, інноваційної 
діяльності і технологій; має місце неузгодженість термінів їх реалізації; споріднені державні заходи зі 
стимулювання науко-технічної діяльності набули різного тлумачення, що підтверджує неузгодженість 
законодавчих актів даної сфери діяльності. 

На сьогодні простежуються такі основні небезпеки та ризики існування поточного стану 
державного управління науково-технічним розвитком в Україні, як: 

–  за рахунок невизначеності національних пріоритетів розвитку науки і техніки, слабких 
центральних органів виконавчої влади держава втрачає можливість ефективно розподіляти обмежені 
фінансові ресурси на розвиток інтелектуального потенціалу нації; 

–  система застарілих привілеїв та залежність наукової кар’єри від їх наявності призводить до 
стимулювання розвитку традиційних (загальновизнаних) напрямів наукових досліджень та «відпливу 
мізків» із науки до інших і більш прибуткових сфер діяльності, що в свою чергу сприяє подальшому 
збереженню ієрархічної системи державної організації науки; 

–  чинні нормативні документи є неузгодженими та безсистемними, що призводить до 
необов’язкового їх виконання та породжує схеми розподілу державних коштів на вузькогалузеві. 
Корпоративні програми і проекти; залишається непублічним формування більшості державних науково-
технічних програм, що, в свою чергу, посилює корупційні можливості у розподілі державних коштів. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходом з цього стану має стати створення єдиного 
правового та економічного простору в державі, що стане основою для посилення державної вертикалі 
влади, ефективного регулювання економіки. Для цього необхідно провести наступні перетворення: 

– для органів державного управління необхідно чітко визначити завдання, повноваження та 
відповідальність в сфері інноваційного та науково-технічного розвитку держави для всіх рівнів системи 
державного управління; 

– на вищому рівні управління необхідно створити державний орган управління науково-
технічним та інноваційним розвитком держави, що координуватиме дії всіх органів виконавчої влади 
для проведення більш удосконаленої державної політики, визначення всіх видів ресурсів, необхідних 
для її здійснення; 

– вдосконалити механізми з планування та управління дослідженнями в академічній, вузівській, 
галузевій та заводській науці; 

– спрямувати державні кошти на перспективні наукові дослідження та інновації, які є 
самоокупними в короткострокові періоди та стимулюють накопичення коштів у приватних, акціонерних, 
громадських організаціях та фондах; 

– через розповсюдження організаційно-економічних структур сформувати науково-інноваційну 
інфраструктуру та інституційне, як найбільш ефективної форми продукування та впровадження 
інновацій; 
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– державне стимулювання інноваційної активності підприємств шляхом удосконалення 
механізмів державного регулювання інноваційної сфери, а також введення санкцій шляхом 
інноваційного тиску на підприємства, що випускають застарілу продукцію, використовують екологічно 
небезпечні, енергоємні та ресурсоємні технології; 

– вдосконалити правову базу з інноваційного та науково-технічного розвитку держави та 
створити реально діючі механізми державного управління для забезпечення суворого дотримання 
законодавства; 

– врегулювати соціальну та екологічну спрямованість інновацій та спрямувати дії органів 
державного управління інноваційним та науково-технічним розвитком на планування, попередження 
та усунення негативного впливу від використання інновацій не за призначенням; 

– стимулювати суб’єктів інноваційної та науково-технічної діяльності для участі в міжнародній 
кооперації для інтегрування держави в інноваційний та науково-технічний простори Європи, СНД та ін. 
та забезпечити регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Для реалізації державної інноваційної та науково-технічної політики необхідно створити 
механізм на основі програмно-цільового методу управління, спираючись на досвід провідних держав 
світу. При цьому повинні бути встановлені обов’язкові вимоги для цільових програм, згідно з якими 
програми повинні формуватися для досягнення конкретних цілей, чітко визначати шляхи їх 
здійснення, а також потрібні для їх реалізації ресурси, відповідальність конкретних осіб, установ і 
органів державного управління за виконання передбачених програмами завдань. 

Важливу роль в процесах перетворень повинні відігравати контакти з зарубіжними партнерами, 
активна участь українських вчених у дослідницьких програмах Європейського Союзу. 
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Анотація 
Проаналізовані: динаміка частки ВВП, спрямованої на фінансування розвитку науки, в 

загальному обсязі ВВП за період 1991-2011 рр. на основі даних офіційної статистики; зміни в 
управлінні науково-технічним розвитком за останні п'ятнадцять років; реальний стан виконання 
законодавчих актів. За результатами сформовано основні небезпеки та ризики існування 
поточного стану державного управління, що дозволило виділити основні шляхи вдосконалення 
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організації державного управління інноваційним та науково-технічним розвитком України для 
створення єдиного правового та економічного простору в державі. 

Ключові слова: стратегічне управління, фінансування науки, науково-технічна сфера, 
інноваційний розвиток, нормативні акти. 

Аннотация 
Проанализированы: динамика части ВВП, направленной на финансирование развития науки, в 

общем объеме ВВП за период 1991-2011 гг. на основе данных официальной статистики; 
изменения в управлении научно-техническим развитием за последние пятнадцать лет; реальное 
состояние выполнения законодательных актов. По результатам сформированы основные угрозы 
и риски государственного управления в настоящее время, что позволило выделить основные 
пути совершенствования организации государственного управления инновационным и научно-
техническим развитием Украины для создания единого правового и экономического пространства 
в стране. 

Ключевые слова: стратегическое управление, финансирование науки, научно-техническая 
сфера, инновационное развитие, нормативные акты. 

 
Annotation 

There were analyzed: the dynamics of the share of GDP for financing the development of science in 
the total GDP for the period 1991-2011 based on official statistics; and changes in the management of 
scientific and technological development in the last fifteen years; the actual execution state of the legislation 
in this sphere. Based on the results of analysis the main hazards and risks existence of the current state of 
government are formed, which allowed identify the main ways of improving the governance of innovation and 
scientific and technical development of Ukraine for the creation of unified legal and economic space in the 
country. 

Key words: strategic management, science financing, research and technology sphere, innovative 
development, regulations. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. На тлі скрутного становища у сільському господарстві та його 

невикористаного ресурсного потенціалу, виникають питання подальшої стабілізації продовольчої 
безпеки. Низька віддача природно-ресурсного потенціалу, який використовується у сільському 
господарстві, пояснюється, насамперед, відсутністю ефективного власника, безгосподарним 
ставленням до землі, недосконалими технологіями виробництва, недотриманням науково 
обґрунтованих норм ведення землеробства, хибною практикою максимального залучення земель до 
виробництва монокультур, недостатнім внесенням мінеральних добрив, необґрунтованою ціновою 
політикою, відсутністю достатньої кількості сільськогосподарської техніки та її низькою якістю, 
невиконанням природоохоронних заходів. 

Створення всебічно розвинутого високоефективного сільського господарства вимагає 
відповідного рівня розвитку матеріально-технічної бази та використання наявних ресурсів, які є 
обов'язковими елементами будь-якого виробничого процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Внесок у дослідження різних аспектів інноваційних 
процесів у сільському господарстві зробили: А.Ф. Бондаренко, А.Н. Бузні, О.Б. Бутнік-Сіверський, 
М.І. Кісіль, О.В. Крисальний, М.Ф Кропивко, О.А. Лапко, М.І. Лобанов, П.М. Музика, П.Т. Саблук, 
М.А. Садиков, С.В. Шолудченко та інші науковці. Однак, у більшості наукових розвідок мало уваги 
приділено проблемам інноваційного розвитку рослинницької галузі сільськогосподарських підприємств 
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в нинішніх умовах. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напрямку 
дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо інноваційного розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Низький рівень інвестування 
сільськогосподарської галузі через значну кількість збиткових підприємств і низький рівень норми 
прибутку сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими секторами економіки, повільний 
оборот виробничого капіталу, зумовлений великою різницею між часом виробництва та робочим 
періодом, незахищеність прав інвесторів, що не сприяє модернізації АПК і нарощуванню обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції. Основним джерелом інвестування галузі залишаються 
власні кошти підприємств і організацій, частка яких у сукупних інвестиціях в основний капітал 
сільського господарства в середньому протягом 2001-2009 рр. становила 55-65%. Частка кредитів 
фінансових установ знаходилася в межах 5-18%, коштів державного та місцевого бюджетів – 4-8%, 
іноземних надходжень – 3-6%, інших інвесторів (якими є переважно великі агропромислові структури) 
– в межах 7-10% [1, с. 123]. 

Високе техногенне та антропогенне навантаження на ґрунти, яке посилюється дією природних 
чинників, що знижує якість ґрунтового покриву, посилює ерозійні процеси та призводить до недобору 
валових зборів сільськогосподарських культур, зниження їх урожайності.  

Високий рівень освоєності сільгоспугідь, що збільшує навантаження на землі і призводить до 
погіршення їх якісного стану, а також екстенсивний ґрунтовиснажливий спосіб ведення землеробства. 
Незавершеність реформування земельних відносин. Мораторій на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення стримує формування та розвиток господарств на основі 
концентрації земельної власності в оптимальних розмірах у ефективних власників. Унаслідок цього у 
сільськогосподарському виробництві переважають дрібні особисті селянські господарства, що не 
мають можливостей застосування сучасної сільськогосподарської техніки та нових технологій 
[2, с. 145]. 

Застосування новітніх технологій вирощування і досягнень у селекції та насінництві дали змогу 
відновити докризовий рівень виробництва і забезпечити збір 56,7 млн. т зернових у 2011 р.  

Рекордний урожай 2011 р. отримано за внесення добрив обсягом 69 кг д.р. на 1 га, тоді як у 
1990 р. 50 млн. т зернових було зібрано при внесенні 141 кг д.р. на 1 га. Таким чином, при 
застосуванні добрив на 58% менше рівня 1990 р. було отримано на 10% вищий урожай зернових, що 
стало можливим завдяки першому чиннику, який впливає на урожайність, – підвищення генетичного 
потенціалу сільськогосподарських культур, що був досягнутий українськими селекціонерами протягом 
останніх 20 років. 

Така сама ситуація спостерігається і при вирощуванні інших сільськогосподарських культур. 
Як показує досвід, досягнення вітчизняних селекціонерів становлять близько 15-20% у структурі 

чинників урожайності, які дали змогу отримати рекордний урожай поточного року. 
Другим вагомим чинником, який забезпечив умови для реалізації потенційної урожайності 

озимих зернових культур, була зміна їхніх строків сівби. Внесення зазначених змін у технологію 
виробництва зерна в Україні дає можливість додатково отримувати близько 5-7 млн. т зерна у рік без 
додаткових фінансових витрат.  

Однак, низька культура землеробства та недостатній рівень його матеріально-технічного 
забезпечення не дають повною мірою отримати ефект від реалізації генетичного потенціалу 
вітчизняних сортів та зазначених змін в агротехніці та досягти рівня провідних країн Європи [3, с. 234]. 

Серед основних технологічних чинників, які посідають ключове місце у забезпеченні високої 
урожайності сільськогосподарських культур в Україні є рівень внесення мінеральних та органічних 
добрив, використання сільськогосподарськими товаровиробниками засобів захисту [4, с. 108]. 

За даними державної служби статистики, в Україні щорічно зростає внесення мінеральних 
добрив та знижується використання органічних. Якщо у 2005 році вносилося 558 тис. т мінеральних 
добрив у діючій речовині, то за попередніми підсумками у 2011 р. – 1180 тис. т д.р. За розрахунками, 
обсяги внесених добрив на 1 га посівної площі збільшилися із 32 кг д.р. у 2005 році до 63 кг – у 2011р. 
До того ж, рекордні врожаї зерна 2008 та 2011 років відзначалися підвищеним внесенням мінеральних 
добрив.  

Більше використовуються азотомісткі мінеральні добрива. Їх частка становить 74%, тоді як 
фосфорних – 14%, калійних – 12%. Упродовж останніх років обсяги внесення азотних і калійних 
добрив збільшилися, що свідчить про раціональність застосування мінеральних добрив для 
забезпечення рослин необхідними елементами живлення впродовж одного вегетаційного періоду.  

За потреби для реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських культур і збереження 
родючості ґрунту на рівні 8-10 т на 1 га, їх вносили у 2011 р. лише 0,6 т. 

Порівняно з мінеральними добривами, внесення органічних постійно зменшується. За 
попередніми підсумками, у 2011 році внесення органіки становило 9,4 млн. т або 0,5 т на 1 га посівної 
площі. Це на 5% менше попереднього року та на 29% – 2005 р.  
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Низький рівень внесення мінеральних і органічних добрив не тільки не дає можливості 
реалізувати генетичний потенціал сільгоспкультур, а й призводить до виснаження ґрунту та зниження 
його родючості. Так, рекордний урожай 2011 р. зумовив винесення 100 кг д. р. NPK з ґрунту. 

Наступним важливим елементом дотримання технологій вирощування сільськогосподарських 
культур є захист посівів від бур'янів, хвороб і шкідників, з 2005 по 2009 р. відбувалось зростання 
кількості засобів захисту рослин від 15,9 до 49% технологічної потреби. В умовах обмеженості 
оборотних засобів у кризовому 2010 р. і без того недостатнє застосування засобів захисту 
зменшилося на 16%, проте у 2011 р. ситуацію вдалося дещо виправити.  

Якщо технологічна потреба у засобах захисту для реалізації генетичного потенціалу на рівні 70-
80% потребує від 1100 до 1350 грн. на гектар (залежно від технологій та умов вирощування), то 
витрати близько 470 грн./га у 2011 р. забезпечили лише 42% потреби сільськогосподарських 
товаровиробників. Аналогічна ситуація складається з вирощуванням й інших сільськогосподарських 
культур. 

Таким чином, системне недовиконання основних технологічних етапів вирощування 
сільськогосподарських культур, у першу чергу, внесення мінеральних і органічних добрив та 
використання засобів захисту, призводить до того, що за генетичного потенціалу озимої пшениці 
української селекції на рівні 100-110 ц/га, ячменю – 100, кукурудзи – 120-130, соняшника – 35-40, 
цукрових буряків – 500-600 ц/га фактична врожайність цих культур становить відповідно 30; 25; 53,3; 
46 і 61% потенційно можливої. 

Одним з основних чинників втрати 16-24% урожаю є спрацьованість матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських підприємств та використання фізично і морально застарілої техніки при 
збиранні врожаю.  

Недотримання технологічних параметрів виробництва і дефіцит коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази основних засобів виробництва призводять до значних втрат урожаю та 
доходів навіть на тому недостатньому рівні операційних витрат, що вкладають у землю українські 
сільгосптоваровиробники [5, с. 101]. 

Фактичний темп вибуття машин складає 8-11% на рік, що більш ніж у 2 рази перевищує показник 
оновлення парку (4% на рік). Логічним наслідком можна вважати яскраво виражене скорочення МТП. 

У порівнянні з 1990 р., кількість техніки в експлуатації скоротилась більше ніж у 2,5 рази: 
- трактори – у 3,1 рази; 
- зерно- та кормозбиральні комбайни – у 2,7 та 3,0 рази відповідно; 
- плуги тракторні – у 4,1 рази; 
- культиватори – у 3,7 рази; 
- тракторні сіялки – у 3,3 рази; 
- обладнання для тваринництва – у 3,4 рази; 
- обладнання для поливу – у 6,2 рази; 
- розкидачі мінеральних добрив – у 3,8 разів. 
Кількісне та якісне зменшення МТП призвело до збільшення навантаження на техніку (у 

порівнянні з 1991 р. – більше, ніж у 2 рази) у розрахунку на одиницю площі ріллі. Так, на 1000 га 
посівних площ припадає 4 од. комбайнів (при цьому у Канаді – 7,6; Італії та Великобританії – 13; 
Нідерландах – 15; Франції і США – 19; Німеччині – 28) та 9 од. тракторів (у Польщі – 93,3; Німеччині – 
87,4; Франції – 68,7; Великобританії – 84,7) [6, с. 69]. 

Типовим явищем для машинно-тракторного парку (МТП) в регіонах країни являється його 
вимушена експлуатація за межами амортизаційного терміну замість необхідного списання. При цьому, 
зазвичай, нормативним терміном використання техніки вважається межа 15 років. 

Середній показник зносу техніки у вітчизняному сільському господарстві складає 70%. При 
цьому для тракторів цей показник сягає 77,57%, а для комбайнів – 70,56%. 

З метою розв'язання проблем інтенсивного ведення стратегічних галузей сільського 
господарства, переоснащення господарств технікою, впровадження в рослинництві сучасних сортів і 
гібридів, поліпшення насінницької справи, освоєння ресурсоощадних технологій, більш раціонального 
використання біокліматичного потенціалу і зональних природно-кліматичних умов Національною 
академією аграрних наук України спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України 
було розроблено низку державних цільових програм розвитку. До 2015 р. і на подальший період ними 
передбачено системне та комплексне розв'язання проблем виробництва: зерна в Україні – "Зерно 
України", олійних культур в Україні та поглиблення переробки олійної сировини – "Олійні культури", 
цукрових буряків – "Цукрові буряки України", плодів і ягід – "Садівництво України", овочевих культур – 
"Овочі України", картоплі – "Картопля України". 

В основі інтенсифікації розвитку зернового господарства та збільшення обсягів виробництва 
зерна, передбачених Програмою, лежить підвищення урожайності шляхом удосконалення 
землекористування, оптимізації структури посівних площ та дотримання сівозмін, обробітку ґрунту, 
підвищення рівня внесення мінеральних добрив і проведення хімічної меліорації земель, захисту 
рослин, розвитку селекції й насінництва, підвищення якості зерна та розвитку інфраструктури ринку.  
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У процесі виробництва сільськогосподарської продукції використовується ряд нових технологій, 
які дозволяють суттєво підвищити продуктивність виробництва сільськогосподарської продуті, та 
забезпечити найбільш ефективне використання землі та інших ресурсів [7, с. 65]. При цьому найбільш 
інноваційні технології виробництва використовуються при посіві та обробітку землі. Так, наприклад, в 
напрямку тракторів за останні декілька десятків років не спостерігалося суттєвого прогресу а 
технологіях виробництва Акцент інженерів був спрямований на підвищення ефективності і 
економності двигунів, для забезпечення необхідної продуктивності техніки при мінімальних затратах 
пального та мінімальному навантаженні на ґрунт.  

При обробітку землі на сьогодні використовуються чотири основні технології обробітку ґрунту: 
класична система обробітку ґрунту, система ощадного або зменшеного обробітку ґрунту, система 
збереження родючості ґрунту та технологія нульового обробітку ґрунту. 

Класична схема, з одного боку, є найбільш популярною в Україні, а з іншого боку – це 
технологія, яка недостатньо забезпечує зберігання якості ґрунту. За даною технологією рослинні 
рештки подрібнюються і змішуються з ґрунтом на глибині 6-15 см. На поверхні залишається менше 
15% рослинних решток. Більшість техніки, що використовується в Україні на польових роботах, 
розроблена для використання за класичною схемою. Система класичного обробітку ґрунту прийнятна 
при достатньому волого забезпеченні, що властиво для зон Полісся та Лісостепу. Також для такої 
схеми необхідно приділяти додаткову увагу захисту ґрунтів від вітрової ерозії 

Технологія зменшеного обробітку ґрунту має ряд схожих з класичною технологією 
особливостей, однак, обробка землі здійснюється менш інтенсивно. В більшості випадків замість 
плугів використовуються диски та культиватори. Перевагами ощадної технології обробітку землі є 
зниження витрат вологи та можливість розпочати польові роботи рано на весні. Вадами даної 
технології є відносно високий рівень ґрунтової ерозії, значні витрати на пальне та на обслуговування 
техніки та обладнання [8, с. 108]. 

Технологія обробітку землі за системою збереження ґрунту, реалізується за допомогою декілька 
разового лущення стерні після попередника, внесення гербіцидів, використання комбінованих 
агрегатів для обробітки землі та використання спеціальних сівалок. Упровадження системи 
збереження родючості ґрунту передбачає збереження на його поверхні до 50% поживних решток. 
Перевагами даної технології є зменшення ґрунтової ерозії, та втрати вологи, зниження витрат на 
пальне, скорочення витрат на обслуговування техніки. 

Технологія нульового обробітку ґрунту характеризується повною відсутністю обробітку поля, 
окрім післяжнивного підживлення. При цьому всі поживні рештки залишаються на поверхні лану, а в 
поверхневому шарі відбуваються інтенсивні процеси гуміфікації. 

Нульовий обробіток ґрунту найбільш сприятливий для високо родючих ґрунтів. Перевагою 
технології нульового обробітку є збереження вологості ґрунту, зменшення витрат на людські та 
матеріально-технічні ресурси, зниження ерозії ґрунту, стислість строків проведення польових робіт. 
Основними вадами даної технології є значне початкове капіталовкладення в закупівлю техніки та 
обладнання, проблеми пов'язані з дренажем та ущільненням ґрунту» затримка підвищення 
температури поверхневого шару на весні, додаткові витрати на добрива, підвищені вимоги до ґрунтів. 

Більшість сільськогосподарських підприємств в Україні використовують різні та комбіновані 
системи обробітку ґрунту в залежності від фізичних властивостей ґрунту, посівного матеріалу, якості 
залишків від попереднього урожаю та інших факторів. В значній мір невеликі та середні господарства 
все ще використовують класичну систему обробітку ґрунту, що пов'язано з застарілістю обладнання, 
яке використовується сільськогосподарськими виробниками. При цьому оновлення 
сільськогосподарської техніки не здійснюється у зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів в компанії 
та складністю залучення зовнішнього фінансування.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна говорити про те, що від обсягів 
фінансування компанії її власниками, навіть більше ніж від розміру господарства, залежить тип 
обробітку ґрунту, який переважає в господарстві. Так, малі і середні підприємства з недостатніми 
обсягами фінансування, зазвичай використовують систему зменшеного обробітку і частково систему 
збереження родючості ґрунту. Відсутність техніки для виконання певних видів робіт не дозволяє 
даним господарствам у повній мірі використовувати останні технології. При цьому окремі роботи 
навіть невеликими фермерськими господарствами виконуються по нульовій технології, у випадку 
сприятливих характеристик ґрунту та часто на техніці, що вже перебувала в експлуатації.  
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Анотація 
У статті проаналізовано основні чинники, які посідають ключове місце у формуванні високої 

урожайності сільськогосподарських культур в Україні, Автором розглянуто наукові основи 
забезпечення виробництва рослинницької продукції при існуючому і можливому технологічному рівні 
забезпеченості сільськогосподарських підприємств різними факторами виробництва. Проведено 
аналіз впливу основних чинників, які впливають на рівень інноваційного розвитку рослинництва. 
Розроблено пропозиції щодо впровадження інноваційних продуктів в сільськогосподарську галузь з 
метою покращення ефективності функціонування рослинницької підгалузі.  

Ключові слова: інновація, рослинницька продукція, технологія виробництва, державна 
підтримка.  

Аннотация 
 В статье проанализированы основные факторы, которые занимают ключевое место в 

формировании высокой урожайности сельскохозяйственных культур в Украине. Автором 
рассмотрены научные основы обеспечения производства растениеводческой продукции при 
существующем и возможном технологическом уровне обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий различными факторами производства. Проведен анализ влияния основных 
факторов, влияющих на уровень инновационного развития растениеводства. Разработаны 
предложения по внедрению инновационных продуктов в сельскохозяйственную отрасль с целью 
повышения эффективности функционирования растениеводческой подотрасли. 

Ключевые слова: инновация, растениеводческая продукция, технология производства, 
государственная поддержка. 

 
Annotation 

In this article analyzes the main factors that occupies a key position in the formation of high-yield 
crops in Ukraine. The author examined the scientific basis for plant production at the current level of 
technology and the possible provision of agricultural enterprises by various factors of production. Analysis of 
the influence of the main factors that influence the development of innovative crop. Proposals to introduce 
innovative products in the agricultural sector in order to improve the efficiency of crop sub-sector. 

Key words: innovation, crop production, production technology, and state support. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 
Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що фермерські господарства є найбільш 

ефективною формою господарювання, підтвердженням чого є частка виробленої ними продукції у 
ВВП (близько 70-80%). На кінець 2011 року кількість фермерських господарств в структурі 
сільськогосподарських підприємств України займала 73,9% від загальної кількості, що свідчить про їх 
активну дію у розвитку аграрної економіки та забезпеченні продовольчої безпеки України.  

В умовах кризових явищ, фермерські господарства, як і інші сільськогосподарські підприємства, 
через сезонність виробництва, тривалий період обороту капіталу та дефіцит власних фінансових 
ресурсів потребують вагомої державної підтримки для підвищення конкурентоспроможності продукції 
та зміцнення їх фінансових позицій. Контроль законності отримання коштів підтримки, а також оцінка 
ефективності їх використання здійснюється на основі даних окремих форм фінансової та статистичної 
звітності. Однак, недосконалість системи обліку та контролю спричиняє існування фактів 
безгосподарності та зловживань на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансового спрямування державної 
підтримки сільськогосподарських підприємств досліджувались вітчизняними науковцями, зокрема: 
О. Бородіною, О. Гудзь, М. Дем’яненком, П. Лайком, В. Стецюком, П. Синчаком. Теоретичні та 
практичні питання обліку та контролю висвітлені у працях В. Жука, Г. Кірейцева, В. Метелиці, 
О. Радченко та ін. Їх дослідження стали основою для удосконалення механізму державної підтримки, 
відображення її в обліку та звітності, а також контролю за використанням бюджетних коштів. 

Однак, існуюча практика свідчить про наявність багатьох недостатньо вивчених і неузгоджених 
питань, пов’язаних із повнотою відображення надходження та руху державної підтримки у фінансовій 
звітності фермерських господарств, передумовою чого є удосконалення методики та поряду обліку 
коштів державної підтримки. Тому виникає об’єктивна необхідність теоретичних досліджень та 
методичних розробок, спрямованих на удосконалення обліку державної підтримки.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування механізму отримання коштів 
державної підтримки фермерськими господарствами та визначення напрямів облікового відображення 
надходження та використання бюджетних коштів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку фермерських 
господарств досить важливим питанням є правильний вибір форми організації облікового процесу [7, 
с. 122]. Оскільки інформації щодо роботи фермерських господарств потребують власники, працівники, 
державні, податкові та статистичні органи, то форму обліку форму бухгалтерського обліку варто було 
б обирати, враховуючи інтереси користувачів. 

Окремі автори [1, с. 491; 2, с. 102] вважають, що облік у фермерському господарстві повинен 
бути нескладним, та забезпечувати можливість ведення його самому фермерові або одному з членів 
його господарства, надавати потенційну інформативність та можливість до розвитку. 

Традиційний підхід до організації обліку, який існує у великих підприємствах, тут є 
неприйнятним. В умовах фермерського господарювання облік повинен бути максимально спрощеним. 
Однак, слід пам’ятати, що його спрощення і скорочення можливе лише до певної межі, яка забезпечує 
виконання його інформаційної та контрольної функції [2, с. 103]. 

На ведення бухгалтерського обліку та складання звітності підприємствами прямий вплив має 
вибір форми ведення обліку. Форма бухгалтерського обліку – інформаційна система, яка в суворо 
встановленій послідовності і взаємозв’язку забезпечує поєднання хронологічних і систематичних 
облікових записів, реєстрів синтетичного та аналітичного обліку для поточного контролю за фактами 
господарського життя і складання звітності [3, с. 517]. Бухгалтерський облік у фермерських 
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господарствах, в залежності від їх розміру та обсягів виробництва, ведеться за різними формами з 
використанням відповідних регістрів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Форми ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах 

 
Категорія 
суб’єктів 

Критерії Форми обліку Регламентація Регістри 

Спрощена 
Методичні 

рекомендації № 
189 

Журнал реєстрації 
господарських 

операцій 

Журнально-
ордерна 

Методичні 
рекомендації № 

390 

Журнали-ордери, 
Відомості до них, 
Головна книга 

Проста 
Методичні 

рекомендації № 
422 

Журнал обліку 
господарських 

операцій, Відомість № 
3-м 

1) чисельність працюючих не 
більше 50 осіб; 

2) обсяг виручки від реалізації за 
рік не більше 10 млн. євро 

Спрощена 
Методичні 

рекомендації № 
422 

Оборотно-сальдова 
відомість 

Платники податку на прибуток 
за ставкою 0% 

1) чисельність працюючих не 
більше 20 осіб; 

2) обсяг виручки не більше 3 
млн. грн. С

у
б

’є
к
т
и

 м
а
л
о
го

 п
ід
п
р
и
є
м
н
и
ц
т
в
а

 

Платники єдиного податку 
1) чисельність працюючих не 

більше 50 осіб; 
2) обсяг виручки не більше 1 

млн. грн. 

Проста 
Методичні 

рекомендації № 
720 

Ведення Журналів та 
Відомостей 
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1) чисельність працюючих 
перевищує 250 осіб; 

2) річний дохід перевищує суму 
50 млн. євро 
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Інші суб’єкти господарювання 

Журнально-
ордерна 

Методичні 
рекомендації № 

390 

Журнали-ордери, 
Відомості до них, 
Головна книга 

Джерело : узагальнено автором 
 
З врахуванням форм ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, відповідно 

до існуючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій [8] та спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку в частині 
обліку коштів прямої державної підтримки до червня 2011 року були виділені різні рахунки:  

а) рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»; 
б) рахунок 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів (облік та узагальнення інформації про 

забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження).  
Однак, із прийняттям Наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» № 664 від 31.05.2011 р. [8], обумовлено 
доповнення спрощеного Плану рахунків рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». 

Прийняття вище вказаного Наказу спростило ведення обліку у різних за розмірами фермерських 
господарствах і сприяло уніфікації рахунків щодо відображення коштів державної підтримки (рис. 1). 

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», відповідно до спрощеного Плану 
рахунків, призначений для обліку та узагальнення інформації про залишки коштів цільового 
фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені 
від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію 
заходів цільового призначення відповідно до законодавства [8]. 
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Рис. 1. Облікове забезпечення коштів державної підтримки фермерських господарств 
Джерело : сформовано автором 
 
Планом рахунків передбачено, що рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

має наступні субрахунки: 

– субрахунок 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування», на якому ведеться облік вивільнених 
від оподаткування коштів у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на 
реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства.  

– субрахунок 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» передбачений для ведення 
обліку коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, їх використання; 

– субрахунок 483 «Благодійна допомога» призначений для обліку надходження та використання 
платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка, 
відповідно до законодавства, звільняється від оподаткування податком на додану вартість; 

– субрахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» призначений для 
забезпечення ведення обліку надходження та використання коштів, які не відображаються на інших 
субрахунках рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». 

На нашу думку, існування цих субрахунків вносить дублювання інформації щодо відображення в 
системі рахунків коштів підтримки в розрізі її форм та напрямів. Так, кошти, які залишаються у 
господарствах за рахунок пільгового оподаткування, відображені на субрахунках 481 «Кошти, 
вивільнені від оподаткування» та 483 «Благодійна допомога» щодо сплати податку на прибуток та 
ПДВ відповідно. Постає питання про необхідність їх об’єднання в окремий субрахунок 485 «Непряма 
підтримка» з метою уникнення повторень і узагальнення інформації про непряму підтримку на одному 
субрахунку, що забезпечить в подальшому дієвість контролю. 

З метою узагальнення інформації про державну підтримку окремі вчені [4; 5; 6] пропонують різні 
методичні підходи щодо відображення її в обліку. Так, Конопліцька О. В. пропонує відкрити до рахунку 
48 «Цільове фінансування і цільові надходження» два субрахунки: 48.1. «Бюджетне фінансування і 
цільові надходження у формі державної підтримки» із аналітичними рахунками 48.1.1. «Капітальні 
видатки», 48.1.2. «Субсидії», 48.1.3. «Дотації», а також субрахунок 48.1.2 «Цільове фінансування і 
цільові надходження, що надійшли від організацій та осіб» [6, с. 106]. 

Дана «інтерпретація» рахунку 48 має логічну структуру та послідовність, однак вважаємо, що: по-
перше, не підтримка є формою фінансування, а бюджетне фінансування є інструментом надання 
підтримки; по-друге, узагальнення інформації за даними аналітичними субрахунками не надає можливості 
оцінки обсягів підтримки галузей (рослинництва, тваринництва), кредитування, страхування, лізингу. 

Проста  
форма обліку  

 

Журнально-ордерна форма 
обліку 

Спрощена  
форма обліку 

Рахунок 48  
«Цільове фінансування і 

цільові  
надходження» 

Рахунок 47  
«Забезпечення  
наступних витрат  
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Зима Ю. П. пропонує до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відкрити 
субрахунки 481 «Державне фінансування за бюджетними програмами» (відповідно 481.1. «Бюджетна 
тваринницька дотація», 481.2 «Державна підтримка рослинництва») та 482 «Державне фінансування 
за рахунок ПДВ» [5, с. 78].  

Протиріччя викликають назви рахунку та субрахунків, оскільки назва рахунку «Цільове 
фінансування і цільові надходження» є вузькою для охоплення інформації щодо підтримки. Більше 
того, що означає «державне фінансування за рахунок ПДВ»? Адже держава нічого не фінансує і ніякі 
кошти не спрямовує підприємствам. Господарства, які перебувають на спеціальному режимі 
оподаткування ПДВ, за операціями поставки сільськогосподарської продукції (послуг) не сплачують до 
бюджету ПДВ, а ці кошти повністю залишаються в їх розпорядженні і використовується для 
виробничих цілей. Тому, спрямування бюджетних коштів є не формою фінансування, а формою 
підтримки, що значно ширше не лише за назву субрахунка, а й рахунка в цілому. 

Жук В. М. вважає, що до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» доцільно 
відкрити субрахунки 481 «Поточні трансферти на підтримку виробництва сільськогосподарської 
продукції», з аналітичними рахунками: «Підтримка виробництва продукції рослинництва», «Підтримка 
виробництва продукції тваринництва», «Інша підтримка виробництва» (здешевлення вартості техніки 
тощо) [4, с. 144]. Для аналітичного обліку бюджетних коштів на фінансування капітальних витрат 
доцільно використати субрахунок 482 «Капітальні трансферти на підтримку виробництва 
сільськогосподарської продукції». Для відображення сум ПДВ, які залишились в розпорядженні 
підприємства, доцільно відкривати субрахунок 483 «ПДВ-дотації». Окремі субрахунки та аналітичні 
рахунки відкриваються для державної підтримки по «зеленій скриньці» СОТ [4, с. 144]. 

Вважаємо, що назва рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» не відповідає 
його призначенню і є значно вужчою за своїм змістом та пояснюється наступним:  

– по-перше, аналіз економічної сутності поняття «бюджетне фінансування» в різних 
літературних джерелах дозволяє дійти висновку, поняття розглядається з позиції бюджету, оскільки 
кошти «надаються», «виділяються», «направляються». Однак, бюджетне фінансування – це не 
виділення коштів підприємству, а виділення коштів на фінансування бюджетних програм, тобто 
фінансуються не підприємства, а програми підтримки;  

– по-друге, узагальнення змісту поняття «бюджетне фінансування», дає підстави стверджувати, 
що основним принципом фінансування є безповоротність та безоплатна основа. Однак, для 
фермерських господарств не можна застосовувати цей принцип, оскільки є програми підтримки, які 
фінансуються на поворотній основі (КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським 
господарствам»). Виникають суперечності, оскільки господарства не можуть відображати бюджетні 
кошти підтримки (які виділені на поворотній основі) на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження» (принципом є безповоротність). 

Таким чином, з метою дотримання принципів фінансування, усунення термінологічних протиріч, 
а також узагальнення інформації про надходження бюджетних коштів в межах одного року, рахунок 48 
варто назвати «Короткострокова державна підтримка».  

Вважаємо, що до запропонованого рахунку 48 «Короткострокова державна підтримка» доцільно 
відкрити наступні субрахунки: 481 «Поточні трансферти» (компенсація поточних витрат та дотації для 
підтримки операційної діяльності); 482 «Капітальні трансферти» (компенсації капітальних витрат та 
дотації для підтримки інвестиційної діяльності); 483 «Кредитні субсидії» (компенсація відсотків за 
кредит для підтримки фінансової діяльності); 484 «Бюджетні страхові компенсації» (компенсації 
страхових платежів для підтримки надзвичайної діяльності); 485 «Непряма підтримка» (підтримка за 
рахунок пільг в оподаткуванні); 486 «Інша державна підтримка». 

Запропонована структура має переваги порівняно з існуючою, оскільки, по-перше, чітко 
виокремлена державна підтримка від недержавної; по-друге, узагальнення інформації за 
субрахунками дає можливість оцінити вплив прямої та непрямої підтримки; по-третє, за даними обліку 
та звітності можна здійснити аналіз використання бюджетних коштів за видами діяльності. 

Використані кошти державної підтримки у великих та середніх господарствах визнаються у 
складі інших операційних доходів, інших доходів або інших доходів від фінансової діяльності, а в 
суб’єктів малого підприємництва як інші доходи.  

Акумулювання коштів, які визнані доходами, на різних рахунках та субрахунках не дає 
можливості оцінити вплив підтримки на фінансові результати та визначити ефективність використання 
бюджетних коштів. Тому, доцільним є відкриття для всіх фермерських господарств рахунку 77 «Дохід 
від використання коштів державної підтримки», в т.ч. для великих і середніх – відкриття субрахунків: 
771 «Доходи від державних вкладень поточного характеру», 772 «Доходи від державних капітальних 
вкладень», 773 «Доходи від використання кредитних субсидій», 774 «Доходи від використання 
бюджетних страхових компенсацій» та 775 «Дохід від непрямої підтримки». 

Узагальнення інформації на рахунку 77 «Дохід від використання коштів державної підтримки» 
дозволить здійснювати аналітичну оцінку отримання господарствами доходів з використанням коштів 
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підтримки та без неї, а також впливу на фінансові результати. Важливим є підвищення інформативності 
фінансової звітності щодо використання коштів підтримки за видами господарської діяльності.  

Внесені пропозиції щодо структури та назви рахунку 48 «Короткострокова державна підтримка» 
та відкриття рахунку 77 «Дохід від використання коштів державної підтримки» наведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема відображення на рахунках обліку надходження та використання  
коштів державної підтримки 

Джерело : розроблено автором 
 
Відкриття рахунку 77 «Дохід від використання коштів державної підтримки» дозволить змінити 

структуру Звіту про фінансові результати з відповідними відображенням доходів за окремими 
статтями, однак, на величину чистого прибутку це не вплине.  

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, 
що державна підтримка повинна відображатись в обліку та звітності окремо від інших благодійних 
надходжень з метою проведення аналітичної оцінки та контролю за її використанням. Зміст і структура 
запропонованих рахунків дозволить виокремити державну підтримку від інших видів підтримки з 
метою з’ясування участі держави у функціонування підприємства, а також розмежувати її за видами 
господарської діяльності.  
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Анотація 
У статті розглянуто теоретичні основи відображення надходження та використання 

коштів державної фінансової підтримки в бухгалтерському обліку фермерських господарств. 
Проведено аналіз поглядів вітчизняних вчених щодо особливостей відображення в обліку державної 
підтримки та узагальнення інформації в звітності. Виокремлено проблеми понятійного апарату, 
які перешкоджають практичному відображенню в обліку інформації щодо державної підтримки та 
виокремити її від інших надходжень з метою оцінки та контролю. Розроблено пропозиції щодо 
структури рахунків, які повинні узагальнювати інформацію щодо надходження та використання 
бюджетних коштів для потреб різних користувачів.  

Ключові слова: державна підтримка, облік, фермерські господарства, звітність. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические основы отражения поступления и использования 

средств государственной финансовой поддержки в бухгалтерском учете фермерских хозяйств. 
Проведен анализ взглядов отечественных ученых относительно особенностей отражения в 
учете государственной поддержки и обобщения информации в отчетности. Выделены проблемы 
понятийного аппарата, препятствующие практическому отражению в учете информации о 
государственной поддержке и выделить ее от других поступлений для оценки и контроля. 
Разработаны предложения по структуре счетов, которые должны обобщать информацию о 
поступлении и использовании бюджетных средств для нужд различных пользователей. 

Ключевые слова: государственная поддержка, учет, фермерские хозяйства, отчетность. 
 

Annotation 
The article deals with the theoretical foundations of reflection receipt and use of public financial 

support in the accounting farms. The analysis of the views of local scientists on the specifics of recording 
state support and summarize information in reports. Singled out the problem of conceptual apparatus that 
prevent practical recording information on state support and to distinguish it from other income to assess and 
control. The proposals on the structure of the accounts must summarize information regarding the receipt 
and use of budgetary funds for the needs of different users. 

Key words: government support, accounting, farms reporting. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Постановка проблеми. Фінансові звіти складаються і надаються зовнішнім користувачам 

багатьма підприємствами у всіх країнах світу. Оскільки кожна країна має свої соціальні, економічні та 
законодавчі особливості, фінансові звіти підприємств різних країн часто відрізняються не тільки 
формою, але і змістом [4, с. 223]. З метою звузити ці відмінності Рада з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку розробила Концептуальну основу фінансової звітності (надалі Концептуальна 
основа), яка часто називається Концептуальною основою бухгалтерського обліку, тому що фінансові 
звіти складаються на базі даних бухгалтерського обліку. Отже, при веденні бухгалтерського обліку 
необхідно дотримуватися вимог, викладених в Концептуальній основі [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальна основа фінансової звітності 
допомагає Раді з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в розробці майбутніх і перегляді 
існуючих Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) [3]. Але Концептуальна основа не є Міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку. Дуже рідко, але можливі суперечності між Концептуальною основою і МСБО. 
В таких випадках МСБО [2] є домінуючими і переважають над вимогами Концептуальної основи. 
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Концептуальна основа охоплює [1]: 

– мету фінансових звітів, їх склад та основні елементи; 

– основоположні припущення та якісні характеристики, які визначають корисність інформації, 
наведеної у фінансових звітах; 

– визначення, визнання та оцінку елементів, з яких складаються фінансові звіти; 

– концепції капіталу та збереження капіталу. 
Фінансові звіти складаються і подаються, як правило, щорічно і мають мету забезпечити загальні 

інформаційні потреби широкого кола користувачів. 
Основні користувачі фінансових звітів і їх інформаційні потреби [6]: 

– інвестори (здійснення прибуткових фінансових вкладень); 

– працівники підприємства (рівень оплати праці, збереження робочих місць, пенсійне 
забезпечення); 

– кредитори (повернення кредиту і отримання відсотків); 

– постачальники та інші кредитори (оплата рахунків за товари, роботи, послуги, продукцію); 

– замовники (отримання необхідних товарів, робіт, послуг); 

– органи державного управління (своєчасне та повне отримання податків, формування 
макроекономічних показників); 

– громадськість (благополуччя суспільства). 
Однак, потребує подальшого дослідження питання щодо особливостей дотримання вимог 

Концептуальної основи фінансової звітності в національній практиці обліку та приведення її у 
відповідність до міжнародних стандартів. 

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати існуючі вимоги міжнародних професійних 
організацій з бухгалтерського обліку щодо основоположних моментів складання і подання фінансових 
звітів у руслі найновіших нововведень та змін і надати рекомендації щодо їх практичного застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Всі користувачі фінансових звітів повинні 
отримувати з цих звітів достовірну, повну інформацію про всі результати господарської діяльності в 
минулому, які здатні вплинути на прийняття управлінських рішень в майбутньому [8, с. 54]. Для цього 
потрібно так організувати ведення бухгалтерського обліку, щоб отримані з нього дані задовольняли всі 
вимоги, які висуваються до фінансових звітів.  

На рис. 1 представлені основні моменти, які забезпечують достовірне і справедливе 
представлення інформації в фінансових звітах відповідно до основних положень Концептуальної 
основи фінансової звітності. 

Розглянемо зміст (сутність) цих основних вимог Концептуальної основи, які визначають правила 
ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності.  

При веденні бухгалтерського обліку слід керуватися таким основним припущенням як 
безперервність діяльності.  

Безперервність діяльності означає, що підприємство, як правило, розглядається як діюче, 
тобто таке, що продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому. 

Припускається, що підприємство не має ні наміру, ні необхідності ліквідувати або суттєво 
скоротити свою діяльність, інакше кажучи, підприємство було, є і буде. 

В цих умовах облік ведеться за звичайними правилами. Якщо підприємство має намір 
ліквідуватися, то в обліку і звітності такого підприємства будуть дотримані інші вимоги. Наприклад, у 
діючого підприємства активи оцінюються в основному за історичною собівартістю, а у підприємства, 
яке має намір ліквідуватися, активи слід показати в балансі за ціною чистої реалізації. 

Концептуальна основа визначає якісні характеристики фінансових звітів. 
Якісні характеристики фінансової інформації визначають типи інформації, що, найімовірніше, є 

найбільш корисними для нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів для 
прийняття рішень про суб’єкт господарювання, що звітує, на основі інформації, вміщеної у його 
фінансовому звіті. 

Серед якісних характеристик Концептуальною основою фінансової звітності відокремлюються 
основні і посилювальні.  

До основних якісних характеристик віднесено: доречність, суттєвість, правдиве подання, яке 
охоплює повноту, нейтральність і вільність від помилок.  

Доречність (релевантність) – інформація фінансових звітів повинна бути корисною для 
користувачів, тобто вона повинна впливати на економічні рішення користувачів, допомагати оцінювати 
їм минулі, теперішні та майбутні події, підтверджувати або виправляти їх минулі оцінки.  
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Рис. 1. Основоположні моменти бухгалтерського обліку та складання  
фінансової звітності за Концептуальною основою 

 
Доречна фінансова інформація може спричинити відмінності у рішеннях, які приймають 

користувачі.  
Фінансова інформація може спричинити відмінності у рішеннях, якщо вона має передбачувальну 

цінність, підтверджувальну цінність, або і те, і друге. 
Фінансова інформація має передбачувальну цінність, якщо її можна використати як вхідні дані 

для процесів, які використовують користувачі для передбачення майбутніх доходів.  
Фінансова інформація має підтверджувальну цінність, якщо вона забезпечує реакцію 

(підтверджує або змінює) на попередні оцінки. 
Інформація вважається суттєвою, якщо її упущення або викривлення можуть вплинути на 

економічне рішення користувачів, що приймаються на підставі фінансових звітів. Тобто в фінансових 
звітах потрібно розкривати всі статті, які є достатньо суттєвими для того, щоб вплинути на оцінки і 
рішення користувачів фінансової звітності.  

Щоби бути корисною, фінансова інформація повинна не лише подавати відповідні явища у 
словах і числах, вона повинна правдиво подавати явища. Щоби бути досконало правдивою, звітність 
повинна мати три характеристики. Вона має бути повною, нейтральною та вільною від помилок.  

До посилювальних якісних характеристик фінансових звітів Концептуальною основою віднесено: 
зіставність, можливість перевірки, своєчасність, зрозумілість. 

Зіставність – це якісна характеристика, яка дає змогу користувачам ідентифікувати та 
зрозуміти подібності статей та відмінності між ними. На відміну від інших якісних характеритик, 
зіставність не стосується лише одного звітного періоду. Для порівняння необхідно щонайменше два 
періоди.  
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Можливість перевірки допомагає запевнити користувачів у тому, що інформація правдиво 
подає економічні явища, які вона призначена подавати. Перевірка може бути прямою та непрямою. 
Пряма перевірка означає перевірку суми або іншого подання прямим спостереженням, наприклад, 
перерахунком грошей. Непряма перевірка означає перевірку вхідних даних для моделі, формул та 
інших методів, а також перерахунок вихідних даних за допомогою тієї самої методології.  

Своєчасність означає можливість для осіб, які приймають рішення, мати інформацію вчасно, 
так щоб ця інформація могла вплинути на їхні рішення.  

Класифікація, розкриття та подання інформації чітко і стисло робить її зрозумілою.  
Забезпечення вказаних якісних характеристик має вартісне обмеження. 
Вартість є найбільш поширеним обмеженням на інформацію, яка може бути надана у фінансовій 

звітності. Подання фінансової інформації у звітності пов’язане з витратами, і важливо, щоб ці витрати 
були виправдані вигодами від подання у звітності такої інформації.  

В Концептуальній основі немає поняття «принципи бухгалтерського обліку». Там розглянуті 
основоположні моменти, які забезпечують достовірне і справедливе подання інформації в фінансових 
звітах. Виходячи з цих моментів, в Україні розроблені принципи бухгалтерського обліку, які наведені в 
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6] (надалі Закон про 
бухгалтерський облік) та в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [5]. 

Приведемо принципи так, як вони подані в Законі про бухгалтерський облік [6]: 
Обачність – застосування в бухгалтерського обліку методів оцінки, які повинні запобігати 

заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. 
Повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються 
на її основі. 

Автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її 
власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у 
фінансовій звітності підприємства. 

Послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. 
Зміна облікової політики можлива лише у випадках передбачених П(С)БО, і повинна бути 
обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. 

Безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з 
припущення, що його діяльність буде тривати надалі. 

Нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату 
звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів. 

Превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 
лише виходячи з юридичної форми. 

Історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з 
витрат на їх виробництво та придбання. 

Єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. 

Періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою 
складання фінансової звітності. 

В П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведені якісні характеристики фінансової 
звітності [5]. Це: 

– зрозумілість інформації, однозначне її тлумачення користувачами; 

– доречність; 

– достовірність; 

– зіставність. 
Якщо зіставити вимоги до фінансових звітів, наведені в Концептуальній основі Ради МСБО, і в 

розглянутих українських нормативних документах, то можна зробити висновок, що, в основному, вони 
співпадають. 

В українських П(С)БО наведені форми фінансових звітів, які побудовані відповідно до вимог 
Концептуальної основи [7]. 

По-перше, Концептуальною основою визначено склад фінансових звітів: 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

– Звіт про фінансові результати; 
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– інформація для оцінки інвестиційної, фінансової та операційної діяльностей (Звіт про рух 
грошових коштів); 

– інформація стосовно змін в капіталі (Звіт про власний капітал); 

– примітки і розкриття інформації, яка подана в звітах. 
Існує ще таке поняття - річний звіт. Фінансові звіти є складовою частиною річних звітів, але в 

річний звіт можуть включатися такі документи, як звіти директорів, звіти голови Ради директорів, 
аналіз керівництва, що не відносяться до фінансових звітів. 

По-друге, Концептуальною основою визначені елементи, інформація за якими в обов’язковому 
порядку наводиться в фінансових звітах. Це: 

– в Балансі – активи, зобов’язання та власний капітал; 

– в Звіті про фінансовий результат – доходи та витрати. 
Концептуальною основою дається порядок визнання цих елементів та їх оцінка. 
Визнання – це процес включення тієї чи іншої статті у Баланс чи Звіт про фінансові результати. 
Стаття має бути визнана (тобто показана окремим рядком в Балансі чи Звіті про фінансові 

результати), якщо: 
а) існує імовірність надходження на підприємство або вибуття з нього будь-якої майбутньої 

економічної вигоди, пов’язаної зі статтею; 
б) стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. Якщо, наприклад, 

підприємство очікує надходження в результаті успішного судового процесу (тобто за першим 
критерієм ця стаття визнається як актив, оскільки існує імовірність надходження економічної вигоди в 
майбутньому), але достовірно визначити суму надходження на дату складання звіту неможливо, то 
така стаття не повинна визнаватися як актив або дохід в фінансових звітах, але повинна бути 
розкрита в примітках до фінансових звітів. 

Цей підхід застосовується для визнання активів, зобов’язань, доходів і витрат. 
Тобто, актив визнається в Балансі тоді, коли імовірним є надходження майбутніх економічних 

вигод на підприємство і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. 
Зобов’язання визнаються, якщо в результаті погашення існуючого зобов’язання відбувається 

вибуття ресурсів, які включають економічні вигоди, і суму, за якою буде погашено зобов’язання, можна 
достовірно визначити. 

Дохід визнається, коли виникає зростання майбутніх економічних вигод, пов’язаних зі 
збільшенням активу або зі зменшенням зобов’язань, і його можна достовірно визначити. 

Витрати визнаються, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, які можна достовірно визначити. 

Кожний елемент фінансових звітів повинен мати оцінку, за якою він відображається.  
Концептуальною основою передбачено можливість використання різних оцінок: 
Історична собівартість – активи відображаються за сумою грошових коштів, сплачених в 

момент придбання активу. В цьому випадку зобов’язання відображаються за сумою надходжень, які 
будуть сплачені при погашенні зобов’язань в умовах звичайної діяльності підприємства. Цей вид 
оцінки є найбільш поширеним. 

Поточна собівартість – активи відображаються за сумою, яка була б сплачена при придбанні 
такого ж активу в поточний момент. Зобов’язання відображаються за сумою грошових коштів, 
необхідних для погашення зобов’язань на поточний момент. 

Вартість реалізації – активи відображаються за сумою, яку можна отримати на поточний 
момент шляхом продажу активу. Зобов’язання відображаються за вартістю їх погашення. 

Теперішня вартість – активи відображаються за вартістю майбутніх чистих надходжень 
грошових коштів, які має генерувати стаття. Зобов’язання відображаються за теперішньою 
дисконтованою вартістю майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які будуть необхідні для 
погашення зобов’язань. 

Часто ці види оцінок використовуються в комбінації. Наприклад, запаси відображаються за 
найнижчою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Висновки з проведеного дослідження. 1. Аналіз і зіставлення вимог до фінансових звітів, 
наведених в Концептуальній основі Ради МСБО, і в чинних українських нормативних документах, 
засвідчив, що, в основному, вони співпадають. 

2. В українських П(С)БО наведені форми фінансових звітів, які побудовані відповідно до вимог 
Концептуальної основи. 

3. Концептуальною основою визначені елементи, інформація за якими в обов’язковому порядку 
наводиться в фінансових звітах. Це: 

– в Балансі – активи, зобов’язання та власний капітал; 

– в Звіті про фінансовий результат – доходи та витрати. 
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4. Кожний елемент фінансових звітів повинен мати оцінку, за якою він відображається. 
Проблема вибору оцінки того чи іншого елемента фінансової звітності на практиці реалізується 
виключно на основі професійного судження бухгалтера-економіста чи іншої особи, наділеної 
повноваженнями управління. Від вибору оцінки елементу звітності залежить суть відображення 
інформації про актив, зобов’язання чи складової капіталу, а, отже, і рішення, яке приймається на її 
основі.  
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Анотація 
У статті проаналізовано вимоги Концептуальної основи фінансової звітності Ради з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в новій редакції 2010 року та надані пропозиції 
щодо їх практичного застосування. Зокрема, схематично виділено основоположні моменти 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за Концептуальною основою фінансової 
звітності, розкрито вимоги міжнародних професійних організації щодо базових принципів 
відображення інформації у звітності підприємств, проведено критичний аналіз відповідності 
національних вимог до міжнародної практики. 

Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, концептуальна основа 
фінансової звітності, користувачі фінансових звітів, вимоги до фінансової звітності. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы требования Концептуальной основой финансовой отчетности 
Совета по Международным стандартам бухгалтерского учета в новой редакции 2010 года и 
представлены предложения по их практического применения. В частности, схематически 
выделено основополагающие моменты бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности по Концептуальной основой финансовой отчетности, раскрыты требования 
международных профессиональных организации относительно базовых принципов отражения 
информации в отчетности предприятий, проведен критический анализ соответствия 
национальных требований к международной практики. 

Ключевые слова: международные стандарты бухгалтерского учета, концептуальная 
основа финансовой отчетности, пользователи финансовых отчетов, требования к финансовой 
отчетности. 

Annotation 
The Conceptual basis of the financial statements the Board of the International accounting standards 

requirements in the new edition 2010 and submitted proposals on their practical application analyzed in the 
article. In particular, schematically allocated fundamental moments of accounting and preparation of financial 
statements for the Conceptual basis of the financial statements, the requirements of international 
professional organization on the basic principles reflect the information in the financial statements of 
enterprises was disclosed , the critical analysis of the conformity of the national requirements to the 
international practice were done. 

Key words: international accounting standards, the conceptual framework for financial reporting, users 
of the financial statements, the financial reporting requirements. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 

УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ 
 

Постановка проблеми. Зміна орієнтації зі спрямування на подачу звітності в бік забезпечення 
оптимізації діяльності – головна вимога, яка ставиться в сучасних умовах до системи обліку бюджетних 
установ і відповідає затвердженій Стратегії [12] його модернізації. Основою досягнення виконання 
названої вимоги виступає факт стрімкого розвитку новітнього математичного, технічного, соціокультурного 
та іншого інструментарію, здатного забезпечити максимальний позитивний ефект функціонування системи 
обліку. Проте, попри значний науково-технічний прогрес, обліковій теорії притаманна архаїчність і певна 
відстороненість від інноваційних підходів, які розвинені іншими науками. Такий стан негативно 
позначається на загальній ефективності обліку, як інформаційної системи управління. Дослідження питань 
виявлення взаємозв’язку між розвитком функцій обліку та досягненнями інших взаємопов’язаних з ним 
наук вказує на можливості формування основоположних теоретичних обґрунтувань перспектив 
модернізації обліку на базі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика питань модернізації обліку активно 
дискутується в наукових публікаціях вітчизняних науковців Борисової Н.В. [3], Дрошенко О.О. [11], 
Лиско Н.А. [5] , Метелиці В.М. [7] , Свірко С.В. [11] та низки інших. Зокрема, Борисова Н.В. на основі 
досліджень світових тенденцій розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі розвиває 
питання удосконалення системи обліку, а саме його реформування через призму законодавчого 
регулювання. У цьому контексті науковець дає критичну оцінку останніх законодавчих нововведень та 
окреслює основні аспекти (окремі з них ще потребують  подальшого вдосконалення), які визначають 
концептуальні засади побудови оновленого й адаптованого до сучасного рівня виробничих і 
соціальних відносин обліку у державному секторі [3]. 

Схожу позицію розвиває також Лиско Н.А. [5, с. 57-58], яка на основі аналізу передумов обґрунтовує 
необхідність реформування обліку в бюджетних установах, в тому числі шляхом використання зарубіжного 
досвіду. Метелиця Н.В. розглядає передумови модернізації обліку в державному секторі, підтримує 
позицію щодо доцільності створення інституту державних бухгалтерів, вказує на можливості вирішення 
проблеми побудови Плану рахунків, розглядає формування й запровадження національних стандартів 
обліку в державному секторі, як один з найважливіших кроків до удосконалення системи обліку [7]. 

Свірко С.В. [11, с. 240], розвиваючи теоретичні засади щодо виконання заходів, запланованих 
Стратегією модернізації в бухгалтерському обліку в державному секторі, акцентує увагу на тому, що 
розробка оновленої економічної класифікації призвела до виникнення нових невирішених питань як щодо 
економічної сутності та класифікації, так і щодо власне обліку витрат бюджетних установ, починаючи з 
терміну початку дії нових стандартів. Науковець детально аналізує характеристики витрат у розрізі об’єктів 
обліку згідно стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора й на цій основі обґрунтовує 
позицію про доцільність розробки окремого стандарту, який би регламентував облік витрат.  

Загалом, науковці багато уваги приділяють стандартизації, уніфікації обліку (в тому числі, на 
основі формування єдиного Плану рахунків), а також широкому використанні зарубіжного досвіду. 
Проте розвиток новітніх комп’ютерних технологій, які активно використовуються бюджетними 
установами для ведення обліку мало досліджені.  

Проблемами комп’ютеризації обліку, зокрема, займалися такі вчені-економісти, як Бенько М.М. 
[1], Береза А.М. [2], Лучко М.Р. [6], Лобанова І.Г., Пахомова І.Г [10], Осмятченко В.О. [9], Утенкова К.О. 
[13], Шара О.І. [14] та інші. Загалом слід визнати, що ця ділянка залишається недостатньо 
дослідженою і по сьогоднішній день. 

Постановка завдання. Не применшуючи суттєвості ролі існуючих наукових досліджень, слід 
зауважити, що на сучасному етапі розвитку обліку особливо актуалізується його роль у вирішенні 
проблеми забезпечення оптимізації ресурсного потенціалу бюджетних установ та їхньої діяльності в 
цілому. У зв’язку з цим, подальше удосконалення системи обліку вимагає нових наукових розробок і 
акценту на розробці принципів і напрямів його модернізації. Відповідно до цього, завданням дослідження 
виступає оцінка проблем і причин, що гальмують здійснення розширення застосування комп’ютерної 
техніки з метою виконання аналітичних процедур з обліковими даними, а також узагальнення принципів 
модернізації обліку та їхній вплив на моделі опису й типи джерел облікової інформації. Посилює потребу у 
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такому підході теза про те, що в останні роки (починаючи з 2011 р.) значного поширення набувають 
технології бізнес-аналітики, метою яких є прискорення прийняття управлінських рішень, здатних 
забезпечити найбільш оптимальний варіант здійснення діяльності та використання ресурсного потенціалу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні потенціал інформаційних технологій, як 
зазначається у Доповіді кабінету Міністрів України „Про стан інформатизації та розвиток інформаційного 
суспільства в Україні за 2011 рік” [4], розглядається як ефективна основа для соціально-економічних 
перетворень, створення дієвої економіки, зміцнення громадянського суспільства та сприяння 
демократизації української держави, що сприятиме європейській інтеграції України. При цьому 
стверджується, що багато проблем, котрі існують в ІТ сфері, на сьогодні можуть бути вирішені шляхом: 

– вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази в сфері інформатизації; 
– консолідації бюджетних коштів на інформатизацію та їх раціональне використання; 
– запровадження дієвого механізму реалізації загальнонаціональних проектів інформатизації, 

які мають масштабне і визначальне значення для держави та потребують інтенсивної міжвідомчої та 
міжрегіональної координації; 

– зменшення видатків державного бюджету на придбання та легалізацію пропрієтарного 
програмного забезпечення за рахунок використання в органах державної влади програмного 
забезпечення з відкритим кодом; 

– підвищення рівня інформатизації окремих галузей економіки та деяких регіонів держави; 
– прискорення розвитку інфраструктури; 
– підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, впровадження нових 

методів навчання із застосуванням сучасних ІТ технологій; 
– розвиток системи національних стандартів з інформаційних технологій, гармонізованих із 

ISO/IEC та CEN/CENELEC стандартами; 
– запровадження системних державних рішень, спрямованих на створення національних 

інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) із розробки конкурентоспроможного 
програмного забезпечення тощо [4]. 

Завдяки такому державному підходу значно посилився інтерес до проблематики розвитку й 
впровадження сучасних комп’ютерних інформаційних систему практику суб’єктів економічної діяльності та 
бюджетних установ. Активізувалися також наукові дослідження названого напряму. Справедливо буде 
визнати, що для бюджетних установ в силу обмеженості фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення актуальними є саме пошук шляхів оптимізації їхнього використання на базі широкого 
застосування можливостей комп’ютерних систем. Використання технічних засобів з цією метою, 
уможливить виконання аналітичної функції обліку та дозволить забезпечити виконання операцій, що 
відповідають принципам комплексності, еквівалентності, економічності тощо. Названий напрям можна 
вважати одним з найбільш обґрунтованих шляхів поліпшення результативності діяльності бюджетних 
установ. Проте проблемність його використання полягає в недостатній розробленості теоретичного 
підґрунтя розвитку й удосконалення технічного й програмного забезпечення комп’ютеризації формування 
облікової інформації оптимізаційного характеру.  

Причини відставання суб’єктів бюджетної сфери від технічного прогресу і розвитку сучасних 
інформаційних технологій пов’язані, в першу чергу, з наявністю проблем економічного, 
інформаційного-правового та організаційно-технічного характеру. Інформаційні проблеми пов’язані з 
вибором інструментарію обліку, контролю та аналізу. Їх вирішення вимагає обґрунтованого вибору 
системи та застосування необхідного і достатнього набору інформаційних технологій. В якості 
уточнюючої характеристики щодо програмного забезпечення вважаємо за доцільне враховувати таке: 
програма повинна бути гнучка в налаштуванні при незначних змінах, таких, як зміна норм видатків, 
мінімальної заробітної плати, розмірів відрахувань та нарахувань на фонд оплати праці, зміна тарифів 
на платні послуги, введення нових і вилучення окремих недоцільних рахунків з Плану рахунків. 

Проте справедливо буде зауважити, що автоматизації обліку сприяє низка факторів, зокрема, 
таких, як прискорена комп’ютеризація суспільства, розвиток нових інформаційних технологій, наукові 
підходи щодо організації праці. Все це є основою для розробки й впровадження як відносно простих 
автоматизованих робочих місць (АРМ), спрямованих на вирішення конкретних локальних задач, так і 
комплексних автоматизованих систем управління (АСУ), які діють у великих підрозділах закладів, 
установ і організацій бюджетної сфери, де розв’язуються задачі різного спрямування. 

В умовах використання комп’ютерних технологій відбувається зміна системи бухгалтерського 
обліку, облікового процесу, підвищення якості та рівня управління. Крім того, комп’ютерна форма 
ведення обліку має ряд переваг перед ручною, серед яких основними є передбачені в програмі 
правила ведення бухгалтерського обліку (в програму вводяться правила формування тих чи інших 
проводок за господарськими операціями, тобто форма бухгалтерського обліку наповнюється 
специфічними бухгалтерськими знаннями), паралельне ведення обліку за декількома стандартними 
блоками та алгоритмами (на базі одних і тих же одноразово введених даних можна отримувати 
декілька систем оцінок і показників, що розраховуються за різними методиками). Зокрема слід 
зауважити, що склад рахунків та їх специфічні особливості мають визначальний вплив на методологію 
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бухгалтерського обліку й таким чином впливають практично на усі складові інформаційної системи, які 
мають безпосереднє відношення до нього. Основними особливостями рахунків, які мають 
безпосередній вплив на побудову бухгалтерського обліку, є склад субрахунків, спосіб налагодження 
аналітичного та кількісного обліку, ознаки активності, пасивності та позабалансовості рахунків. 

Типовою задачею автоматизації для суб’єктів бюджетної сфери, які надають широкий спектр послуг, 
є облік вказаних послуг і розрахунки по них. Цим обліком загалом займається відповідний бухгалтер (чи 
відділ у бухгалтерії). Як правило, ця задача реалізується як окремий елемент комп’ютеризованої системи 
бухгалтерського обліку. Поряд з потребою підготовки звітності (як поточної, так і ретроспективної) про 
діяльність суб’єкта бюджетної сфери на ринку товарів і послуг, облік наданих послуг є джерелом 
інформації для аналізу ефективності господарювання, розробки перспективних планів роботи, визначення 
подальшої політики. Тому виникають суттєві вимоги щодо точності й своєчасності підготовки відповідних 
даних. При виконанні цих умов облік наданих послуг стає ефективним інструментом управління і він 
повинен бути якомога більше автоматизований для своєчасного та правильного прийняття відповідних 
рішень. Проте сучасні вимоги щодо забезпечення потреб управління необхідною інформацією ставлять 
нові задачі перед інформаційною системою. У зв’язку з цим постановка задачі з розробки програмного 
забезпечення для обліку та контролю повинна охоплювати такі етапи робіт: 

1. Формулювання основних принципів обліку для конкретної бюджетної установи з урахуванням 
вимог діючого законодавства та внутрішніх потреб. Ми рекомендуємо включити у перелік принципів 
внутрішнього характеру такі позиції: підпорядкування інформаційної системи єдиній меті – забезпеченню 
зростання ефективності функціонування бюджетної установи; об’єднання різних джерел облікової 
документації в одну повнофункціональну систему (на вході – планова та облікова інформація, на виході – 
інформація, адаптована для потреб управління); організація облікових документів з різноманітними 
носіями на основі загальної класифікаційної системи; вилучення дублювання інформаційних і 
документаційних потоків; уніфікація прийомів роботи з обліковими документами. 

2. На основі розроблених принципів сформувати мету розв’язання задачі. Метою розв’язання 
задачі „Комп’ютеризація обліку, контролю та аналізу в бюджетних установах” є розробка системи, яка 
б забезпечувала оперативність інформації про операції, явища та процеси, що відбуваються та 
формування на цій основі стандартних рекомендацій для управління й контролю. 

3. Враховуючи мету, задачі та принципи, дотримання яких необхідно досягти у розроблюваній 
інформаційній системі, сформувати критерії, які має задовольняти комп’ютеризована система. Доцільними 
є такі критерії: повнота набору функцій; модульність; інтегрованість; гнучкість; надійність; інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс користувача; відкритість; авторизований доступ до інформації. З метою достовірного 
та детального відображення інформації про діяльність бюджетних установ доцільно також реалізувати в 
комп’ютерних програмах можливості деталізації рахунків за їх аналітичними ознаками. Окрім цього, в силу 
необхідності забезпечення ефективності функціонування бюджетних установ в умовах обмеженості 
ресурсів, інформаційна система обліку повинна бути здатною до перетворення вихідних даних в корисну 
інформацію. Для цього, в її арсеналі повинен бути відповідний набір методологій, процедур і технологій. 
Однак для того, щоб можна було сформувати засади ефективної комп’ютерної інформаційної системи, 
необхідно виробити алгоритм її впровадження. Першим етапом такого алгоритму має стати розробка 
стратегії модернізації системи обліку на основі її комп’ютеризації. 

Основними загальними вимогами, які повинні бути забезпеченні у випадку впровадження 
комп’ютеризованої інформаційної системи повинні бути: якнайповніша реалізація управлінським 
запитів у відповідні терміни та з відповідними якісними параметрами; застосування найбільш 
ефективних технологій збору, реєстрації, передачі, зберігання, обробки і подання інформації; надійний 
захист інформації від несанкціонованого доступу; надійність та висока адаптивність комп’ютерних 
мереж. Цим вимогам мають підпорядковуватися концепції розробки структури, архітектури, компонент 
і семантики комп’ютерних систем формування та подання джерел облікової інформації. Досягнення 
врахування названих складових (враховуючи той факт, що діяльність бюджетних установ (особливо 
досліджуваних галузей) в сучасних умовах здійснюється завдяки застосуванню засобів автоматичної 
обробки даних) можливе лише на основі дотримання принципів забезпечення раціонального 
функціонування автоматизованих робочих місць бухгалтерів-управлінців і керівного складу усіх ланок. 
До таких принципів, як свідчить узагальнення рекомендацій ряду науковців [1; 2; 6; 9], слід віднести: 

– інтеграцію вхідних даних при оперативному бухгалтерському та систематичному обліку (1); 
– класифікацію і системи кодування облікової (у широкому змісті економічної) інформації (2); 
– уніфікацію та типізацію форм первинних документів (3); 
– комп’ютеризацію збору, реєстрації та передачі інформації відповідним управлінським ланкам (4); 
– системний контроль достовірності й обґрунтованості відображення господарських операцій в 

обліку, а також можливості альтернатив (5); 
– комп’ютеризацію (автоматизацію) здійснення розрахунків вихідних даних (документообороту) (6); 
– комбіноване збереження облікової інформації (7); 
– безперервність облікового процесу, системний підхід до нього й посилення систем захисту і 

контролю (в тому числі, щодо здійснення руху фінансових коштів в автоматичному режимі) (8); 
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– багаторівнева структура відображення об’єктів обліку на рахунках синтетичного й аналітичного 
обліку (в т. ч., передбачення функціональних можливостей їхньої адаптації до конкретної установи) (9); 

– персоналізація рахунків тощо (10). 
З точки зору практичної реалізації названих принципів важливо визначити їхні характеристики, 

завдання, моделі опису й типи джерел облікової інформації, які забезпечуються завдяки їхньому 
застосуванню (рис. 1).  

 

Рис. 1. Принципи модернізації системи обліку на базі комп’ютерних технологій та їхній вплив 
на моделі опису й типи джерел облікової інформації 

Примітка: * за Николайчуком Я.М. [8, с. 40] 
Джерело: розроблено автором 
Умовні позначення: ⊗ – інформаційна модель облікових джерел інформації (перетворення) реалізується з допомогою 

комп’ютерного iOD -оператора; vzpD , – документи: первинні, внутрішні, звітні; OK – одноканальні джерела інформації; 

pbS – структурний підрозділ бухгалтерської служби; HB – головний бухгалтер; X – вхідні дані; iD – і-й первинний документ; 

zvDZVDVD ,2,1 ;; – вихідні дані (внутрішні: структурних підрозділів; підсумкові по структурних підрозділах; узагальнені по 

суб’єкті діяльності (звітні)); poD – документація проміжних розрахунків обліку (проміжні дані); VK – внутрішнє користування; 

bD – бухгалтерські документи, узагальнені в структурних підрозділах і підготовлені для формування звітності; BK  – 

багатоканальні джерела інформації; spZUD – зведені й узагальнені дані структурних підрозділів; oykVZ  – внутрішні та 

зовнішні особи й органи управління та контролю. 
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Сформовані оцінки в подальшому дозволять виробити алгоритми аналізу існуючих матеріально-
технічних, трудових, вартісних і часових засад модернізації обліку, а також здійснити математичну 
формалізацію моделей джерел облікової інформації, розроблених відповідно до вимог і потреб 
управління. В основному, розглянуті на рис. 1 принципи модернізації системи обліку мають вплив на 
типи документації (в т.ч. їхній зміст і форму), моделі подання облікових джерел інформації та 
комунікаційні рухи створених документів (від pbS  до HB  і otkVZ ). Проте, їхній вплив не обмежується 

зазначеними параметрами. У своїй сукупності дотримання принципів модернізації дозволяє досягти 
більш вагомішого результату – забезпечення ефективності функціонування системи обліку в цілому, в 
тому числі завдяки підвищенню інформаційності джерел даних і поліпшенню формалізації їх подання. 
При цьому позитивним результатом також виступає те, що значно розширюється можливості обліку в 
умовах комп’ютерного середовища.  

Висновки з проведеного дослідження. При проведенні модернізації обліку шляхом 
комп’ютеризації, зокрема на етапі проектування (розробки стратегії) важливо провести оцінку 
показників ефективності впровадження модернізаційних заходів. Така оцінка вимагає правильного 
вибору конструктивних параметрів, розробка яких може базуватися на дослідженні законів 
доцільності. Названий напрям наукових пошуків є перспективним і виступатиме логічним 
продовженням науково-теоретичних обґрунтувань застосування розглянутих принципів модернізації 
системи обліку на базі її комп’ютеризації.  
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Анотація 
Здійснено аналіз основних авторських позицій щодо шляхів модернізації обліку в бюджетних 

установах. Розглянуто основні гальмуючі та стимулюючі чинники модернізації системи обліку на 
основі її комп’ютеризації. Охарактеризовано етапи розробки програмного забезпечення та їх 
етапи й узагальнено перелік принципів модернізації обліку. Побудовано схему взаємозв’язку 
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принципів модернізації системи обліку на базі комп’ютерних технологій та моделей опису й типів 
джерел облікової інформації.  

Ключові слова: модернізація системи обліку, бюджетні установи, комп’ютеризація, 
принципи, моделі опису джерел облікової інформації, типи джерел облікової інформації 

 
Аннотация 

Осуществлён анализ авторских позиций по поводу путей модернизации учёта в бюджетных 
учреждениях. Рассмотрено основные сдерживающие и стимулирующие факторы модернизации 
системы учета на базе ее компьютеризации. Охарактеризованы этапы разработки программного 
обеспечения, их задачи и осуществлено обобщение перечня принципов модернизации учёта. 
Разработана схема взаимосвязи принципов модернизации системы учёта на базе компьютерных 
технологий с моделями описаний и типами источников учетной информации. 

Ключевые слова: модернизация системы учёта, бюджетные учреждения, 
компьютеризация, принципы, модели описаний источников учётной информации, типы 
источников учётной информации. 

Annotation 
The basic author’s positions analysis concerning the ways of state-financed institutions accounting 

system updating have been made. The main inhibitory and promotional factors of state-financed institutions 
accounting system updating on the basis of computer technology has been considered. Developmental 
software stages are described and generalized in the accounting system updating list of principles. The 
accounting system updating principles on the basis of computer technology and patterns description and 
types of accounting system information sources interconnection scheme has been formed. 

Key words: Accounting system updating, state-financed institutions, computerization, foundations, 
patterns description of accounting system sources, types of accounting system sources. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Інтеграція країн, збільшення ролі ТНК, концентрація світового капіталу 
і безперервний процес злиття в сфері аудиторських послуг збільшують потребу в уніфікації 
міжнародних стандартів і правил для здійснення аудиторської діяльності. Постійне вдосконалення 
системи бухгалтерського обліку, зміни нормативно-правової бази і потреба в достовірній фінансовій 
інформації викликали необхідність створення єдиних стандартів і незалежних контрольних органів. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) встановлюють єдині вимоги до проведення аудиту в різних 
країнах, ведення бухгалтерського обліку, оцінки його якості, формування фінансової звітності, а також 
підготовки кваліфікованих аудиторів. 

Побудова системи аудиту за міжнародними стандартами в Європейському Союзі в даний час є 
однією з ключових тем обговорення. Для забезпечення успіху необхідна спільна робота на 
міжнародному рівні. Компанії, які пройшли лістинг, прийняли міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ, IFRS), тепер основна мета – прийняття міжнародних стандартів аудиту (International 
Standards on Auditing, ISA). 

На даний момент актуальним є питання інтеграції України до Євросоюзу, що, у свою чергу, 
вимагає трансформації законодавства, посилення контролю якості аудиту, та вдосконалення 
аудиторської діяльності, щоб увійти у рамки міжнародних стандартів та європейських вимог. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аудиторської діяльності постійно 
перебувають в центрі уваги науковців. Дослідженням даної теми займаються такі вчені, як О. Петрик, 
В. Сопко, Ф. Бутинець, Г. Давідов, М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Рудницький, В. Савченко, 
В. Лисина, В. Чая, О. Тараній та ін.  

В умовах інтеграції України до Євросоюзу дослідження стандартизації аудиторської діяльності в 
Україні на сьогоднішній день є актуальним. 
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Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні ключових аспектів аудиторської 
діяльності в Україні, які мають бути стандартизовані у відповідності до міжнародних стандартів та 
європейських вимог. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для впровадження ISA в Євросоюзі необхідно 
забезпечити ефективне керівництво з боку влади, головним завданням якої, у свою чергу, є 
забезпечення прозорості та доступності стандартів для їх користувачів. Державне регулювання аудиту 
повинно проходити за схемою, розробленою Радою з міжнародних аудиторських і гарантуючих 
стандартів (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) і Радою з нагляду за 
громадським інтересом (Public Interest Oversight Board, PIOB).  

На даний момент, в таких європейських країнах, як Австрія, Іспанія, Франція, Німеччина 
поширена концепція державного регулювання, при якій аудиторська діяльність суворо 
регламентується центральними органами. А концепція саморегулювання, згідно з якою аудиторська 
діяльність регулюється переважно громадськими аудиторськими об'єднаннями і орієнтована на 
споживання інвесторів, акціонерів, кредиторів, розвинена у Великобританії [1]. 

У той же час, Міжнародні стандарти аудиту не відміняють національні положення, існуючі в ряді 
країн світової економіки. 

Застосовувати міжнародні стандарти аудиту в якості національних можуть тільки ті країни, які є 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів - МФБ (International Federation of Accountants, IFAC), яка 
складається із 173 членів зі 129 країн і юрисдикцій. До складу МФБ входять такі країни ЄС: Німеччина 
(Institute of Chartered Accountants, Chamber of Auditors), Австрія (Austrian Institute of Chartered 
Accountant), Бельгія (Institute of Chartered Accountants and Tax Advisers), Болгарія (Institute of Certified 
Public Accountants of Bulgaria), Чехія (Chamber of Auditors of the Czech Republic, Union of Accountants of 
the Czech Republic), Франція (National Company of Auditors, Supreme Council of the Order of Chartered 
Accountants), Великобританія (Institute of Financial Accountants, The Association of Chartered Certified 
Accountants, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, The Institute of 
Chartered Accountants of Scotland), Словенія (The Slovenian Institute of Auditors), Італія (National Council 
of Certified Accountants and Accounting Experts), Естонія (Estonian Association of Auditors) та інші [2]. 

Україна (Ukrainian Federation of Professional Accountants and Auditors) також входить до складу МФБ. 
В даний час більшість країн-членів ЄС застосовують аудиторські стандарти, які в основному 

засновані на діючих МСА, але з поправкою на національне законодавство. Введення МСА має усунути 
розбіжності в стандартах аудиту між країнами і зменшити розбіжності між національним 
законодавством/вимогами МСА. 

Аналізуючи стандарти МСА, можна зробити висновки, що при їх прийнятті в ЄС, в порівнянні з 
національними стандартами аудиту, в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Швеція, 
Великобританія та Ірландія, не відбувається фундаментальних змін в аудиторській діяльності. 

Національні стандарти аудиторської діяльності в Австрії, Франції та Іспанії мають істотні 
відмінності від МСА [3]. 

Що стосується України, згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність», затвердження 
стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. Рішенням АПУ від 18 квітня 
2003 р. № 122 «Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту» МСА прийняті в 
Україні у якості Національних стандартів. Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю 
регулюється Господарським кодексом України, Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими 
нормативно-правовими актами та стандартами аудиту [4]. 

Аудиторська палата України (далі – АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на 
паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.  

АПУ організовує:  

– проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;  

– моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;  

– застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних 
заходів за наслідками контролю;  

– інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в 
Україні [5].  

Багато аспектів аудиторської діяльності в Україні вимагають доопрацювання та розвитку 
відповідно до вимог ЄС. Основні проблеми та невідповідності проявляються в таких питаннях: 
процедура формування та склад наглядових органів, фінансування, прозорість і контроль за 
аудиторською діяльністю [1]. 

Основне завдання аудитора – допомога власнику чи інвестору зрозуміти, що відбувається на 
підприємстві, достовірна інформація про його стан буде сприяти залученню оборотного капіталу, що 
дуже важливо для розвитку українського бізнесу. В даний час отримати цей капітал в Україні набагато 
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важче і дорожче, ніж на міжнародних ринках. Ключовим фактором вирішення цих проблем є 
прозорість і достовірність фінансової звітності [6]. Перед сучасним обліком та аудитом стоїть завдання 
якомога якісніше постачати інформацію в зовнішнє середовище. Інформація повинна давати 
об'єктивну оцінку активів, капіталу підприємства для того, щоб інвестори могли приймати вірні 
рішення. Повинні бути знайдені нові шляхи гармонізації обліку, отримання максимально точної 
інформації про реальну вартість бізнесу [7].  

Головним напрямком контролю аудиторської діяльності в Україні є контроль якості аудиторських 
послуг. Взаємна довіра країн до результатів аудиту базується на визнанні систем нагляду та контролю 
якості аудиту. Одним з положень Директиви ЄС № 2006/43/EU є створення громадських наглядових 
органів, в яких регулювання здійснюється більшістю спеціалістів в галузях економіки та права, які не є 
практикуючими аудиторами. Органи нагляду несуть відповідальність за утвердження аудиторських 
фірм, контроль якості аудиту, непереривне підвищення рівня кваліфікації аудиторів та застосування 
розслідувань та дисциплінарних мір по відношенню до аудиторських фірм [1]. Водночас необхідне 
тісне співробітництво всіх регуляторів, які стосуються моніторингу аудиторів, також сурового 
покарання за неетичну та непрофесійну поведінку [6]. 3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю 
за якістю аудиторських послуг, створений АПУ для здійснення покладених на неї Законом України 
«Про аудиторську діяльність» повноважень щодо організації контролю за якістю аудиторських послуг.  

З 1 січня 2013 року аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю 
індивідуально як фізичні особи – підприємці, зобов’язані отримати підтвердження Аудиторською 
палатою України.  

Суб’єктам аудиторської діяльності, які не пройшли перевірку системи контролю якості 
аудиторських послуг, встановлюється термін 6 місяців для вжиття заходів з метою усунення недоліків 
системи контролю якості. 

Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг після закінчення встановленого терміну 
здійснює перевірку зазначених суб’єктів аудиторської діяльності на предмет усунення недоліків 
системи контролю якості. 

Суб’єкти аудиторської діяльності, які за наслідками повторної перевірки на предмет усунення 
недоліків системи контролю якості не отримали підтвердження Аудиторською палатою України 
відповідності створеної системи контролю якості аудиторських послуг, не мають права виконувати 
завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності [8].  

Публічність і прозорість є ключовими факторами в боротьбі з корупцією в аудиторському 
середовищі. Згідно з цим необхідно публікувати не лише звітність компанії, але також і аудиторські 
висновки. 

Країни з розвинутою економікою прийняли МСФЗ. Всі члени Європейського Союзу з 2005 року 
зобов’язані прийняти та дотримуватися цих стандартів [3]. Тому, говорячи про євроінтеграційні 
процеси України, впровадження МСФЗ є пріоритетним напрямком діяльності Міністерства юстиції. 
Міністерство розробляє щорічні рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність 
до законодавства ЄС з бухгалтерського обліку. Також здійснюється моніторинг процесу впровадження 
українського законодавства, розробленого відповідно до законодавства ЄС. Питання фінансової 
звітності знайшли відображення в Угоді про асоціацію України та ЄС, в рамках якого на Україну 
покладається зобов'язання привести своє законодавство у відповідність з міжнародними стандартами. 

Стратегія діяльності Аудиторської палати України на 2012-2017 роки включає в себе такі пріоритети: 
забезпечити застосування міжнародних стандартів аудиту, залучити професійні громадські організації 
аудиторів і бухгалтерів України до регулювання аудиторської діяльності; знизити бар'єри входження в 
професію і удосконалити систему забезпечення якості аудиторських послуг і незалежності аудитора. 
Також важливими питаннями будуть забезпечення зростання ринку аудиторських послуг, цінності суб'єктів 
аудиторської діяльності та сертифіката аудитора, подолання недобросовісної конкуренції на ринку 
аудиторських послуг, поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту. Для поліпшення регуляторної 
діяльності у сфері аудиту необхідно внести певні зміни Закону України «Про аудиторську діяльність». 
Зміни в регуляторній політиці здійснюються за двома напрямками: 

а) законодавче забезпечення та визнання місця АПУ як головного координаційного органу в 
системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та її суб'єктами в Україні; 

б) законодавче забезпечення рекомендацій Євросоюзу щодо вимог до регулювання в галузі 
обов'язкового аудиту з метою задоволення євроінтеграційних прагнень України [5]. 

Висновки з проведеного дослідження. Європейське законодавство вимагає запровадження 
європейської системи контролю якості послуг, і цього потребує ринок аудиторських послуг в Україні. Зміни 
до законодавства про аудиторську діяльність спрямовані на адаптацію національного законодавства до 
стандартів Європейського Союзу (Директиви 2006/43/ЄС), підвищення якості аудиторських послуг, 
надання інвесторам, власникам і контролюючим органам достовірної та підтвердженої інформації про 
результати діяльності підприємств, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Важливою 
проблемою аудиторського ринку є і те, що нинішня система сертифікації недосконала і сама по собі не 
може в необхідній мірі гарантувати якість підготовки аудитора, тому до вибору аудитора не можна 
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підходити формально, орієнтуючись тільки на його сертифікат. Непрозора система сертифікації аудиторів 
в якійсь мірі перешкоджає також приливу кадрів в аудиторський бізнес. 

Таким чином, має бути забезпечена прозорість діяльності Аудиторської палати України шляхом 
розмежування функцій нагляду, сертифікації і контролю якості послуг аудиторів. Також необхідно 
підвищення прозорості бізнес середовища для збільшення обсягів залучених в національну економіку 
як зовнішніх, так і внутрішніх капіталовкладень. 
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Анотація 

У статті обговорюються питання, які стосуються стандартизації аудиторської діяльності 
в Україні. Розглядаються питання приведення аудиторської діяльності в Україні до міжнародних 
стандартів аудиту та стандартів міжнародної фінансової звітності (МСФЗ), які є важливими в 
умовах інтеграції України до Євросоюзу. Розкривається важливість надання інвесторам, власникам 
і контролюючим органам достовірної, прозорої і підтвердженої інформації про результати 
діяльності підприємств. А також необхідність адаптації вітчизняного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу та підвищення якості послуг, які надаються аудиторами. 

Ключові слова: Міжнародні стандарти аудиту (МСА), фінансова звітність, фінансова 
інформація, інвестиційний клімат, контроль якості послуг.  

 
Аннотация 

В статье обсуждаются вопросы, которые касаются стандартизации аудиторской 
деятельности в Украине. Рассматриваются вопросы приведения аудиторской деятельности в 
Украине к международным стандартам аудита и стандартам международной финансовой 
отчетности (МСФО), которые являются важными в условиях интеграции Украины в Евросоюз. 
Раскрывается важность предоставления инвесторам, собственникам и контролирующим 
органам достоверной, прозрачной и подтвержденной информации о результатах деятельности 
предприятий. А также необходимость адаптации отечественного законодательства к 
законодательству Европейского Союза и повышение качества услуг, предоставляемых 
аудиторами. 

Ключевые слова: Международные стандарты аудита (МСА), финансовая отчетность, 
финансовая информация, инвестиционный климат, контроль качества услуг. 

 
Annotation 

The article discusses the questions of the standardization of audit activity in Ukraine. It considers the 
questions of the implementation of international standards on Auditing (ISA) and the International Financial 
Reporting Standards (IFRS), which are important in the conditions of Ukrainian integration into European 
Union. It reveals the importance of representation of accurate, clear and confirmed information about 
operation activity of enterprises to investors, owners and regulatory agencies. As well as the necessity to 
adapt national legislation to the European Union legislation and improve the quality of services provided by 
the auditors.  

Key words: International Standards on Auditing (ISA), the financial statements, the information about 
financial activity, investment climate, services quality control. 
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СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

ДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку більшість промислових 
підприємств гостро відчувають дефіцит оборотних активів. Основною причиною такого явища стала 
відсутність на підприємствах ефективної системи управління оборотними активами. 

Ефективне управління оборотними активами має важливе значення для забезпечення 
безперебійності виробничого процесу підприємств. Для них властивий процес постійного 
перетворення, в результаті якого повністю змінюється матеріальна форма оборотних активів протягом 
одного виробничого циклу. Таким чином, для формування виробничої програми в будь-який проміжок 
часу існує потреба у певних обсягах оборотних активів. Тому кожен проміжок часу вимагає 
раціональних управлінських рішень на основі використання методів та прийомів економічного аналізу 
та діагностики, у тому числі щодо управління оборотними активами у умовах обмеженості ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні поняття управління оборотними 
активами висвітлено у працях провідних українських економістів, таких як А. Д. Василик, 
М. В. Володькіна, К. В. Ізмайлова, М. Я. Коробов, Л. А. Лігоненко, А. М. Поддєрьогін та ін. Різним 
аспектам управління оборотними активами присвячені праці таких зарубіжних учених-економістів, як 
І. А. Бланк, В. В. Ковальов, Б. Коллас, М. Н. Крейніна, Т. Манесс. У той же час деякі питання щодо 
управління оборотними активами на підприємстві потребують удосконалення та подальшого розвитку.  

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ і практичних 
рекомендацій щодо створення ефективної системи управління оборотними активами підприємства на 
основі діагностичного інструментарію. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення економічної діагностики 
ефективності управління оборотними активами можливо за допомогою певної збалансованої системи 
показників-індикаторів, які відображають та характеризують стан оборотних активів підприємства. 

Збалансована система показників (ЗСП) є однією з найбільш поширених на сьогоднішній день 
систем управління результативністю підприємства, оскільки інтегрує оцінку діяльності підприємства з точки 
зору фінансових і не фінансових індикаторів з урахуванням причинно-слідчих зв’язків між результуючими 
показниками і ключовими факторами (рис. 1), дає можливість оцінити ефективність обраної стратегії, 
отримати інформацію про комплексний стан суб’єкта господарювання на визначений момент часу, 
виявити недоліки його діяльності й оперативно відреагувати на вплив негативних чинників. 

 
Рис. 1. Категорії поняття «збалансована система показників» 

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ: 
- взаємозв’язок оперативної діяльності підприємства з його стратегією; 
- рівновага між короткостроковими та довгостроковими цілями; 
- «баланс» між фінансовими та нефінансовими показниками; 
- рівновага між зовнішніми та внутрішніми факторами; 
- взаємозв’язок між підсистемами та окремими компонентами. 

СИСТЕМА: 
- сукупність взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів; 
- цілісна сукупність взаємозв’язаних елементів, які знаходяться в певних відносинах один з 

одним та із зовнішнім середовищем. 

ПОКАЗНИКИ: 
- вимірники, які характеризують стратегічні цілі, ключові фактори та конкретні дії; 
- кількісні або якісні вимірники, які характеризують стан аспекту або процесу, тобто об’єкта управління. 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 261 

На сьогодні існує безліч схем з розроблення збалансованої системи показників на підприємстві 
залежно від галузі та виду діяльності, а також від специфіки організації самого підприємства. Проте, 
на нашу думку, для вдалого впровадження ЗСП на підприємстві слід ретельно розробити кожний з її 
етапів, зокрема і для діагностики ефективності управління оборотними активами підприємства.  

Умовно процес розроблення системи збалансованих показників для аналізу ефективності 
управління оборотними активами можна представити у вигляді наступних етапів (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Основні етапи розроблення ЗСП 
 

На початковому етапі розроблення ЗСП для діагностики ефективності управління оборотними 
активами підприємства було визначено стратегічну ціль, якої прагне досягти підприємство (рис. 3), та 
визначено основні фактори успіху (табл. 1), за допомогою яких буде досягнута поставлена ціль. 

Дослідники стверджують, що основу збалансованої системи показників підприємства в цілому 
формують такі чотири перспективи, як фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси та навчання і 
розвиток [1; 2; 3; 5; 8].  

В даному випадку ми вважаємо, що для проведення діагностики ефективності управління 
оборотними активами необхідно визначити такі основні аспекти формування ЗСП, як економічна та 
соціальна ефективність.  

Економічна ефективність – сукупність відносних показників, що порівнюють отриманий ефект із 
витратами або активами, використаними для досягнення цього ефекту [7]. До критеріїв економічної 
ефективності можна віднести: стратегічну та оперативну ефективність. 

Під соціальною ефективністю розуміється максимально можливе забезпечення суспільних 
потреб людей необхідною продукцією та ступінь задоволення персоналу підприємства. Основними 
критеріями соціальної ефективності є маркетингова ефективність та ефективна кадрова політика. 

На базі розгляду кожного критерію як відносно відособленої системи можна запропонувати 
сукупність показників-індикаторів та методику розрахунку цих показників, що дозволяють виявити 
причино-наслідкові зв’язки і ступінь впливу на ефективність управління оборотними активами 
підприємства (табл. 2). 

Вибір найбільш оптимальних ключових показників-індикаторів за кожним пріоритетним критерієм 
є надзвичайно важливим завданням оскільки на основі отриманих результатів відбувається розробка 
конкретних заходів, а тому навіть незначні помилки при виборі системи показників можуть призвести 
до неадекватності отриманих результатів [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Визначення ключових показників та їх цільових значень 

1. Визначення стратегічних цілей підприємства 

2. Визначення факторів успіху підприємства 

4. Визначення способів розрахунку показників 

5. Побудова діаграми Ісікави для відображення взаємозв’язку між показниками 

6. Розробка програми з досягнення цілей 
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Рис. 3. «Дерево цілей» підприємства методом забезпечення необхідних умов 

 
Таблиця 1 

Фактори успіху підприємства 
 

Фактори успіху Параметри успіху 

1. Наявність ефективної фінансової стратегії, направленої на збільшення прибутку підприємства 

2. Збільшення прибутку підприємства 

3. Раціональне використання прибутку на підприємстві 
Стратегічні 

4. Ефективне управління рентабельністю підприємства та її максимізація 

1. Оптимальна структура капіталу підприємства та його ефективне використання 

2. Фінансова незалежність підприємства 

3. Ефективне управління заборгованістю 

4. Ефективна політика формування та авансування оборотних активів 

Оперативні 

5. Раціональне використання оборотних активів 

1. Постійний моніторинг потреб споживачів 

2. Впізнаваємість торгівельної марки 

3. Застосування ефективних засобів комунікації 

4. Збільшення обсягів реалізації продукції та частки ринку 

Маркетингові 

5. Наявність ефективної системи збуту продукції 

1. Поліпшення поділу і кооперації праці 

2. Високий рівень кваліфікації та професіоналізму працівників 

3. Поліпшення соціально-психологічних умов праці 

4. Ефективний стиль керівництва та удосконалена структура апарату управління 

5. Удосконалення системи оплати праці та стимулювання працівників 

Кадрові 

6. Збереження ключових фахівців 

Економічна ефективність Соціальна ефективність 

           ОПТИМІЗАЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

Створення ефективної системи 
управління оборотними активами на 

підприємстві 

Формування 
достатнього обсягу і 
необхідного складу 
оборотних активів  

Впровадження 
ефективної 
політики 

фінансування 
оборотних активів 

Забезпечення 
платоспроможності 
та ліквідності 
підприємства 

Забезпечення 
максимального 

рівня прибутковості 

Забезпечення 
ефективності 

управління капіталом 
та зобов’язаннями 

Підвищення 
ефективності 
формування та 
авансування 

оборотних активів 

Підвищення 
ефективності 
управління  

рентабельністю 

Підвищення 
прибутковості 
діяльності 

Стратегічна 
ефективність 

Оперативна 
ефективність 

Удосконалення 
організації та 
умов праці 

Задоволення 
персоналу 
підприємства 

Ефективне 
управління 

збутом готової 
продукції 

Задоволення 
попиту споживачів 

Маркетингова 
ефективність 

Ефективна кадрова 
політика 
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Таблиця 2 
Розрахунок збалансованої системи показників підприємства 

 
Ефективність 

функціонування 
підприємства 

Завдання Результативний показник Формула розрахунку 

Комерційна рентабельність (Рком) Рком= Прч/Врч×100 

Рентабельність власного капіталу (Рвк) Рвк=Прч/ВК×100 

Рентабельність позикового капіталу (Рпк) Рпк=Прч/ПК×100 

Рентабельність оборотних активів (Роа) Роа=Пч/ОАср×100 

Рентабельність виробничих фондів (Рвф) Рвф= Прч×100/(Фср+МОАср) 

Рентабельність активів (Ра) Ра= Прч/А×100 

Стратегічна 
ефективність 

З
б
іл
ь
ш
е
н
н
я
 

п
р
и
б
у
тк
у
 

п
ід
п
р
и
є
м
с
тв
а
 т
а

 
м
а
кс
и
м
із
а
ц
ія

 
п
о
ка

зн
и
кі
в
 

р
е
н
та

б
е
л
ь
н
о
с
ті

 

Рентабельність поточних витрат (Рпв) Рпв= Прч/ПВ×100 

Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) Кфл=ПК/ВК 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кол) Кол=ОА/ПКк 

Коефіцієнт заборгованості (Кз) Кз=ПК/К 

Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб.к) Коб.к=Врч/К 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
(Коб.вк) 

Коб.вк=Врч/ВК 

О
п
ти

м
із
а
ц
ія

 
с
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у
кт
у
р
и
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а
п
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а
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ф
е
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и
в
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у
п
р
а
в
л
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н
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за
б
о
р
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в
а
н
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тю

 
п
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п
р
и
є
м
с
тв
а

 

Коефіцієнт оборотності позикового 
капіталу (Коб.пк) Коб.пк=Врч/ПК 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 
(Коб) Коб=Врч/ОАср 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості (Коб.дз) Коб.дз=Врч/ОАдз 

Тривалість звороту виробничих запасів 
(tвз) tвз=Звир.×Дк/С 

Тривалість одного обороту товарів (tт) tт=Зтов.×Дк/С 

Оперативна 
ефективність 

Е
ф
е
кт
и
в
н
е

 
ф
о
р
м
у
в
а
н
н
я
 т
а

 
а
в
а
н
с
у
в
а
н
н
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о
б
о
р
о
тн

и
х
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кт
и
в
ів

 

Коефіцієнт робочого капіталу (Крк) Крк=РК/ОАср 
Рівень витратоємності збуту продукції 
(Рв.зб) 

Рв.зб=Вит.зб./Врч×100 

Частка ринку (Dрин.) Dрин.=Вр підпр./Вр заг. 

Ефективне 
управління 
збутом 
продукції Індекс відношення ціни нашого товару до 

товару конкурента (Iц) 
Iц=Цп/Цк 

Привабливість торгової марки - 

Ефективність засобів комунікації - 

Маркетингова 
ефективність 

Задоволення 
попиту 

споживачів Наявність широкого вибору товарів - 

Продуктивність праці (ПТ) ПТ= Врч/Чср.сп 

Фондоозброєність (Фосн) Фосн=Фср/Чср.сп 
Прибуток на одного працівника (Пр на 
1прац.) Пр на 1прац.=Прч/Чср.сп 

Удосконален-
ня організації 
та умов праці 

Рівень ФОП (Рв.фоп) Рв.фоп= ФОП/Врч×100 

Коефіцієнт постійності кадрів (Кпос.) Кпос.=Чк/Чср.сп 

Персонал 

Ефективна 
кадрова 
політика Коефіцієнт плинності кадрів (Кпл) Кпл=Чвиб./Чср.сп 

 
Умовні позначення: Прч – чистий прибуток; Врч – чиста виручка від реалізації; ВК – сума власного капіталу; ПК – 

сума позикового капіталу; ОАср – середня сума оборотних активів; Фср – середня вартість основних фондів; МОАср – середня 
вартість матеріальних оборотних активів; А – сума активів; ПВ – сума поточних витрат; ПКк – вартість короткострокового 
позикового капіталу; ОА – вартість оборотних активів; К – вартість капітулу; ОАдз – сума дебіторської заборгованості; Звир. – 
вартість виробничих запасів; Дк – кількість календарних днів; С – собівартість продукції; Зтов. – вартість товарних запасів; РК – 
робочий капітал; Вит.зб. – сума витрат на збут; Вр підпр. – виручка від реалізації підприємства; Вр заг. – виручка від реалізації в 
галузі; Чср.сп - середньооблікова чисельність працівників; ФОП – фонд оплати праці; Чк – чисельність працівників на кінець 
періоду; Чвиб. – кількість працівників, що вибули. 

 
При формуванні системи показників-індикаторів для діагностики ефективності управління 

оборотними активами підприємства необхідно дотримуватись певних вимог:  

– прагнути до того, щоб показники економічної діагностики повно й об’єктивно відображали стан 
оборотних активів підприємства і надавали їм точну кількісну та якісну оцінку;  

– добиватися комплексності, збалансованості, багатоаспектності показників, що дозволить 
врахувати всі аспекти управління оборотними активами; 
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– передбачати наявність взаємозв’язку з показниками більш високого (низького) рівня; 

– забезпечувати достовірність, повноту і своєчасність одержання інформації, на основі якої 
розраховуються показники;  

– враховувати можливі зміни умов, задач і цілей діяльності підприємства відносно управління 
оборотними активами;  

– добиватися компактності і зручності показників для практичних розрахунків, це особливо важливо, 
коли необхідно оперативно провести експрес-діагностику управління оборотними активами підприємства.  

Таким чином, основними принципами в процесі формування системи показників-індикаторів 
економічної діагностики ефективності управління оборотними активами підприємства повинні стати 
простота проведення, оперативність розрахунків та збалансованість відібраних показників-індикаторів [6]. 

Взаємозв’язок показників-індикаторів, обраних для діагностики ефективності управління 
оборотними активами підприємства, візуально можна представити за допомогою діаграми Ісікави (рис. 
4), що дозволяє доволі чітко побачити проблеми у діяльності підприємства та його сильні сторони, 
зміцнення яких допоможе досягненню головної мети, систематизувати всі потенційні причини, які 
заважають якісному управлінню оборотними активами підприємства, виокремити з них найсуттєвіші і 
провести порівняльний пошук першопричини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Діаграма Ісікави щодо створення ефективної системи управління оборотними активами 
 
В результаті проведених досліджень можна виділити основні напрямки створення ефективної 

системи управління оборотними активами підприємства:  

– прискорення оборотності оборотних активів за рахунок визначення зайвих запасів та їх 
ліквідації, оптимального вибору постачальників і поліпшення організації постачання; впровадження 
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нових технологій та підвищення ефективності праці; раціональної організації збуту, формування і 
реалізація ефективної кредитної політики;  

– формування такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили неперервність і стабільність 
виробничого процесу при мінімальних витратах на утримання запасів;  

– оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків та визначення оптимального 
залишку грошових коштів, складання бюджетів поточних надходжень і витрат; 

– використання раціональної політики фінансування оборотних активів. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підсумовуючи викладене, можна сказати, 

що збалансована система показників є оптимальною системою комплексного оцінювання і управління 
оборотних активів підприємства, оскільки дає змогу дослідити як фінансову, так і нефінансову складову.  

Проведене дослідження показників управління оборотними активами підприємства послужило 
основою для розробки системи показників-індикаторів економічної діагностики, здатної представляти 
економічну та соціальну ефективність діяльності підприємства.  

На нашу думку, сформована система показників-індикаторів комплексно враховує усі аспекти 
управління оборотними активами, сприяє ефективному та якісному проведенню процесу економічної 
діагностики управління оборотними активами підприємства та допомагає зорієнтувати адміністрацію 
підприємства на прийняття ефективних управлінських рішень.  

Результати проведеного наукового дослідження можуть бути покладені в основу подальшого 
розвитку науково-методичних засад формування збалансованої системи показників аналізу 
ефективності управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах. 
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Анотація 
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо 

створення ефективної системи управління оборотними активами підприємства на основі 
діагностичного інструментарію. Запропоновано систему збалансованих показників та відображено 
взаємозв’язок між результуючими показниками і ключовими факторами успіху для аналізу 
ефективності управління оборотними активами на підприємстві.  Визначено стратегічну ціль та 
обґрунтовано основні аспекти формування збалансованої системи показників для проведення 
діагностики ефективності управління оборотними активами на підприємстві такі як економічна та 
соціальна ефективність. 

Ключові слова: управління оборотними активами, збалансована система показників, 
ефективність, фактори успіху, діаграми Ісікави, показники-індикатори. 

 
Аннотация 

Статья посвящена обоснованию теоретических основ и практических рекомендаций по 
созданию эффективной системы управления оборотными активами предприятия на основе 
диагностического инструментария. Предложена система сбалансированных показателей и 
отображена взаимосвязь между результирующими показателями и ключевыми факторами успеха 
для анализа эффективности управления оборотными активами на предприятии. Определена 
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стратегическая цель и обоснованны основные аспекты формирования сбалансированной системы 
показателей для проведения диагностики эффективности управления оборотными активами на 
предприятии такие как экономическая и социальная эффективность.  

Ключевые слова: управление оборотными активами, сбалансированная система 
показателей, эффективность, факторы успеха, диаграмма Исикавы, показатели-индикаторы. 

 
Annotation 

The article is devoted to the justification of theoretical and practical recommendations for the creation of an 
effective system of management of circulating assets of the enterprise on the basis of diagnostic tools. The 
system of the balanced indicators is offered, the interrelation between resultant indicators and key factors of 
success for the analysis of effective management of current assets at the enterprise is shown. The strategic 
objective is defined and reasonably the main aspects of formation of the balanced system of indicators for 
carrying out diagnostics of efficiency of management by current assets such as economic and social efficiency. 

Key words: management of the current assets, balanced system of indicators, efficiency, factors of 
success, diagram of Isikavy, indicators. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ 

 
Постановка проблеми. Проблеми обліку і оцінки виробничих запасів в умовах ринкової 

економіки набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою отримання точної і достовірної 
інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови 
функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з виробничими запасами. 
Відсутність єдиної методичної основи та аспектів оптимізації призвели до схоластичного підходу в 
розвитку облікової системи, в тому числі і виробничих запасів.  

Виробничі запаси мають виключне значення в діяльності підприємств. Їхня різноманітність, яка 
обумовлена особливостями діяльності підприємств, потребує широкого вибору оцінок. Оцінка 
виробничих запасів підприємства – один з найважливіших інструментів, що забезпечують 
достовірність інформації бухгалтерського обліку про результати господарської діяльності. Адже, 
запаси заслуговують на особливу увагу з тієї причини, що, по-перше, вони складають значну частину 
активів, а по-друге, оцінка запасів впливає як на валюту балансу, так і на собівартість виготовленої 
продукції і, як наслідок, на визначення фінансового результату діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями та практиками доведено, що 
передумовою достовірного обліку виробничих запасів є оцінка їх вартості, так як вона забезпечує 
можливість узагальнювати різнорідні об’єкти при їх відображенні в синтетичному обліку і фінансовій 
звітності. Проте аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність підходу вітчизняних та 
зарубіжних вчених щодо формування первісної вартості придбаних запасів. Так, зокрема, такі 
зарубіжні вчені, як Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл зазначають, що первинною основою обліку 
матеріальних запасів є собівартість, яка в цілому визначається як сплачена ціна або видана 
компенсація при їх придбанні. 

За собівартістю, яка дорівнює витратам на придбання ресурсів на момент їх одержання або 
використання у процесі виробництва, пропонують визначати вартість придбання Е. С. Хендріксен та 
М. Ф. Ван Бред. 

Питання оцінки виробничих запасів знайшли відображення і у працях вітчизняних науковців 
таких, як Ф. Ф. Бутинець, В. А. Єрофеєва, Н. М. Малюги, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, І. Б. Швець, 
І. А. Бондарєва, Р. Ф. Якобс та ін. Зокрема, В. В. Сопко оцінювання трактує як спосіб вартісного 
визначення господарських фактів – явищ і процесів, за допомогою якого натуральні (речові і трудові) 
характеристики перетворюються на вартісні [8, с. 60].  

Отже, не дивлячись на значні напрацювання щодо розкриття проблемного питання сутності 
виробничих запасів та визначення їх вартості, єдиної позиції серед вчених до тепер не існує. Тож, дані 
питання потребують подальших досліджень та напрацювань. 
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Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення 
відображення транспортно-заготівельних витрат у складі первісної вартості виробничих запасів з метою 
належної організації їх обліку, контролю та своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до п. 4 П(С)БО 9 «Запаси» [5], 
«запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної  господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а 
також управління підприємством». Важливою передумовою організації обліку виробничих запасів є їх 
оцінка, адже вона впливає на точність фінансових результатів підприємства.  

У національних стандартах обліку передбачено ряд методів оцінки виробничих запасів, які 
рекомендовано використовувати для відображення їх вартості в обліку та фінансовій звітності. Проте 
найбільшого поширення набув метод оцінки придбаних запасів за ціною придбання та/або 
виготовлення (ціною, за якою вони були первісно придбані та/або виготовлені). Цей метод оцінки є 
найбільш точним і обґрунтованим, оскільки: оцінка у цьому випадку базується на об’єктивних 
документальних доказах того, що на придбання (виготовлення) даних запасів були витрачені саме ці 
кошти (запаси сировини, матеріалів); факти господарської діяльності зареєстровані в обліку у тій 
оцінці, в якій вони реально відбувались; запаси відображаються за тією ціною (виробничою 
собівартістю), за якою вони були дійсно придбані (виготовлені), тобто виходячи з витрат на їх 
придбання (виготовлення). А це не що інше як первісна вартість [3, с. 137-142]. 

У п. 10 П(С)БО 9 [6] зазначено, що первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 
підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за П(С)БО 16 «Витрати» [2]. 

Первісною вартістю придбаних зі сторони виробничих запасів визнається сукупність: суми, що 
сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми 
ввізного мита; транспортно-заготівельні витрати, включаючи витрати зі страхування ризиків 
транспортування запасів; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.  

В цілому склад витрат, що включаються до первісної вартості виробничих запасів, має 
визначатися за нормами П(С)БО в частині, яка не суперечить Податковому кодексу України (ПКУ).  

Введення в дію ПКУ, на жаль, призвело до виникнення проблемних аспектів при включенні до 
первісної вартості придбаних запасів транспортно-заготівельних витрат.  

У ПКУ не використовується термін «транспортно-заготівельні витрати» (ТЗВ), але згадування 
про ці витрат зустрічаються в кількох його статтях. Так, стосовно обліку товарів положеннями п. 138.6 
ПКУ передбачається, що «собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до 
ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, 
придатного для продажу». А, згідно з п. 146.5 ПКУ, до первісної вартості об'єкта основних засобів 
включаються, зокрема, витрати на транспортування. Оскільки аналогічні норми щодо основних засобів 
(фондів) діяли й раніше, вважаємо за необхідне докладніше зупинитися на новому податковому обліку 
ТЗВ, що складають первісну вартість запасів.  

З аналізу положень ПКУ можна зробити висновки, що ТЗВ повинні входити й до складу собівартості 
придбаних матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та всіх інших запасів. Прямо про це в 
ПКУ не зазначається, однак з його п.п. 14.1.228 випливає, що «собівартість реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III ПКУ - витрати, що прямо пов'язані з виробництвом 
та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються 
в частині, яка не суперечить положенням цього розділу» [7].  

Отже, склад витрат, що включаються до первісної вартості виготовлених виробничих запасів, 
має визначатися за нормами П(С)БО в частині, яка не суперечить ПКУ. Оскільки в ПКУ не наведено 
умов щодо відображення ТЗВ виробничими підприємствами, то порядок обліку таких витрат для цілей 
оподаткування регламентується П(С)БО. Тож, згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» ТЗВ включаються до 
первісної вартості будь-яких виробничих запасів [4, с. 229-232]. 

П(С)БО 9 «Запаси» передбачено застосування двох варіантів відображення ТЗВ у 
бухгалтерському обліку: 

1) пряме включення ТЗВ до первісної вартості конкретної одиниці запасів безпосередньо у 
момент їх виникнення, при цьому витрати розподіляються між видами придбаних запасів з подальшою 
калькуляцією кожної номенклатурної одиниці; 

2) узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом за середнім відсотком 
між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули.  

Проте на практиці часто виникає ситуація, коли склад ТЗВ у податковому та бухгалтерському 
обліку не співпадає. Якщо підприємство - платник податку на прибуток, здійснило придбання у 
фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та щодо яких існує заборона на 
віднесення будь-яких послуг (у тому числі з доставки запасів) до податкових витрат (пп. 139.1.12 ПКУ), 
то такі витрати знаходять відображення лише у бухгалтерському обліку, але не визнаються і не 
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включаються до витрати, що формують собівартість реалізованих запасів для потреб податкового 
обліку. На те, що послуги з перевезення, надані фізичними особами-підприємцями, які є платниками 
єдиного податку, не належать до складу податкових витрат, звернула увагу ДПАУ в листі від 13.05.11 
р. № 13401/7/15-0217. Транспортно-заготівельні витрати можуть бути визнані витратами, що 
формують собівартість реалізованих запасів згідно положень ПКУ, за умови, що їх підтверджено 
первинними документами, що випливає з п. 138.2 ПКУ [7]. 

Проте слід наголосити, що до конкретної групи виробничих запасів може бути застосовано 
тільки один метод обліку ТЗВ, інакше пропорції розподілу не буде дотримано. 

При прямому включенні до первісної вартості конкретної одиниці запасів, ТЗВ у періоді 
придбання запасів відразу при оприбуткуванні включаються до їх первісної вартості та 
відображаються на відповідних субрахунках обліку запасів. У п. 5.5 Методичних рекомендацій № 2 
зазначається, що цей варіант доцільно застосовувати в разі, якщо можна достовірно визначити суми 
витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів. При перевезенні запасів одного 
найменування це зробити просто, а при доставці запасів декількох найменувань, виникає необхідність 
розподілу ТЗВ між одиницями запасів. 

У нормативних документах не застерігається, які саме показники слід приймати за базу 
розподілу, тому підприємство має право вирішити це самостійно і передбачити у наказі про облікову 
політику, що розподіл ТЗВ між найменуваннями запасів, які перевозяться, здійснюється за кількісним 
(вага, об’єм, кількість місць, одиниць) або вартісним критерієм (ціна одиниці запасів). 

Метод «узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом за середнім 
відсотком» передбачає, що ТЗВ обліковуються на окремому субрахунку та списуються лише в момент 
вибуття запасів виходячи із середнього відсотка ТЗВ. Отже, фактично ТЗВ включаються не до 
первісної вартості кожної конкретної одиниці запасів, а до фактичної собівартості їх вибуття [1, с. 26]. 
При цьому у Податковій декларації по податку з прибутку ТЗВ взагалі не відображається до моменту 
реалізації товарів. Вони включаються до витрат лише в періоді продажу у складі собівартості 
реалізованих товарів, продукції.  

Оскільки періоди понесення ТЗВ та включення їх до витрат можуть не збігатися, до моменту 
відображення в декларації ТЗВ, то приходимо до висновку, що їх більш доцільно обліковувати на 
окремому рахунку та в окремих регістрах. З цією метою пропонуємо використовувати резервний в 
класі 2 «Запаси» рахунок 29 «Транспортно-заготівельні витрати». Облік транспортно-заготівельних 
витрат має вестись за видами витрат, передбачених Методичними рекомендаціями № 373 (рис. 1). 

 
             Дт                                      29 «Транспортно-заготівельні витрати»                            Кт 

 
            Паливо                                                                       Дт   20 «Виробничі   Кт 
            Знос (амортизація)                                                              запаси» 
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            Розрахунки за виплата-    ним транспортом 
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       Кт                
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                                                                                                                    продукції 
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                                                                організацій 

 
Рис. 1. Модель облікового відображення транспортно-заготівельних витрат у первісній 

вартості виробничих запасів 
 
Згідно Методичних рекомендацій № 373 [6] та П(С)БО 9 «Запаси» [5], при транспортуванні 

виробничих запасів транспортом постачальника або інших сторонніх організацій до основних статей 
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ТЗВ належать: оплата тарифу за перевезення та навантаження-розвантаження вантажів; провізна 
плата з усіма додатковими зборами крім штрафних санкцій; витрати на доставку та розвантаження 
запасів на складах підприємства; витрати на утримання спеціальних заготівельних пунктів у місцях 
заготівлі запасів; кошти, витрачені у відрядженні на безпосередню заготівлю та доставку (супровід) 
запасів на склади підприємства із місць заготівлі. 

При доставці запасів власним транспортом виникають витрати на перевезення власним 
транспортом, такі як: вартість паливно-мастильних матеріалів, витрачених власним автотранспортом 
на доставку запасів; зарплату водіїв, експедиторів, заготівників; єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (ЄВС) із такої зарплати; амортизація транспорту, задіяного в 
перевезенні запасів та ін. власні транспортні витрати, понесені при доставці запасів на підприємство, 
включаються до складу ТЗВ.  

Слід наголосити, що як у П(С)БО 9 «Запаси», так і в міжнародному аналогу МСФЗ 2 «Запаси» 
порядок відображення ТЗВ не ставиться у залежність від того, чиїм транспортом перевозяться запаси. 
Відсутнє розмежування на «власні» та «сторонні» ТЗВ у пп. 138.6 і 146.5 ПКУ [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, приходимо до висновку, що 
запровадження на практиці поданих практичних рекомендацій щодо удосконалення методики 
відображення транспортно-заготівельних витрат у складі первісної вартості виробничих запасів 
забезпечить належну організацію їх обліку, контролю та своєчасного прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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Анотація 
Обгрунтовано неоднозначність підходів вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

формування первісної вартості придбаних підприємством виробничих запасів. Доведено, що 
найбільшого поширення серед методів оцінки виробничих запасів набув метод оцінки придбаних 
запасів за ціною придбання. Розглянуто прядок формування за даними бухгалтерського обліку 
первісної вартості придбаних підприємством зі сторони виробничих запасів. Розроблено практичні 
рекомендації щодо удосконалення відображення транспортно-заготівельних витрат у складі 
первісної вартості виробничих запасів з метою належної організації їх обліку, контролю та 
своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. 

Ключові слова: виробничі запаси, транспортно-заготівельні витрати, первісна вартість 
 

Аннотация 
Обоснована неоднозначность подходов отечественных и зарубежных ученых к 

формированию первоначальной стоимости приобретенных предприятием производственных 
запасов. Доказано, что наибольшее распространение среди методов оценки производственных 
запасов получил метод оценки приобретенных запасов по цене приобретения. Рассмотрен 
порядок формирования за данными бухгалтерского учета первоначальной стоимости 
приобретенных предприятием со стороны производственных запасов. С целью надлежащей 
организации учета, контроля и своевременного принятия эффективных управленческих решений 
разработаны практические рекомендации по усовершенствованию отражения транспортно-
заготовительных расходов в составе первоначальной стоимости производственных запасов. 
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первоначальная стоимость. 

Annotation 
Proved ambiguous approach domestic and foreign scientists to the formation of the initial value of 

the acquired company inventories. It is proved that the most widely used methods of evaluation of inventory 
is the method of valuation of the acquired inventory at cost. We consider the procedure for the formation of 
the accounting data of the original value of the acquired company from the inventory. For the purpose of 
proper accounting, control and timely adoption of effective management decisions practical 
recommendations to improve the reflection ordering costs in the cost of inventories. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 
Постановка проблеми. Податок на додану вартість (ПДВ) є одним із основних податків, за 

рахунок якого формується значна частина державного бюджету України. Водночас, ПДВ - це 
найпроблемніший податок, оскільки він складний у нарахуванні та сплаті, у зв’язку з чим виникає 
можливість наявності бюджетної заборгованості, ухилення від сплати податку, у тому числі за рахунок 
неузгодженості законодавчих актів та численних їх змін, недосконалої системи податкового обліку. 

Відтак, ПДВ дорогий у керуванні і регресивний за своєю природою. Він вимагає великої кількості 
податкових служб, дорогих комп’ютерів, значних витрат підприємців [1, с. 131]. 

Прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) не вирішило вищевказаних проблем. Крім того, до 
ПКУ й надалі вносяться численні зміни, приймаються окремі законодавчі акти, інші нормативно-
правові акти, порушуючи принцип стабільності, на якому повинно грунтуватись законодавство. 
Звичайно, це впливає на своєчасність та достовірність обліку розрахунків з ПДВ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем, пов’язаних з обліком 
розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість, присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 
учених та фахівців, таких як Ф. Ф. Бутинець, В. М. Жук, Г. В. Нашкерська, В. К. Орлова, М. С. Орлів, 
В. М. Пархоменко, В. Я. Плаксієнко, Н. А. Ривак, С. В. Хома, П. Я. Хомин тощо. Проте враховуючи 
зміни, які постійно відбуваються в механізмі нарахування та сплати даного податку згідно чинного 
законодавства, ці питання і досі залишаються важливими та актуальними. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення особливостей та актуальних проблем обліку 
розрахунків з ПДВ та визначення шляхів удосконалення обліку даного податку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві особливе місце відводять обліку розрахунків з бюджетом, зокрема за податком на 
додану вартість. 

Ведення бухгалтерського обліку залежить, перш за все, від вдало вибраної форми обліку та 
організації роботи бухгалтерії підприємства. Проте, крім бухгалтерського обліку, підприємства повинні 
паралельно вести і податковий облік. Належним чином організований податковий облік є однією із 
найважливіших умов нормального функціонування будь-якого суб’єкта господарювання [2]. 

Нормативно-правовим актом, що визначає ведення бухгалтерського обліку безпосередньо за 
ПДВ, є Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом МФУ № 
141 від 01.07.97 р. [3]. 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ № 291 від 30.11.99 р., [4] 
для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету 
передбачено синтетичний рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». Рахунок 64 має 
субрахунок 641 «Розрахунки за податками». Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться за їх 
видами. Зокрема, для обліку ПДВ до субрахунку 641 відкривається окремий аналітичний рахунок 
«Розрахунки за податком на додану вартість» (наприклад, 6412 «Розрахунки за ПДВ»).  
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Крім того, для обліку податкових зобов'язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК) з ПДВ, 
вищевказаною інструкцією передбачено ще два субрахунки, а саме: 643 «Податкові зобов'язання», 
644 «Податковий кредит».  

Виникнення податкових зобов'язань з ПДВ відображається за кредитом субрахунку 641, а сума 
податкового кредиту з ПДВ та суми ПДВ, сплачені до бюджету - за дебетом субрахунку 641. На цьому 
рахунку визначається сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету як різниця між його дебетовим та 
кредитовим оборотом, за виключенням суми ПДВ (відображеної за дебетом) щодо сплати податку за 
попередній звітний період. 

Субрахунки 643 та 644 є транзитними та застосовуються для коригування ПЗ та ПК у випадку 
авансових платежів (з використанням субрахунків 301, 311, 371, 641, 681), тобто з метою 
відображення правила «першої події». 

Так, за дебетом субрахунку 643 (хоч, як відомо, податкові зобов’язання – це суми ПДВ, віднесені на 
кредит субрахунка 641 з обліку розрахунків із бюджетом) тимчасово обліковується сума податкового 
зобов’язання з ПДВ (від дати надходження коштів, перерахованих підприємству покупцями як попередня 
оплата, до дати відвантаження їм товарів/послуг) - Дт 643 «З податкових зобов’язань» - Кт 641.  

На субрахунку 644 відображаєтся сума податкового кредиту з ПДВ, причому за кредитом (хоч, як 
відомо, податковий кредит – це сума ПДВ, віднесена на дебет субрахунка 641 з обліку розрахунків із 
бюджетом) тимчасово до того часу, поки не будуть проведені взаєморозрахунки з постачальниками чи 
підрядниками - Дт 641 (ПДВ) - Кт 644 «З податкового кредиту».  

Таким чином, слід зазначити, що назви субрахунків 643 і 644 невдалі та не відповідають своєму 
економічному змісту і не дають чіткого уявлення про те, що саме на них обліковується. Тим більше, що 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, теж не прояснює ситуації. Зокрема, в 
ній зазначено: «на субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік суми ПДВ, на яку підприємство 
набуло права зменшити податкове зобов’язання» [4]. Однак, річ у тім, що сума ПДВ, на яку підприємство 
зменшує податкове зобов’язання, відображається за дебетом субрахунка 641 «Розрахунки за податками», 
а конкретніше – за дебетом аналітичного рахунка 6412 «Розрахунки з податку на додану вартість».  

Тому назву цих субрахунків бажано змінити, наприклад, на таку: 643 «Податкові розрахунки за 
податковими зобов’язаннями (за отриманими авансами)»; 644 «Податкові розрахунки з податкового 
кредиту (за виданими авансами)». 

Варто звернути увагу, що за наявності сальдо за субрахунком 643 воно відображається в активі 
балансу за статтею «Інші оборотні активи», а за субрахунком 644 - у пасиві за статтею «Інші поточні 
зобов’язання», а не як заборгованість за розрахунками з бюджетом. 

Важливим фактором, що впливає на достовірність обліку ПДВ, є поєднання системного 
бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком. На наш погляд, це є недопустимим, адже 
реалізація в них враховується по-різному: за відвантаженням товарів/послуг і за подією, що відбулася 
раніше (відвантаження або оплата) відповідно. 

Застосування в бухгалтерському обліку субрахунків 643 та 644 є складним трудомістким 
процесом, адже за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою чи 
відвантаженням/отриманням товарів, необхідно встановити, яка з подій відбулася раніше, і тільки 
після цього зробити відповідні записи з використанням або без використання субрахунків 643, 644.  

Крім того, навантаження на облікових працівників зростає у зв’язку з необхідністю ведення 
податкового обліку ПДВ. Так, записи у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 
проводять на підставі відповідних первинних документів - податкових накладних з ПДВ, платіжних 
доручень про перерахування податку до бюджету.   

Податкова накладна, форма і порядок заповнення якої затверджені наказом МФУ № 1379 від 
01.11.2011 р. [5], є базою для заповнення регістрів аналітичного обліку розрахунків з ПДВ та основою 
для групування у податковому обліку операцій, пов’язаних з формуванням податкового кредиту та 
податкових зобов’язань з ПДВ, і виконує функцію первинного податкового і розрахункового документа.  

Податкова накладна реєструється у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних [6], 
який є групувальним регістром податкового обліку (відображаються податкові зобов’язання і 
податковий кредит). 

Поряд з цим, у бухгалтерському обліку застосовуються свої первинні документи: рахунок-
фактура, товарно-транспортна накладна, касовий ордер, платіжні доручення, у яких одночасно 
відображають суму ПДВ. При цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій як у 
податкових накладних, так і в інших документах.  

З цього питання також виникає чимало проблем, що пов’язані з особливостями оподаткування. 
Так, якщо товаpно-тpанспоpтна накладна виписується на кiлька видiв (найменувань) товаpно-
матеpiальних цiнностей пpи їх одночасному одеpжаннi чи вiдвантаженнi однiєю паpтiєю, в т. ч. i на 
звiльненi вiд оподаткування, то податковi накладнi мають бути окремими на товари, якi 
оподатковуються ПДВ, та на тi, що звiльненi вiд оподаткування. Тобто до однiєї товаpно-тpанспоpтної 
накладної може бути виписано двi податкові накладні. 
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До того ж, з прийняттям ПКУ (п. 11 підрозділу 2 Перехідних положень), податкові накладні, сума ПДВ 
яких перевищує 10 тис.грн. (з 1.01.12 р.), а також ті, які виписані при здійсненні операцій з постачання 
підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України (незалежно від суми ПДВ у такій 
податковій накладній) підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних [7; 8]. 

В силу особливостей оподаткування, визначених ПКУ, облік за окремими операціями теж має 
певні особливості. Розглянемо окремі з них. 

ПКУ визначено дві методики визначення дати та права виникнення податкового кредиту чи 
податкового зобов’язання: або за правилом «першої події», або за касовим методом. При різних 
методах відповідно будуть різні бухгалтерські проведення [9, с. 284-287].  

На практиці найчастіше виникають помилки саме при використанні правила «першої події». 
Податковий кредит може виникати лише за умови наявності документа – податкової накладної (ПН), 
яку виписує постачальник або іншого підтверджуючого документа. Однак, якщо постачальник не 
надасть податкову накладну покупцю, то покупець немає права на податковий кредит (Дт 641) у 
звітному періоді (у разі, якщо не надасть заяву (скаргу) податковому органу). У такому разі до моменту 
отримання такої ПН використовується рахунок 644 «Податковий кредит», а не 641. Отже, у покупця 
виникають певні складнощі щодо обліку податкового кредиту. 

При застосуванні касового методу податкового обліку суми податкового зобов'язання з ПДВ, 
відвантаження товарів/послуг відображається за кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» у 
кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів (701, 702, 712). На дату одержання коштів від 
покупця здійснюється запис: Дт 643 - Кт 641/ПДВ (п. 5.1 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на 
додану вартість) [3].  

Розбіжності у бухгалтерському та податковому обліку при застосуванні касового методу не 
виникають, оскільки все дуже просто: при перерахуванні коштів за отриману продукцію виникає 
податковий кредит, при отриманні оплати відвантажених товарів/послуг – податкове зобов’язання.  

Запровадження касового методу до всіх операцій (а не лише за окремими операціями) надто 
полегшило б не тільки облік розрахунків з ПДВ, але й адміністрування цього податку.  

Слід зазначити, що певні відмінності від загального порядку обліку має бухгалтерський облік 
ПДВ за спеціальним режимом оподаткування у сфері сільського і лісового господарства та рибальства 
(застосовуватиметься до 1 січня 2018 року згідно з пп. 4 п. 2 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» ПКУ) 
у зв’язку з тим, що нарахована сума ПДВ акумулюються на спеціальних рахунках, відкритих в 
установах банків у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 
року № 11 [10] для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість 
виробничих факторів [11]. 

Особливості обліку ПДВ передбачені при операціях з давальницькою сировиною, при 
переміщенні товарів через митний кордон України, при наданні послуг нерезидентами на території 
України, при наданні туристичних послуг, при проведенні комісійних та посередницьких операцій, при 
передачі основних засобів до складу невиробничих, при ліквідації основних засобів за рішенням 
платника податку, при безоплатній передачі матеріальних цінностей, при передачі матеріальних 
цінностей до статутного капіталу, при застосуванні податкового векселя, при операціях, звільнених та 
тих, що не є об’єктом оподаткування, ін. [3; 7].  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, узагальнюючи проведені дослідження, 
можна стверджувати, що на організацію обліку розрахунків за податком на додану вартість впливають 
різні фактори. Перш за все, це зміни в податковому законодавстві, які мають як позитивний, так і 
негативний характер. В основному вони стосуються аналітичного обліку, що пов’язано із специфікою 
обліку окремих господарських операцій. 

На підставі проведеного дослідження, вважаємо за необхідне спрощення самої процедури 
обліку і сплати ПДВ, а саме:  

- обмеження записів на субрахунках 643 та 644, що пов’язані з виданими та отриманими 
авансами нарахованими податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ лише від сум 
передоплат товарів, які не були відвантажені та отримані за станом на кінець місяця.  

Це дасть змогу виключити із субрахунків 643 та 644 численні записи, пов’язані з обліком кожної 
часткової передоплати протягом звітного місяця. Спрощення такого обліку не вимагає ведення жодних 
додаткових облікових регістрів;  

- з метою відповідності назви субрахунків 643 та 644 змісту їх економічної сутності, на нашу 
думку, доцільно назву субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» визначити як «Податкові розрахунки 
за податковими зобов’язаннями (за отриманими авансами)»; назву ж субрахунку 644 «Податковий 
кредит» – відповідно змінити на «Податкові розрахунки з податкового кредиту (за виданими 
авансами)»; і таким чином, ці субрахунки будуть достатньо зрозумілими та обґрунтованими. 

Найбільш ефективним спрощенням обліку могло би бути запровадження касового методу при 
визначенні дати, за якою настає право на нарахування податкового зобов’язання, або отримання 
податкового кредиту в цілому при сплаті ПДВ, а не лише за окремими операціями. 

 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 273 

Бібліографічний список 
 

1. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : [навч.-метод. 
посібник] / Ткаченко Н. М., Горова Т. М., Ільєнко Н. О. ; [під заг. ред. Н. М. Ткаченко]. – К. : Алерта, 
2004. – 554 с. 

2. Семенко Т. М. Податковий і фінансовий облік ПДВ згідно Податкового кодексу України / 
Т. М. Семенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2011_2/12_Semen.pdf 

3. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість : Наказ МФУ 
№ 141 від 01.07.97 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ № 291 
від 30.11.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

5. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної : 
Наказ МФУ № 1379 від 01.11.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1333-11 

6. Наказ МФУ від 17.12.2012 року № 1340 «Про затвердження форми Реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних та порядку його ведення»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0201-13 

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

8. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова КМУ 
№ 1246 від 29.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1246- 2010-п 

9. Орлова В. К. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / Орлова В. К., Орлів М. С., Хома С. В. - К. : 
Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 

10. Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум 
податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які 
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів : Постанова КМУ від 12.01.2011 року № 
11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2011-n 

11. Метелиця В. Актуальні питання обліку ПДВ [Електронний ресурс] / В. Метелиця // Агробізнес. 
– 2011. - № 14– Режим доступу:http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/551.html?ed=45 

 
Анотація 

У статті проведений аналіз нормативно-правових актів бухгалтерського обліку розрахунків 
з бюджетом за податком на додану вартість, досліджено механізм аналітичного та синтетичного 
бухгалтерського обліку ПДВ. Визначено фактори, які впливають на достовірність обліку 
розрахунків з бюджетом за ПДВ, та особливості обліку податку на додану вартість за окремими 
операціями. Розглянуто порядок ведення податкового обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ. На 
підставі проведеного дослідження визначено особливості та актуальні проблеми обліку в умовах 
діючого законодавства. Це дозволило зробити конкретні висновки та визначити шляхи 
удосконалення процедури обліку та справляння податку на додану вартість. 

Ключові слова: податки, податок на додану вартість, податкове зобов’язання, податковий 
кредит, бухгалтерський облік, рахунки бухгалтерського обліку, спеціальний режим оподаткування, 
Податковий кодекс.  

Аннотация 
В статье проведен анализ нормативно-правовых актов бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость, исследован механизм аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета НДС. Определены факторы, влияющие на достоверность 
учета расчетов с бюджетом по НДС, и особенности учета налога на добавленную стоимость по 
отдельным операциям. Рассмотрен порядок ведения налогового учета расчетов с бюджетом по 
НДС. На основании проведенного исследования определены особенности и актуальные проблемы 
учета в условиях действующего законодательства. Это позволило сделать конкретные выводы 
и определить пути совершенствования процедуры учета и определения налога на добавленную 
стоимость. 

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, налоговые обязательства, 
налоговый кредит, бухгалтерский учет, счета бухгалтерского учета, специальный режим 
налогообложения, Налоговый кодекс.  

Annotation  
In article conducted analysis of laws and regulations of the accounting of settlements with budget on 

value added tax, studied the mechanism of analytical and synthetic accounting of VAT. Identified the factors 
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affecting the reliability of accounting of settlements with the budget on VAT, and accounting of value added 
tax on individual transactions. Considered the procedure for tax accounting for settlements with the budget 
on VAT. On the basis of the research are defined features and actual problems of accounting in the current 
legislation. This allowed us to make specific findings and to determine the ways of improvement of the 
procedure of accounting for and collection of the tax on value added. 

Key words: taxes, value-added tax, tax liability, tax credit, accounting, bookkeeping accounts, special 
mode of the taxation, tax code. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Перехід економіки нашої країни на соціально-орієнтовані рейки 

вимагає критичного аналізу та переоцінки існуючих методів економічної роботи, у тому числі 
організації й методів ведення бухгалтерського обліку і контролю. В колишніх умовах було складено і 
закріплено методи економічної роботи, що стимулюють передусім кількісне зростання виробництва: 
збільшення обсягу, що добувається, і сировини, що переробляється, і матеріалів, виробленої 
продукції, парку машин і устаткування, чисельності працюючих. Якісному боку цього росту та його 
об’єктивній оцінці належна увага не приділялася. Це виявлялося й у плануванні від досягнутого рівня, 
непродуманій інвестиційній політиці, в обмеженні прав і самостійності суб’єктів господарювання, що 
заважало їм виявляти ініціативу в прийнятті управлінських рішень.  

Бухгалтерський облік не виконував належної контрольної, інформаційної, „сигнальної” функції. 
Але він, безперечно, відігравав велику роль в організації контролю за наявністю, рухом та 
збереженням власності, в одержанні і представленні даних, що характеризують фінансове становище 
суб’єктів господарювання, а також результати їхньої виробничо-господарської діяльності за 
визначений період. Причиною цього є те, що бухгалтерський облік займався, передусім, фіксацією 
витрат ресурсів, не оцінюючи належним чином їх доцільність і ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі економічного і соціального 
розвитку економіки визначено основний напрямок роботи з ресурсозбереження. У зв’язку з цим, до 
бухгалтерського обліку висуваються підвищені вимоги. Потрібно суворіше контролювати використання 
сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, фінансових засобів, трудового потенціалу, а 
для цього необхідна точна, повна і своєчасна інформація. Тому контроль повинен стати невід’ємною, 
ефективною діючою частиною економного господарського механізму. 

Останніми роками в літературних джерелах економічну сутність, роль і значення контролю 
обґрунтовано відомими економістами Дікань Л.В., Шульгою Н.М. [1], Калюгою Є.В. [3], Кошкаровим 
С.М., Бачинським В.І, Куциком П.О. [4], Нападовською Л.В. [5], Пантелеєвим В.П. [6-7], Рибалкою Л.В. 
[8] та іншими. 

Огляд останніх публікацій з досліджуваної тематики підтверджує недостатність наукових 
розробок з питань необхідності саме внутрішньогосподарського контролю, оскільки власник має і 
повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним кошти.  

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення недоліків існуючої системи обліку та 
визначення економічної необхідності внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах розвитку 
економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що бухгалтерський облік 
займає провідне місце серед інших видів господарського обліку, одними тільки його засобами 
доцільність і ефективність використання ресурсів майже не контролюється. Посилення контрольних, 
ресурсозберігаючих функцій бухгалтерського обліку можливо за умови гармонічного сполучення всіх 
видів господарського обліку, що надає різнобічну інформацію для контролю господарської діяльності. 
Однак, аналітична робота ще не стала обов’язком бухгалтерії, тобто настільки ретельно зібрані 
облікові дані не аналізуються самими бухгалтерами. Крім того, між обліком та контролем немає 
тісного взаємозв’язку, тому аналітики не повідомляють, яку додаткову інформацію вони хотіли б 
одержати, а бухгалтери, не знаючи, що потрібно аналітикам, не можуть удосконалювати і 
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перебудовувати бухгалтерську інформаційну систему. Тому інформаційна база 
внутрішньогосподарського контролю, основу якої складає звітність, вузька і недостатньо надійна. Так 
звані „резерви”, виявлені в ході контролю, являють собою перелік великих і дрібних недоліків у роботі 
господарюючого суб’єкта за минулий період.  

Звичайно, відомості про недоліки в роботі за минулі роки можна використовувати при 
прогнозуванні майбутніх витрат, тому що будь-яка велика керована система, якою є підприємство має 
відомі особливості: несприятливі фактори, що діяли в попередні періоди, найчастіше продовжують 
діяти і надалі. Отже, виявлені недоліки можуть розглядатися як періодично повторювані, тим самим 
усунення причин появи цих недоліків можна вважати заставою майбутніх успіхів, а конкретну суму 
виявлених витрат – величиною невикористаних резервів. 

Однак, в сучасних умовах господарювання як позитивні, так і негативні фактори можуть діяти 
значно сильніше, слабкіше або не діяти. З’являються і нові фактори, дію яких потрібно вивчити, щоб 
можна було вчасно вжити відповідних заходів. Необхідної інформації традиційний бухгалтерський 
облік і надана ним звітність надати не можуть. У міру посилення динаміки господарської діяльності 
одні фактори будуть приходити на зміну іншим усе швидше, тому до майбутнього не можна підходити 
із нормативами, виробленими на основі минулого досвіду. 

Недоліки контролю значною мірою обумовлені недоліками обліку. Внутрішньогосподарський 
контроль обмежений в основному відомостями, взятими з бухгалтерської звітності, внаслідок чого, 
проводити контроль, доводиться за даними минулих років виносити судження про сьогодення і 
майбутнє. Однак, чим швидше розвивається економіка, тим менш виправданим є такий підхід. 

Іншим недоліком бухгалтерського обліку як інформаційної бази внутрішньогосподарського 
контролю можна вважати обмеженість числа облікових об’єктів, що знаходять своє відображення у 
звітності традиційними методами, заснованими на вартісному вимірі. Тому, з погляду характеристики 
господарських явищ, достатній обсяг корисної інформації для внутрішньогосподарського контролю 
може бути отриманий за допомогою статистичного й особливо оперативного обліку. Необхідно, щоб 
він, „звернений у минуле”, „повернувся до майбутнього”, став оперативним і навіть прогнозним.  

Система господарського обліку й внутрішньгосподарського контролю повинні бути організовані 
таким чином, щоб набагато більше, приділялося уваги контролю і регулюванню виробничо-
господарської діяльності суб’єкта господарювання, спостереженню за використанням матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. Облік і контроль повинні здійснюватися на всіх рівнях керування, 
навіть на окремих робочих місцях. У цьому напрямку ще має бути зроблено багато чого [2].  

Для створення нової, більш ефективної системи необхідний синтез бухгалтерського, 
оперативного і статистичного обліку й контролю господарської діяльності, проведеного за 
оперативними даними. Ця система повинна негайно надавати інформацію, виходячи з якої можна 
було б приймати найбільш обґрунтовані управлінські рішення, що дозволило б вчасно втручатися в 
процес виробничо-господарської діяльності. Таку систему обліку й контролю доцільно було б назвати 
виробничим обліком (на відміну від сформованої системи обліку, орієнтованої на потреби зовнішніх 
користувачів, яким у даний час, на жаль, в основному займається обліковий апарат).  

Тому необхідно дослідити передові методи обліку і контролю використання усіх ресурсів, 
реалізація яких тісно пов’язана з розподілом відповідальності за величину, доцільність і виправданість 
понесених витрат між керівниками виробничих підрозділів і окремими виконавцями. Не можна більше 
миритися з тим, що ніхто не відповідає за перевитрати, псування, втрати матеріальних цінностей і 
упущені можливості. У цьому зв’язку корисно проаналізувати досвід закордонних підприємств, в першу 
чергу таких країн, як США, Великобританія, Франція і Німеччина, а також ознайомитися з організацією 
обліку в них. Загальними характерними рисами для обліку на підприємствах цих країн є: 

– наближення обліку до місця споживання ресурсів з метою посилення контролю за 
раціональністю витрати; 

– чіткий розподіл між керівниками підрозділів відповідальності за раціональністю використання 
ресурсів і впливу витрат на фінансові результати; 

– висока оперативність і аналітичність обліку, що дозволяють прийняти своєчасні й обґрунтовані 
управлінські рішення; 

– використання найсучаснішої обчислювальної й організаційної техніки в обліку та аналізі для 
надання інформації керівникам усіх рівнів про процес і результати виробничо-господарської 
діяльності. 

Велику увагу слід приділити таким несправедливо недооцінюваним методам обліку і контролю 
витрат виробництва, як щоденний і подекадний облік собівартості, ефективність яких в управлінні 
ресурсами, їхньому раціональному використанні і тим самим у формуванні не тільки собівартості, але 
і прибутку і рентабельності не викликає сумнівів.  

Для контролю за здійсненням виробничо-господарської діяльності, а також для оцінки її результатів 
використовується система показників, що склалася протягом багатьох десятиліть. Спочатку одні показники 
висувалися на перший план, інші – поки залишалися в тіні; потім колишні раніше першорядні показники 
відсувалися на другий план, а показники, що дістали особливу актуальність, навпаки, ставали 
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визначальними. У минулому найбільш важливу роль грали показники обсягу (кількісні або вартісні). Хоча 
дотепер вони продовжують використовуватися в економічній роботі і зберігають свою інформативність, 
але не націлюють господарюючого суб’єкта на активізацію роботи з підвищення ефективності 
господарської діяльності. Візьмемо такі показники, що характеризують наявність ресурсів, як балансова 
вартість основних засобів, сума їхнього зносу, залишкова вартість, вартість основних засобів по групах, 
рух основних засобів, вартість одного робочого місця. Вони, безсумнівно, важливі, однак навряд чи їх 
можна віднести до мобілізуючих показників. 

У сучасних умовах відбувається помітне зміщення акцентів у обліку й контролі. Першорядного 
значення набувають не відображення і дослідження показників обсягу, а облік і контроль показників якості. 
Наприклад, розглядаючи основні засоби, доцільно особливу увагу звернути на важливість таких їхніх 
якісних характеристик, як питома вага активної частини основних засобів, їх вікова структура, зношеність, 
коефіцієнти відновлення і вибуття, завантаження основних засобів, фондовіддача і використання 
устаткування в часі, відповідність кількості робочих місць чисельності робітників. 

Більшість показників якості володіє тією позитивною властивістю, що, будучи показниками, 
обчислюваними для окремого підприємства, вони є наскрізними, тобто можуть узагальнюватися в 
масштабах галузі і тим самим можуть характеризувати положення справ на макроекономічному рівні. 
Разом з тим, деякі показники можуть бути отримані тільки на рівні всього народного господарства і 
порівнюватися вони повинні тільки з відповідними величинами. Це, наприклад, відноситься до показників 
матеріалоємності й енергоємності. Окремі показники раціональності споживання сировини і матеріалів 
можуть обчислюватися як на рівні всього національного господарства, так і на рівні окремих підприємств.  

Для того, щоб домогтися поліпшення використання усіх видів ресурсів, потрібно створити 
відповідну систему планованих і фактичних показників, за якими можна було б судити не тільки про 
стан виробничо-господарської діяльності, але і про позитивні зрушення в економіці підприємства. 

Результат від раціонального використання усіх видів ресурсів обов’язково знайде своє 
відображення в зниженні собівартості та рості рентабельності продукції. На показник собівартості 
будуть впливати такі критерії, як зниження собівартості випуску продукції в порівнянні з планом, 
попереднього періоду в абсолютному і відносному вираженні, зниження витрат за окремими статтями 
калькуляції, зниження собівартості окремого виробу, рівня нормативної собівартості.  

Зниження собівартості є самим надійним і виправданим джерелом збільшення маси прибутку, 
поліпшення її якісної структури та приведе до росту рентабельності виробів і виробництва в цілому. 
Щодо прибутку і рентабельності повинні плануватися, враховуватися й контролюватися відповідні 
показники: ріст маси балансового прибутку, зростання прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг, 
ріст загальної і розрахункової рентабельності, ріст рентабельності усього випуску продукції і 
найважливіших виробів. Для внутрішньогосподарського контролю великого інтересу набуває також 
дослідження динаміки балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і динаміки 
рентабельності найважливіших виробів за ряд років. Виходить, для активізації обліку і 
внутрішньогосподарського контролю використання усіх ресурсів потрібно, щоб найважливіші 
показники не просто фіксували існуюче положення справ, а сприяли досягненню оптимальних 
результатів виробничо-господарської діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Практика доводить, що на вищих рівнях управління 
використовується навряд чи десята частина всього обсягу зібраної інформації. З цього можна зробити 
висновок, що для потреб внутрішньогосподарського контролю, з одного боку, необхідно продовжувати 
роботу зі скорочення звітності, а з іншого боку, варто розробити оптимальний перелік даних для 
передачі різним рівням керування. Зважаючи на те, що далеко не всі необхідні дані щодо проведення 
внутрішньогосподарського контролю, а лише не набагато більше половини можуть бути отримані 
засобами тільки бухгалтерського обліку, потрібно вирішити ряд методичних і організаційних питань. 

По-перше, необхідно визначити склад, зміст і періодичність представлення даних про 
використання кожного виду ресурсів, виходячи з уже наявного досвіду, а також застосовувати 
позитивну практику інших країн. 

По-друге, варто визначити джерела і способи одержання необхідної інформації для проведення 
внутрішньогосподарського контролю. 

По-третє, потрібно розробити коротку, але вичерпну форму звітності для кожного рівня 
управління, а також знайти форму зворотного зв’язку особи проведення контролю із її джерелом, до 
якого відноситься ця інформація. 

По-четверте, необхідно закріпити відповідальність за проведення внутрішньогосподарського 
контролю за відповідним відділом бухгалтерії. 

При цьому внутрішньогосподарський контроль повинен здійснюватися за видами усіх наявних 
ресурсів. 
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Анотація 

У статті розглядаються питання необхідності застосування внутрішньогосподарського 
контролю в сучасних умовах. За результатами проведеного дослідження визначено, що для потреб 
внутрішньогосподарського контролю, з одного боку, необхідно продовжувати роботу зі скорочення 
звітності, а з іншого боку, розробити оптимальний перелік даних для передачі різним рівням 
керування. При цьому, потрібно вирішити ряд питань, зокрема: визначення складу, змісту і 
періодичності представлення даних; дослідити джерела і способи одержання інформації; розробити 
коротку, але вичерпну форму звітності для кожного рівня управління; закріпити відповідальність за 
проведення контролю. 

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, бухгалтерський облік. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопрос необходимости применения внутрихозяйственного 

контроля в современных условиях. Соответственно результатам проведённого исследования 
определено, что для нужд внутрихозяйственного контроля, с одной стороны, необходимо 
продолжать работу с сокращение отчетности, а с другой стороны, разработать оптимальный 
перечень данных для передачи разным уровням управление. При этом, нужно решить ряд вопросов, 
в частности: определения состава, содержания и периодичности представления данных; 
исследовать источника и способы получения информации; разработать короткую, но 
исчерпывающую форму отчётности для каждого уровня управления; закрепить 
ответственность за проведение контроля. 

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, бухгалтерский учёт. 
 

Annotation 
In article are considered question to need of the using inwardly-economic  control in modern condition. 

Accordingly result of the called on study is determined that for necessities inwardly-economic control, on the 
one hand, necessary to continue the work with reduction of reporting, but on the other hand, develop the 
optimum list given for issue to miscellaneous level management. Here with, it is necessary to solve the row 
of the questions, in particular: determinations of the composition, contentses and periodicity of the 
presentation data; research the source and ways of the reception to information; develop short, but 
exhausting form reporting for each level of management; bolt responsibility for undertaking the control. 

Key words: inwardly-economic control, accounting. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах обсяги недоліків порушень та зловживань у 

банківській сфері є сьогодні суттєвими та зумовили збиткову діяльність багатьох банківських установ, 
а окремих – банкрутство. За цих умов більшість науковців та практиків переконані, що система 
внутрішнього контролю та аудиту потребує в деяких напрямах посилення ролі, а в інших – 
кардинальних змін. З кожним роком збільшується обсяг кредитних операцій, підвищуються ризики, що 
пов’язані з неповерненням наданих кредитів, тому необхідним є посилення ролі внутрішнього 
контролю банку, прогресивною формою якого є аудит. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми внутрішнього аудиту в банках і, зокрема, 
аудиту кредитних операцій розглядають у своїх наукових працях і публікаціях багато вітчизняних 
вчених, а саме: А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька [7], О. І. Кірєєв, О. М. Сарахман, О. І. Скаско, 
Т. С. Смовженко, Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон та ін. 

Згадані науковці у своїх працях детально розглядають загальнотеоретичні основи застосування 
внутрішнього аудиту в банках, методику й організацію його проведення, використання стандартів 
внутрішнього аудиту. Але, сьогодні в Україні існують певні невідповідності в законодавчому 
регулюванні діяльності внутрішнього аудиту. Крім того, питання функціонування внутрішнього аудиту, 
як виду контролю за діяльністю банківських установ ще не повністю вирішене, а тому є актуальним і 
потребує глибшого дослідження. 

Постановка проблеми. Метою статті є визначення особливостей основних завдань та функцій 
проведення аудиту в комерційних банках, а також напрямів подальшого розвитку системи 
внутрішнього аудиту в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Банківська система країни є своєрідним 
індикатором розвитку економічних процесів і потребує високого рівня захисту від різних ризиків. 
Ефективне управління ризиками в банку забезпечується функціонуванням системи внутрішнього 
контролю, найважливішим елементом якого є внутрішній аудит.  

Важливими причинами недоліків у функціонуванні банківського сектора є відсутність ефективної 
системи корпоративного управління в комерційних банках України, незрілість відносин у питаннях 
взаємодії власників і менеджменту при веденні банківського бізнесу, неувага власників до ведення 
активних операцій у комерційних банках або використання їх лише як інструменту отримання вигоди. 
Внаслідок цього в комерційних банках і по теперішній час високого ризику зазнають кошти не тільки 
клієнтів, кредиторів, вкладників, а й держави.  

Основу фінансового ринку сучасної економіки становить банківська система, яка побудована на 
інформаційно-інтелектуальних технологіях, розрахованих на можливості творчого мислення 
менеджерів господарюючих суб’єктів. 

Все це змушує переосмислити багато теоретичних положень внутрішньобанківської діяльності. У 
процесі забезпечення підприємств фінансовими ресурсами для виробництва товарів і послуг 
доводиться мати справу з безліччю нетрадиційних зв’язків та відносин, які зумовлюють нові підходи в 
системі внутрішнього контролю комерційних банків.  

У зв’язку із цим однією з актуальних проблем внутрішньобанківської діяльності є дослідження 
системи внутрішнього контролю комерційного банку та ролі внутрішнього аудиту в її функціонуванні.  

Внутрішній аудит банківської діяльності в системі фінансового контролю, що представляє собою 
незалежну перевірку й експертну оцінку стану банку, які здійснюються спеціальним підрозділом служби 
аудиту, спрямований на організацію ефективного моніторингу системи внутрішнього контролю банку.  

У більшості українських банків, де створений відділ внутрішнього аудиту, його функції на 
сучасному етапі обмежуються контролем за правильністю ведення бухгалтерського обліку й 
відповідністю вимогам зовнішніх і внутрішніх нормативних документів, а також здійсненням 
комплексних перевірок філіалів. Разом з тим, у сучасній світовій банківській практиці склалося значно 
ширше розуміння цілей внутрішнього аудиту. Його головна місія нині визначається як сприяння банку 
в досягненні поставлених цілей шляхом всебічної оцінки внутрішніх систем управління, ризик-
менеджменту й контролю; надання рекомендацій щодо підвищення їх ефективності. 

Дослідження стану внутрішнього аудиту в комерційних банках України показали, що в більшості 
з них внутрішній аудит зводиться до ревізії банківських операцій, що значно знижує ефективність 
внутрішнього контролю та практичну цінність результатів. 
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Поняття «аудит» передусім асоціюється з інспектором, який шукає помилки, але для власників 
аудит є основною інституцією, яка здійснює комплексний контроль за діяльністю банку і, перш за все, 
за кредитними ризиками. 

В економічній літературі трапляються різні підходи до визначення сутності внутрішнього аудиту і 
контролю кредитних операцій. Міжнародний стандарт аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього 
аудиту» розглядає термін «внутрішній аудит» як оцінювальну діяльність служби, створеної суб’єктам 
господарювання [1]. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових 
установ, які затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
від 27.09.2005 р. № 4660, зазначають, що внутрішній аудит – незалежна експертна діяльність служби 
внутрішнього аудиту фінансової установи, яка полягає у проведенні перевірок та здійсненні оцінки, як 
правило, таких елементів: 

− системи внутрішнього контролю фінансової установи; 
− фінансової та господарської інформації; 
− економічності та продуктивності фінансової установи; 
− дотримання банківськими установами законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог [2]. 
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене 

Постановою Правління НБУ від 30.12.98 р. № 566, виділяє внутрішній аудит як незалежний підрозділ, 
який не бере участі у виконанні операцій, а періодично здійснює перевірки та оцінює: 

− адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього контролю; 
− управління ризиками і кредитним та інвестиційним портфелем; 
− повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності; 
− дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; 
− відповідність регулятивним вимогам [3]. 
Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене 

Постановою Правління НБУ від 20.03.98 р. № 114, визначає внутрішній аудит банку як незалежну 
оцінку системи внутрішнього контролю, який встановлено в комерційному банку [4]. 

На сучасному етапі розвитку банківської системи роль внутрішніх аудиторів полягає у тому, що 
при перевірці процедур та процесів внутрішнього контролю вони можуть не стільки ідентифікувати 
випадки їх недотримання, скільки:  

− систематично та об’єктивно оцінювати ступінь впливу таких випадків на ефективність 
діяльності банку;  

− рекомендувати менеджменту банку заходи щодо усунення знайдених проблем і підвищення 
ефективності керівництва ризиками. 

Кредитні операції є найприбутковішими в банківському бізнесі. Це підтверджують і статистичні 
дані, що розміщені на веб-сайті НБУ, згідно з якими станом на 01.04.2011 р. саме процентні доходи 
продовжують займати левову частку в загальній структурі доходів банків України і складають 
81,9 % [5]. Однак поряд із цим, таким операціям притаманні ризики, що пов'язані з неможливістю 
повернення наданих кредитів. Кредитні операції комерційних банків є важливим формоутворюючим 
елементом структури доходів та видатків балансу і становлять близько 60% всіх операцій банку. 
Виходячи з цього, кредитні операції як об’єкт аудиту потребують значної уваги з боку аудиторських 
служб. Адже чітке розмежування аудитором характеру кредитних операцій, які здійснюються 
комерційним банком є чи не вирішальним фактором у процесі формування думки аудитора про 
фінансово-кредитну діяльність комерційного банку в цілому. 

Банківським законодавством України кредитні операції визначаються як вид активних операцій, 
що пов'язані із наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про 
надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручництв, 
авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача 
кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження терміну 
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, 
а також на зобов'язання по сплаті процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу). 

Під аудитом кредитних операцій банку потрібно розуміти перевірку даних бухгалтерського обліку 
і показників фінансової звітності стосовно активних банківських операцій, що пов'язані із наданням 
кредиту або наданням зобов'язань (гарантії, поручництва, авалю), з метою зниження кредитних 
ризиків банківської установи та висловлення незалежної думки аудитора про достовірність показників 
фінансової звітності, обліку банку, а також про відповідність здійснених активних операцій діючому 
банківському законодавству та внутрішнім Положенням банку. 

Робоча програма аудиту кредитних операцій включає початкові аудиторські процедури, перевірки 
кредитних справ позичальників і процедури надання кредитів, правильності нарахування та обліку 
процентних і комісійних доходів за кредитними операціями, своєчасності і правильності обліку погашення 
кредитів, формування резервів під кредитні ризики та перевірка специфічних кредитних операцій. 

Загальну схему аудиту кредитних операцій наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Загальна схема аудиту кредитних операцій 
 

Внутрішній банківський контроль кредитних операцій повинен забезпечувати: 
− контроль за обґрунтованістю надання нових позик та їх умов (виду кредиту, його сумою, 

строком, ставкою відсотка, забезпеченням, порядком надання та погашення); 
− контроль за процесом моніторингу: 

- за зміною фінансового стану позичальника; 
- за цільовим використанням кредиту, 
- за погашенням кредитної заборгованості, 
- за станом забезпечення; 

− контроль за формуванням спеціальних резервів; 
− контроль за роботою з проблемними кредитами; 
− контроль обліку (у тому числі позабалансового, обліку за сумнівними, безнадійними 

кредитами); 
− контроль індивідуального та портфельного кредитного ризику, його концентрації, дотримання 

встановлених лімітів кредитних операцій [6, c. 161-162]. 
На підставі вище сказаного можна зробити висновок, що внутрішній контроль банку – це 

сукупність процедур, які забезпечують достовірність і повноту інформації, яка передається 
керівництву банку, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій 
банку, збереження активів банку і його клієнтів, оптимальне використання ресурсів банку, управління 
ризиками, забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління банку в досягненні мети, 
яка поставлена в стратегічних та інших планах банку.   

Як бачимо, чіткого розмежування функцій внутрішнього контролю й внутрішнього аудиту в 
законодавчій базі України не проведено. У цьому контексті актуальним є положення, задеклароване 
документом Базельського комітету з банківського нагляду «Внутрішній аудит у банках і відносини 
наглядових органів та аудиторів», згідно з яким служба внутрішнього аудиту повинна бути 
незалежною від щоденної процедури внутрішнього контролю. Тобто треба чітко усвідомлювати, що 
внутрішній аудит не повинен бути рутинним процесом контролю за повсякденними операціями банку, 
він має працювати, перш за все, над оцінюванням систем, процесів і процедур.  

Внутрішній аудит банку повинен бути безперервною функцією. Вище керівництво банку повинно 
забезпечувати дію постійного підрозділу внутрішнього аудиту, який відповідає розмірам банку та 
профілю його операцій.  

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Початкові аудиторські процедури 

Кредитна справа 

Відсоткові доходи 

Резерви під кредитні ризики 

Специфічні кредитні операції 
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Внутрішній аудит повинен бути незалежним від підрозділів банку, які він зобов’язаний перевіряти 
і мати відповідний статус всередині банку. У сучасних українських умовах внутрішній аудит, як 
правило, підпорядкований виконавчому керівництву банку, що значно обмежує ефективність його 
роботи. У західних банках начальник служби внутрішнього аудиту, за звичаєм, входить до складу 
Ради директорів банку. За внутрішній аудит, як правило, відповідає безпосередньо Голова Ради 
директорів. Таке місце в організаційній структурі забезпечує незалежність внутрішнього аудиту від 
будь-якого члена виконавчого керівництва. Начальник служби внутрішнього аудиту може бути також 
присутнім на окремих засіданнях Правління банку, але з правом лише дорадчого голосу. Водночас 
поширена практика, коли Голова служби внутрішнього аудиту є повноправним членом комітету з 
управління активами й пасивами банку. 

Система внутрішнього аудиту буде корисною і стійкою при функціонуванні, якщо при її 
проектуванні враховано чотири основні вимоги, які пов’язані з управлінням ризиками.  

По-перше, система повинна відображати ставлення головних менеджерів до ризику. З’ясовано, 
що головний менеджер визнає систему внутрішнього аудиту корисною, якщо вона буде доступною і 
зрозумілою для нього, а основним продуктом такої системи є рекомендації щодо управління ризиками, 
доповнені аналітичною поточною інформацією, аналітичною прогнозною інформацією, аналізом і 
прогнозом діяльності конкурентів.  

По-друге, відсутність у ній перешкод у формі фантомних ризиків. Саме така система забезпечує 
необхідну й достатню інформацію для аналізу та профілактики реальних ризиків ринкової економіки.  

По-третє, повинен бути забезпечений динамізм системи внутрішнього аудиту, який передбачає її 
внутрішній саморозвиток. Сектор банківських послуг змінюється разом зі змінами в ринковій економіці, 
інформаційних технологіях і законодавстві. Ці зміни забезпечують інтенсивний і екстенсивний 
розвиток банків, який характеризують розширення спектра банківських послуг і глобалізація 
банківської діяльності. Одним з проявів глобалізації національних комерційних банків є освоєння 
нових регіонів за кордоном.  

По-четверте, система повинна забезпечувати диференціацію загального й інтеграцію одиничних 
ризиків. З нашої точки зору, повинен бути забезпечений перехід від загальних ризиків до одиничних і 
навпаки. Це життєво необхідно, оскільки при збільшенні обсягів і видів банківських продуктів та послуг 
спостерігаються тенденції до зростання кількості одиничних банківських ризиків, проте процеси 
управління загальним банківським ризиком можуть, але не повинні розростатися до нескінченності. 
Остання вимога зумовлює формування ієрархічної системи банківських ризиків, які впливають на 
діяльність кредитної установи.  

Виходячи із суті сукупного ризику, ієрархічна система повинна мати щонайменше три рівні: 
загального ризику, часткових ризиків, одиничних ризиків. Наявність декількох ієрархічних рівнів 
забезпечить поступальний відбір найзначніших ризиків як вплив внутрішнього аудиту. Так, для 
управління ризиком необхідно розуміти види і ступінь небезпеки часткових і одиничних ризиків, з 
якими стикаються кредитні організації [8].  

Тільки сукупність вимог сприяє ефективному управлінню загальним ризиком. Вимоги настільки 
щільно між собою пов’язані, що нехтування однією з них зразу ж негативно позначається на інших, 
підвищуючи імідж внутрішнього аудиту, і призводить до фінансових втрат банку. 

Банківські ризики мають декілька рівнів: загальний ризик; три рівні часткових ризиків, одиничні 
ризики [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для оптимального виконання внутрішнім аудитом 
своїх завдань необхідно дотримуватися базового принципу корпоративного управління – чітко 
розподіляти повноваження між радою директорів і правлінням банку. Крім того, багатогранність 
категорій ризику об’єктивно зумовлює необхідність системи внутрішнього аудиту. Банк може 
розробити систему внутрішнього аудиту за функціональним принципом, за підрозділами або змішану. 
Незалежно від принципу формування служби внутрішнього аудиту вона повинна охоплювати кожну 
категорію часткових ризиків і відповідати основним вимогам управління ризиками. Наукова новизна 
результатів дослідження – набуло подальшого розвитку визначення поняття «аудит кредитних 
операцій банку» шляхом врахування останніх змін як на законодавчому рівні, так і в економічній теорії 
стосовно сутності аудиту банків, сутності кредитних операцій банку, а також шляхом урахування мети 
користувачів результатів досліджуваного напряму аудиту. 
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Анотація 

Уточнено сутність та зміст технології банківського аудиту. Обґрунтовано особливості 
технології аудиту кредитних операцій банку, а також важливість функції аудиту як незалежної 
форми контролю за здійсненням прибуткової фінансово-господарської діяльності банків у сучасних 
умовах фінансової кризи. Визначено напрями вдосконалення системи внутрішнього аудиту та 
контролю в банках України, а також сучасні підходи в розвитку внутрішнього аудиту з урахуванням 
міжнародного досвіду. Зроблено порівняльний аналіз внутрішнього аудиту і контролю банку. 
Розглянуто основи риск-орієнтованого підходу в діяльності внутрішніх аудиторів. Досліджено 
особливості внутрішнього аудиту в діяльності банків України.  

Ключові  слова: аудит, контроль, банк, Положення НБУ, ефективність. 
 

Аннотация 
Уточнены сущность и содержание технологии банковского аудита. Обоснованы 

особенности технологии аудита кредитных операций банка, а также важность функции аудита 
как независимой формы контроля за осуществлением прибыльной финансово-хозяйственной 
деятельности банков в современных условиях финансового кризиса. Определены направления 
совершенствования системы внутреннего аудита и контроля в банках Украины, а также 
современные подходы в развитии внутреннего аудита с учетом международного опыта. 
Проведено сравнительный анализ внутреннего аудита и контроля банка. Рассмотрены основы 
риск-ориентированного подхода в деятельности внутренних аудиторов. Исследованы 
особенности внутреннего аудита в деятельности банков Украины. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Внутрішній аудит зарекомендував себе як ефективний засіб контролю 

за станом бухгалтерського обліку та системою внутрішнього контролю підприємства. Внутрішній аудит 
процесу виробництва продукції є важливим об’єктом аудиту фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Виробничий процес потребує постійного вивчення, дослідження та удосконалення, 
оскільки від нього залежить величина собівартості продукції та валовий прибуток.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою аудиту процесу виробництва 
переймались чимало вітчизняних і зарубіжних вчених. Вони визначали цілі аудиту витрат виробництва 
[4, с. 165], аналізували відповідні аудиторські терміни [2], визначали предмет і аудиторські процедури 
затрат на виробництво [8, с. 288], подавали перелік питань, що мають перевірятись аудитором 
[3, с. 283], пропонували тести засобів внутрішнього контролю виробничого циклу [1, с. 288]. 
Проаналізувавши досягнення провідних вчених в цій галузі, деякі питання залишились не розкритими 
або не висвітленими до кінця. Для вирішення цієї проблеми необхідно розширити програму 
внутрішнього аудиту виробничого процесу, перелік тестових питань надійності системи 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю процесу виробництва, уточнити об’єкти 
внутрішнього аудиту витрат виробництва.  

Постановка завдання. Метою статті є всебічне дослідження внутрішнього аудиту процесу 
виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес виробництва – сукупність організаційних 
дій, в результаті яких відбувається формування витрат виробництва продукції. Методику аудиту 
процесу виробництва продукції обумовлюють специфіка технології, тип і організація виробництва, 
методи обліку витрат і калькулювання собівартості. Тому предметною областю внутрішнього аудиту 
виробничого процесу є оцінка матеріальних і трудових ресурсів, витрат по обслуговуванню 
виробництва, методів калькулювання собівартості і випуску готової продукції. 

Перш ніж розпочати перевірку, аудитору необхідно спланувати програму внутрішнього аудиту 
процесу виробництва, в якій має міститися алгоритм проведення перевірки. Етапи цього алгоритму 
повинні співпадати з послідовністю операцій процесу виробництва: 1) планування виробництва з 
урахуванням прогнозу реалізації, 2) підготовка і виробниче споживання ресурсів; 3) виробництво 
продукції; 4) облік витрат на виробництво по об’єктах калькулювання; 5) визначення собівартості 
продукції; випуск готової продукції. 

Важливим елементом аудиторської перевірки є вивчення специфіки обліку сировини і матеріалів 
за кількістю та якістю, тому що від них залежить якість готової продукції. Особливу увагу доцільно 
приділити рівню управління виробництвом, адже від показників останнього та питомої ваги працівників 
управлінської ланки в складі всіх працівників підприємства, організації праці і її нормування, ступеню 
централізації управлінських та інших функцій залежить стан внутрішнього контролю і економічних 
показників діяльності підприємства. 

Аудитору доцільно перевірити додержання бухгалтерією основних принципів раціональної 
організації обліку витрат, а саме [7, с. 329]: 

1. Нормування витрат факторів виробництва на окремі види продукції. 
2. Виділення підрозділів підприємства – цехів основного і допоміжного виробництва, відділів та 

служб заводоуправління тощо.  
3. Групування витрат за окремими статтями калькуляції в розрізі деталей, вузлів, виробів, 

операцій, робіт, послуг та інших носіїв витрат. 
Перевірка правильності віднесення витрат на постійні і змінні дозволить аудитору встановити 

функціональну залежність між прибутком, обсягами виробництва, реалізації та затратами. 
При подальшому обліку витрат на виробництво необхідно виходити з того, що надійна система 

облікових робіт передбачає наступні етапи: 
1. Первинне відображення витрачених ресурсів по мірі їх виникнення. 
2. Локалізація інформації про виробничі затрати по видах діяльності, структурним підрозділам, 

місцям виникнення затрат, центрам відповідальності. 
3. Локалізація і включення виробничих витрат в собівартість за часом їх виникнення. 
4. Розподіл загальних витрат підприємства між виробничими підрозділами, а також включення 

їх в собівартість незавершеної, готової та реалізованої продукції. 
5. Розподіл виробничих витрат допоміжних виробництв. 
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6. Виявлення і оцінка незавершеного виробництва і визначення собівартості окремих видів 
продукції і загального обсягу товарної продукції. 

Прийоми і процедури аудиту дозволяють оцінити надійність і дієвість системи внутрішнього 
контролю і можуть бути оформлені у вигляді тестових питань (табл. 1). 

Таблиця 1 
Тестування надійності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю процесу 

виробництва 
 

№ Елемент системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю Так Ні 
Оцінка 
надій-
ності 

1. Система бухгалтерського обліку 

1.1 Чи відображені в обліковій політиці методи обліку незавершеного виробництва і 
витрат за основними статтями  +  3 

1.2 Чи передбачений в бухгалтерії відділ по обліку витрат виробництва і калькуляції 
собівартості продукції +  2 

1.3 Чи розподілені обов’язки і повноваження між працівниками бухгалтерії щодо 
обробки виробничих звітів  + 3 

1.4 Чи складений графік документообігу по операціям процесу виробництва  + 2 
1.5 Чи здійснюється нумерація документів, чи своєчасно відображаються витрати в 

облікових регістрах  + 3 
1.6 Чи відповідає прийнятій обліковій політиці метод обліку затрат і калькуляції 

собівартості продукції +  3 
1.7 Чи відповідає встановленим вимогам програмне забезпечення обліку затрат і 

калькуляції, а також видача комп’ютерних завітів +  3 
2. Середовище контролю 

2.1 Чи оперативно керівництво приймає рішення з приводу виробничих питань і чи 
використовуються при цьому дані управлінського обліку та фінансової звітності +  3 

2.2 Чи дозволяє організаційна структура підприємства на належному рівні 
здійснювати контроль витрат за підрозділами, місцями виникнення, центрами 
відповідальності +  2 

2.3 Чи відповідає освіта, досвід, кваліфікація і компетенція персоналу якісному 
здійсненню операцій процесу виробництва +  3 

2.4 Чи знає персонал свої права, обов’язки та відповідальність, а також методику 
роботи +  3 

2.5 Чи відповідає виробнича діяльність вимогам технологічних інструкцій, 
стандартів, нормам і нормативів, галузевих інструкцій по обліку витрат і 
калькуляції +  2 

3. Процедури контролю 

3.1 Чи здійснюється арифметична і документальна перевірка правильності 
бухгалтерських записів і звірка розрахунків  +  3 

3.2 Чи дозволено керівником доступ до активів і здійснення виробничих операцій  +  3 
3.3 Чи здійснюються планові і раптові інвентаризації ТМЦ, незавершеного 

виробництва, додержання технологічного процесу +  3 
3.4 Чи використовується для цілей контролю інформація із зовнішніх джерел  + 3 
3.5 Чи здійснюється порівняння планових показників з фактичними і чи з’ясовуються 

причини суттєвих відхилень +  2 
 
Протестувавши систему внутрішнього контролю та обліку, аудитор робить висновки про їх 

надійність, дієвість та ефективність. Для цього може використовуватися так звана «бальна система». У 
нашому випадку надійність інформації оцінюється від 0 до 3-х балів. Зокрема нуль балів проставляється у 
випадку, коли існує недостатньо інформації або існує неперевірена інформація для формування 
професійного судження. Один – якщо інформація не може підтвердитися достатньою кількістю надійних 
джерел. Два бала – якщо інформація, на думку аудитора, достовірна, але існують певні розходження в 
поясненнях посадових осіб, невпевненість надання інформації, неточності в документах тощо. Три бали – 
якщо наданої інформації достатньо для висловлення судження і вона перевірена та немає неточностей. 
При використанні такої системи аудитор керується власним досвідом, інтуїцією. 

Внутрішній аудит витрат виробництва продукції включає в себе аудит прямих витрат, 
загальновиробничих витрат, а також аудит зведеного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 

Метою внутрішнього аудиту прямих витрат є перевірка правильності віднесення витрат 
підприємства до складу прямих матеріальних витрат. До прямих витрат відносять прямі матеріальні 
витрати (сировина, основні матеріали, паливо й енергія тощо), прямі витрати на оплату праці 
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(заробітна плата працівників, зайнятих у виробничому процесі з випуску продукції), інші прямі витрати 
(відрахування на соціальне страхування, амортизація, втрати від браку тощо). 

Найгроміздкішим етапом внутрішнього аудиту прямих витрат є перевірка віднесення 
матеріальних витрат на собівартість продукції, адже найбільшу питому вагу в собівартості продукції 
мають матеріальні витрати – 60-80% [7, с. 334]. На прямі матеріальні витрати впливає обсяг і 
структура товарної продукції, рівень затрат на одиницю продукції, середня вартість одиниці сировини, 
прогресивність і зміна норм відпуску матеріалів, відходи і втрати сировини і матеріалів, техніка і 
технологія виробництва, якість сировини тощо.  

При перевірці прямих матеріальних витрат аудитору необхідно: 
1. Перевірити правильність складання первинних документів та облікових регістрів, які стосуються 

списання ТМЦ у виробництво та перевірки їх наявності: лімітно-забірні картки, вимоги на матеріали, де є 
центр витрат і назва виробу, номер замовлення. Це дасть змогу ідентифікувати витрати за виробами, що 
вплине на точність собівартості продукції; накази на проведення інвентаризації; договори з матеріально-
відповідальними особами; відомість 5.1 аналітичного обліку тощо. 

2. Звернути увагу на обґрунтування оцінки вибуття матеріальних цінностей, згідно з П(С)БО 9 [5], які 
списуються у виробництво – ФІФО, середньозваженої собівартості: чи дотримується метод списання 
запасів прийнятій обліковій політиці, адже це має вплив на визначення собівартості продукції. 

3. Перевірити правильність списання матеріалів і сировини.  
4. Перевірити наявність і рух зворотних відходів: чи вірно зменшувались матеріальні витрати на 

суму зворотних відходів, чи не відносять до відходів залишки матеріальних ресурсів, які, відповідно до 
встановленої технології, передаються до інших цехів, чи не відносять до відходів супутню продукцію, 
чи складаються інвентаризаційні описи окремо кожним цехом на зворотні відходи. 

5. З’ясувати чи не були включені до складу прямих витрат витрати на підготовку та освоєння 
нової продукції. 

6. З’ясувати чи не включались до собівартості продукції матеріали, які були списані на ремонт 
чи будівництво об’єктів соціально-культурного призначення. 

7. Перевірити правильність розподілу між виробами допоміжних матеріалів, витрат на паливо 
та енергію. 

8. Здійснити тестування якісних показників сировини і матеріалів, з яких виготовляється 
продукція.  

Внутрішній аудит прямих витрат на оплату праці, нарахувань до соціальних фондів і 
правомірність віднесення їх на собівартість є наступним етапом аудиту прямих витрат. При цьому 
необхідно керуватися П(C)БО 16 «Витрати», Методичними рекомендаціями з формування 
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві, затвердженими наказом Державного комітету 
промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47. 

Здійснюючи аудиторське дослідження, необхідно впевнитися, що у суб’єкта господарювання 
відсутні типові помилки і порушення в обліку та звітності у розрахунках з оплати праці. Нижче наведені 
окремі з них: 

1. Сума нарахованої заробітної плати за даними первинної документації (особові листки 
працівників, розрахунково-платіжні, розрахункові відомості, розроблювальні таблиці) не відповідає 
даним облікових регістрів (журналам-ордерам, Головній книзі), що свідчить про викривлення оборотів 
і залишків за рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці». Як результат – на підприємстві недостовірно 
відображені витрати на оплату праці. За наявності таких випадків аудитор повинен встановити 
об’єктивну істину з цих питань, для чого йому необхідно провести наскрізне тестування по 
нарахуванню оплати праці від створення документів до звітності. 

2. Віднесена на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітна плата не підтверджена відповідними 
документами про фактично відпрацьований час (відсутність табеля робочого часу), про виконаний обсяг 
робіт (відсутність наряду на виконану роботу), що не дає можливості підтвердити обґрунтованість 
нарахування оплати праці та достовірність показника собівартості продукції (робіт, послуг). 

3. При віднесенні на витратні рахунки заробітної плати порушено принцип бухгалтерського 
обліку «нарахування та відповідності доходів і витрат» – на собівартість продукції віднесені витрати 
майбутніх періодів. У результаті в обліку і звітності за звітний період перекручені показники 
собівартості й прибутку. 

4. Витрати на заробітну плату в обліку і звітності відображені не в тому періоді, в якому вони 
виникали. Як наслідок – перекручені показники собівартості (або витрат періоду) і прибутку. 

5. Неправильно застосовані норми і розцінки, посадові оклади тощо при нарахуванні оплати 
праці. 

6. При нарахуванні відпускних, лікарняних та інших виплат неправильно встановлено середній 
заробіток, що застосовується для встановлення суми нарахувань. 

Важливим етапом перевірки прямих витрат на оплату праці є перевірка створення та 
використання резерву на оплату відпусток, який також відноситься на собівартість продукції. Для 
проведення аудиту створення і використання резерву відпусток аудитор повинен скласти певну 
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програму своїх дій, яка є частиною єдиного плану аудиту розрахунків з оплати праці. В табл. 2 
наводиться приклад програми аудиту створення і використання резерву відпусток. 

Таблиця 2 
Програма аудиту створення і використання резерву відпусток 

 
Варіант відповіді 

№ Зміст запитання 
Так Ні Інформація 

відсутня 

При-
мітки 

1 Чи передбачено Статутом, іншими установчими документами, 
наказом про облікову політику створення на підприємстві 
резерву відпусток? 

+    

2 Чи правильно оформлені первинні документи щодо створення 
резерву відпусток? +    

3 Чи є накази на відпустки? +    
4 Чи всі працівники підприємства мають право на відпустки?  +    
5 Чи виплачувались відпустки працівникам, які звільнились?  +   
6 Чи вірно розраховані відпускні працівникам підприємства? +    
7 Чи вірно розраховані нарахування до позабюджетних фондів в 

зв’язку із створенням резерву відпусток? 
 +   

8 Чи вірно надана відпустка інвалідам I, II, ІII групи? +    
9 Чи вірно надана відпустка особам віком до 18 років? +    

10 Чи були надані додаткові відпустки за особливий характер 
праці?  +   

11 Чи вірно надані відпустки в зв’язку з навчанням, творчі 
відпустки? 

  +  

12 Чи вірно надані відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами? +    
13 Чи надавалась грошова компенсація за невикористану 

відпустку? +    

14 Чи мають працівники підприємства, яким надається відпустка, 
право на грошову компенсацію? +    

15 Чи правильно обчислений стаж роботи працівників, яким 
надається відпустка? +    

16 Чи своєчасно виплачується працівникам відпустка?  +   
17 Чи здійснювались відкликання працівників з відпустки   +  

 
Наступним етапом внутрішнього аудиту прямих витрат є перевірка правильності нарахування 

амортизації на об’єкти, які безпосередньо приймають участь у виробництві продукції, а також її 
розподіл між виробами. Аудитор перевіряє чи не була віднесена до прямих витрат амортизація 
нарахована на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення; чи 
пропорційно розподілена амортизація на конкретні вироби. 

Останнім етапом аудиту прямих витрат є облік втрат від браку та облік інших прямих витрат. 
Зокрема, аудитор повинен перевірити правильність документального оформлення браку у виробництві й 
правомірність списання втрат від браку, правильність складання бухгалтерських проведень. 

Після аудиту прямих витрат аудитор перевіряє правильність формування та розподілу 
загальновиробничих витрат на підприємстві. Загальновиробничі витрати по своїй сутності є витратами 
організації виробничого процесу. Тут задіяні і трудові ресурси, і матеріальні, і технологічні. 
Загальновиробничі витрати включають обслуговування роботи цехів основного і допоміжного 
виробництва та управління ними, організацію та координацію виробничого процесу. Облік 
загальновиробничих витрат регулюється П(С)БО 16 «Витрати», в якому міститься перелік статей [6]. 

При здійсненні внутрішнього аудиту загальновиробничих витрат аудитор впевнюється в тому: 
1. Чи правильно відносяться витрати до складу загальновиробничих?  
2. Чи не включені до них такі витрати, які не пов’язані з обслуговуванням і управлінням 

виробництвом? 
3. Чи правильно загальновиробничі витрати поділені на постійні і змінні? 
4. Чи правильно розподіляються змінні загальновиробничі витрати виходячи з фактичної 

потужності звітного періоду? 
5. Чи правильно розподіляються постійні загальновиробничі витрати виходячи з нормальної 

потужності звітного періоду? 
6. Чи не включаються нерозподілені загальновиробничі витрати до складу виробничої 

собівартості продукції? 
7. Чи не більша загальна сума розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат їх 

фактичної величини? 
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Після оцінки та аналізу загальновиробничих витрат аудитор перевіряє зведений облік витрат 
виробництва і калькуляції собівартості продукції. 

Зведеним обліком витрат на виробництво називається комплекс облікових робіт, пов’язаних з 
групуванням витрат в розрізі встановлених на підприємстві статей витрат, по цехах, дільницях та 
іншими місцями виникнення витрат. 

Аудиторська перевірка зведеного обліку витрат на виробництво здійснюється на сонові 
відомості 12, журналу 5. Аудитору необхідно перевірити правильність групування витрат за видами 
діяльності, за видами чи групами однорідної продукції, послугами основного виробництва, об’єктами 
будівництва, продукцією і послугами допоміжного виробництва тощо. Потім аудитор перевіряє 
правильність складання журналу 5, в якому підприємство відображає витрати в розрізі цехів. 

Метод перевірки зведеного обліку витрат на виробництво залежить від варіанту обліку витрат – 
напівфабрикатного чи безнапівфабрикатного. При напівфабрикатному варіанті обліку рух 
напівфабрикатів з цеху в цех оформлюють бухгалтерськими записами і калькулюють собівартість 
напівфабрикатів після кожного переділу. При безнапівфабрикатному варіанті обліку рух 
напівфабрикатів в бухгалтерському обліку не відображають, а контроль їх руху між цехами 
здійснюється за даними оперативного обліку в натуральному вираженні.  

На послідовність і методику внутрішнього аудиту фактичної собівартості також мають вплив 
використовувані методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. 
Аудитору необхідно враховувати, що обов’язковою передумовою їх застосування є наявність норм 
матеріальних і трудових затрат і нормативів використання засобів виробництва і кошторисів витрат, 
організація обліку відхилень фактичних відходів від цих норм і нормативів. 

При нормативному методі обліку витрат на виробництво дозволяють аудитору виявити винних осіб, 
які допустили помилки в допущені відхилень від норм і вплив цих відхилень на формування собівартості 
продукції. Аудитору також встановлює повноту внесених змін в технічну і планову документацію, на основі 
якої виписуються первинні документи на видачу сировини і матеріалів у виробництво. 

В умовах попередільного методу обліку витрат на виробництво аудитор охоплює масову 
обробку сировини, матеріалів і напівфабрикатів на окремих переділах, фазах технологічного процесу і 
перетворення їх в готову продукцію.  

При позамовному методі обліку витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції аудит 
здійснюють з урахуванням специфіки індивідуального і дрібносерійного виробництва складних виробів.  

Завершальним етапом внутрішнього аудиту процесу виробництва є аудит випуску готової продукції, 
під якою розуміється повністю завершений виріб прийнятий на склад. Від обсягів виробництва залежать 
всі техніко-економічні показники діяльності підприємства. Тому виникає необхідність глибокої комплексної 
перевірки виробничої діяльності з урахуванням галузевої специфіки, типа виробництва, особливостей 
організації та технології виготовлення продукції, а також її номенклатури. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропонована послідовність здійснення внутрішнього 
аудиту і тести внутрішнього аудиту процесу виробництва продукції містять всі питання, що стосуються 
аудиту формування собівартості та випуску готової продукції. Використовуючи ці питання та 
узагальнюючи об’єкти внутрішнього аудиту витрат виробництва, аудитор знизить ризик невиявлення 
можливих помилок і підвищить якість аудиторських послуг.  
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Анотація 

В статті розкривається послідовність здійснення та етапи алгоритму внутрішнього 
аудиту процесу виробництва продукції, пропонується тест надійності системи бухгалтерського 
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обліку та внутрішнього контролю витрат виробництва, розшифровується методика оцінки 
тестових питань, розроблено програму внутрішнього аудиту створення та використання 
резерву відпусток, уточнюються об’єкти внутрішнього аудиту витрат виробництва, надається 
методика внутрішнього аудиту зведеного обліку витрат на виробництво та випуску готової 
продукції. Стаття носить науковий і прикладний характер, а її результати можуть бути 
використані при подальшому дослідженні аудиторської діяльності та при контролі виробничих 
витрат на підприємствах різних галузей. 

Ключові слова: процес виробництва, тестування, принципи раціоналізації обліку витрат, 
програма аудиту, об’єкти аудиту витрат. 

Аннотация 
В статье раскрывается последовательность осуществления и этапы алгоритма 

внутреннего аудита процесса производства продукции, предлагается тест надежности системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля расходов производства, расшифровывается 
методика оценки тестовых вопросов, разработана программа внутреннего аудита создания и 
использования резерва отпусков, уточняются объекты внутреннего аудита расходов 
производства, предоставляется методика внутреннего аудита возведенного учета расходов на 
производство и выпуска готовой продукции. Статья носит научный и прикладной характер, а ее 
результаты могут быть использованы при последующем исследовании аудиторской 
деятельности и при контроле производственных расходов на предприятиях разных отраслей. 

Ключевые слова: процесс производства, тестирования, принципы рационализации учета 
расходов, программа аудита, объекты аудита расходов. 

 
Annotation 

The sequence of realization and stages of algorithm of internal audit of process of production of goods 
opens up in the article, the test of failsafety record-keeping and internal control of charges of production is 
offered, the method of estimation of test questions is decrypted, the program of internal audit of creation and 
drawing on reserve of vacations is developed, the objects of internal audit of charges of production are 
specified, the method of internal audit of the erected account of charges is given on a production and the 
method of internal audit of the erected account of charges on a production and issue of the prepared 
products is given. Article carry scientific and applied character, and can be drawn on its results at 
subsequent research of public accountant activity and at control of production charges on the enterprises of 
different industries. 

Key words: process of production, testing, principles of rationalization of account of charges, program 
of audit, objects of audit of charges. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Статистика зовнішньої торгівлі є важливою інформаційною базою для 

учасників зовнішньоекономічної діяльності країни. Застосування методичних підходів статистичної 
оцінки зовнішньо-торгівельних відносин дає змогу узагальнити усю отриману в результаті 
статистичного аналізу інформацію про стан зовнішньої торгівлі України та тенденції її розвитку на 
національному та регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми статистичного аналізу зовнішньо-
торгівельних відносин знайшли своє відображення в працях науковців різних економічних шкіл: 
Н. Е. Григорук, В. Л. Сельцовский, Л. І. Вишневецька, Б. І. Башкатов, Р. М. Моторін, В. І. Фомичев та ін. 
Однак у більшості наукових працях мало уваги приділено статистичному аналізу показників зовнішньо 
торгівельних відносин України. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір 
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Мета статті – сформувати систему показників та здійснити їх 
статистичний аналіз шляхом оцінювання зовнішньої торгівлі України. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Обсяг зовнішньої торгівлі регіону або країни в 
цілому характеризується системою показників, яка включає: 

– абсолютні величини в натуральному вираженні – обсяг вивезених і ввезених товарів за 
видами; 

– абсолютні вартісні величини: обсяг експорту (імпорту) – всього, в тому числі за видами 
вивезених(ввезених) товарів; обсяг зовнішньоторговельного обороту; сальдо зовнішньої торгівлі. 

Всі ці абсолютні величини є інтервальними, так як обчислюються за певний період: місяць, 
квартал, рік [1; 2]. 

Розглянемо застосування методики розрахунку величин зовнішньої торгівлі країн-лідерів світу в 
2012 році. 

Як видно з даних табл. 1, в 2012 році величина експорту України склала 71,530 млрд. дол., а 
імпорту – 86,800 млрд. дол. 

Таблиця 1 
Рейтинг країн-лідерів світу та України по величині експорту в 2012 році (Сайт Mostinfo.su) 

 
№ рейтингу 

країни Країна Експорт, млрд. дол. Імпорт, млрд.дол. ВНП, 
млрд.дол. 

1 Китай  2021,000 1780,000 15660,000 

2 США 1612,000 2357,000 12380,000 

3 Німеччина 1492,000 1276,000 3194,000 

4 Японія 792,900 856,900 4617,000 

5 Франція 567,500 658,900 2253,000 

6 Нідерланди 556,500 490,100 709,500 

7 Південна Корея  548,200 520,500 1622,000 

8 Росія 542,500 358,100 2509,000 

9 Італія 483,300 469,700 1834,000 

10 Канада 481,700 480,900 1446,000 

11 Великобританія 481,000 646,000 2323,000 

12 Гонконг 439,000 499,400 363,700 

13 Сингапур 430,600 390,400 326,700 

14 Саудівська Аравія 381,500 136,800 740,500 

15 Мексика 377,400 379,400 1758,000 

51 Україна 71,530 86,800 344,700 
В цілому по всіх країнах світу 18351875,590 18729311,957 83231670,190 

Джерело : [3] 
 
Отже, зовнішньоторговельний оборот України (ЗО) в 2012 році складає:  
 
                                                                              ЗО=Е+І,                                 (1) 
де: Е- експорт; І – Імпорт.  

ЗО = 71,530 + 86,800 = 158,33 (млрд. дол.).  
Величина сальдо зовнішньої торгівлі України (СЗТ) в  2012 році становить:  
   
                                                                            СЗТ=Е-І                     (2) 
СЗТ = 71,530 – 86,800 = -15,27 (млрд. дол.). 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом України (
покр

К ) в 2012 році становить:  

                                                                         
І

Е
К

покр
=          (3) 

покр
К =71,530 / 86,800 = 0,82 або 82%, тобто величина експорту України становить лише 82% від 

величини імпорту. 

Оборот світової торгівлі (ОСТ) в 2012 році за формулою ∑
=

=
n

i
iЕОСТ

1

 є вже визначений у 

підсумку табл. 1: ОСТ = 18351875,590 (млрд. дол.). 
Тепер визначимо показники, що характеризують залученість економіки України в 

світогосподарські зв'язки.  
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Частка України у світовій торгівлі ( id ) в 2012 році становить:  

                                                                      
ОСТ

Е
d j

j =                     (4) 

id = 71,530 / 18351875,590 = 0,000389, або 3,89% просантиміле, що відповідає лише 51-му місцю 

у світовій торгівлі.  
Частка експорту України в ВНП ( jd ) в 2012 році становить:  

                                                                    
j

j
j

ВНП

Е
d =                    (5) 

jd = 71,530 / 344,700 = 0,207, тобто 20,7% виробленого Валового національного продукту (ВНП) 

Україна направляє на зовнішній ринок.  
Коефіцієнт залежності економіки України від імпорту в (

зал
K ) 2012 році визначаємо наступним 

чином:  

                                                                
j

j

jзал

ВНП

І
K =                 (6) 

зал
K  = 86,800 / 344,700 = 0,251, тобто це означає, що на одиницю виробленого ВНП припадає 

25,1% ввезених товарів [4; 5; 6]. 
Розглянемо застосування методики розрахунку коефіцієнтів відносної експортної спеціалізації та 

диверсифікації до статистичної оцінки регіональної залученості у зовнішньоекономічні зв'язки України 
за перше півріччя 2011 р. та 2012 р. на прикладі Херсонської області (http://ukrexport.gov.ua) [7]. 

Таблиця 2 
Показники експортної спеціалізації Херсонського регіону 

 
Херсонська 
область Україна Коефіцієнти відносної 

експортної спеціалізації Товарна група 
2011р. 2012р. 2011р. 2012р. 2011р. 2012р. 

Недорогоцінні метали та вироби з них 4,8 8,2 26,5 29,3 0,181 0,280 

Мінеральні продукти 0,1 0,3 10,4 12,1 0,010 0,025 

Продукти рослинного походження 32,4 32,6 21,0 11,9 1,543 2,739 

Механічні та електричні машини 17,5 18,3 10,3 9,6 1,699 1,906 
Засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 10,8 6,9 9,4 8 1,149 0,863 

Продукція хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості 

0,3 0,2 7,1 7,3 0,042 0,027 

Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 1,2 1,2 6,4 6 0,188 0,200 

Готові харчові продукти 16,2 17,1 5,2 4,6 3,115 3,717 

Інші товари 16,6 15,2 3,7 11,2 4,486 1,357 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 * * 
 
Розрахуємо коефіцієнти диверсифікації [8]:  
 

439,0
2

037,0166,0.......210,0324,0104,0010,0265,0048,02011 =
−+−+−+−

=ДивK  

459,0
2

112,0152,0.......119,0326,0121,0030,0293,00820,02012 =
−+−+−+−

=ДивK  

 
Збільшення значень коефіцієнта диверсифікації з 0,439 у 2011 році до 0,459 в 2012 році означає, 

що Херсонська область розширила експортну номенклатуру товарів в порівнянні з Україною в цілому. 
Висновки з проведеного дослідження. В сукупності усі перелічені складові статистичного 

аналізу зовнішньої торгівлі України відповідають структурі Європейської системи оцінювання 
зовнішньоторговельних відносин, а наведені методологічні підходи до розробки можна розглядати у 
контексті статистичного вивчення національного ринку товарів та послуг. 
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Анотація 

Рівень проведення статистичного аналізу учасниками зовнішньоекономічних зв’язків 
багато в чому залежить від знання методології та рівня організації статистики в країні. Важливе 
місце в цьому напрямі займає аналіз зіставлення даних щодо обсягів структури та структурних 
зрушень експортно-імпортних операцій країни.  

Дана стаття присвячена дослідженню теоретичних та прикладних аспектів 
статистичного аналізу зовнішньої торгівлі України, побудовано рейтинг країн-лідерів світу та 
України по величині експорту в 2012 році, проведено статистичний аналіз регіональної залученості 
Херсонської області у зовнішньоторговельні відносини України. 

Ключові слова: показники зовнішньої торгівлі, рейтинг країн-лідерів світу по величині 
експорту, показники експортної спеціалізації та диверсифікації. 

 
Аннотация 

Уровень проведения статистического анализа участниками внешнеэкономических связей во 
многом зависит от знания методологии и уровня организации статистики в стране. Важное 
место в этом направлении занимает анализ сопоставления данных об объемах и структуры и 
структурных сдвигов экспортно-импортных операций cтраны. 

Данная статья посвящена исследованию теоретических и прикладных аспектов 
статистического анализа внешней торговли Украины, построен рейтинг стран-лидеров мира и 
Украины по величине экспорта в 2012 году, проведен статистический анализ региональной 
вовлеченности Херсонской области во внешнеторговые отношения Украины. 

Ключевые слова: показатели внешней торговли, рейтинг стран-лидеров мира по 
величине экспорта, показатели экспортной специализации и диверсификации. 

 
Annotation 

The level of statistical analysis of participants of foreign economic relations largely depends on the 
knowledge of methodology and level of statistics in the country. An important role in this area is an analysis 
comparing the data of the structure and structural changes of export-import operations of the country. 

This article is devoted to the study of theoretical and applied aspects of statistical analysis of Ukraine's 
foreign trade, built a ranking of leading countries of the world and Ukraine-largest export in 2012, conducted 
a statistical analysis of regional involvement in Kherson oblast in Ukraine foreign trade relations. 

Key words: foreign trade performance, ranking the leading countries of the world-largest export 
performance of export specialization and diversification. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 
УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Активізація використання інноваційних управлінських важелів в умовах 

кризових явищ та невизначеності вимагає розвитку досліджень їхнього інструментарію та формування 
відповідних теоретичних обґрунтувань. У цьому контексті, зважаючи на економічну природу суб’єктів 
діяльності та їхню мету, одним з найбільш дієвих і ефективних напрямів удосконалення системи 
управління виступає формування досконалішої інформаційної бази прийняття рішень. Справедливо 
буде зазначити, що проблематика розвитку й удосконалення інформаційної бази прийняття 
управлінських рішень – найбільш обговорюваний та поширений напрям наукових пошуків. Попри це, 
його актуальність продовжує утримувати лідируючі позиції з-поміж багатьох інших напрямів.  

Науковці та практики широко використовують в якості основного джерела інформації для 
прийняття управлінських рішень дані системи обліку. Проте незаперечність факту цілковитої 
обґрунтованості використання названого джерела в якості основи прийняття управлінських рішень 
лише підтверджує доцільність розвитку теорії, методології та практики таких його важливих складових 
як звітність і оцінка результатів діяльності. Раціональне позиціонування цих складових з існуючими 
підходами до встановлення їхньої відповідності дійсному стану суб’єкта господарювання тісно 
пов’язане з аудитом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження наукових публікацій свідчить, що 
вітчизняні науковці й практики за останнє десятиліття то активно пропагували й досліджували 
проблематику аудиту, то не безпідставно (у зв’язку з рядом прикладів неправдивості його результатів) 
прагнули до вирішення проблеми шляхом запровадження системи внутрішнього аудиту. Найбільш 
фундаментальні дослідження питань аудиту здійснювали такі науковці, як М.Т. Білуха [1], А.В. Бодюк 
[2], В.П. Бондар [3], Ф.Ф. Бутинець [4], Я.В. Гончарук [5], З.В. Гуцайлюк [6], Г.М. Давидов [7], Н.І. Дорош 
[8], Т.М. Ковбич [9], Н.М. Малюга [4], Я.В. Мех [6], Н.І. Петренко [4], В.С. Рудницький [10] та ряд інших.  

Проте розвиток економічних стосунків як у середині суб’єкта господарювання, так і при його 
взаємодії з зовнішніми чинниками (криза, інфляція, ресурсна обмеженість тощо) вимагають пошуку 
можливих шляхів оптимізації діяльності. Особливо актуальною є потреба в застосуванні процедур 
аудиту у випадку орієнтації підприємства на зовнішні інвестиції (в тому числі іноземні). Відповідно до 
цього, дослідження загальних теоретико-методологічних і організаційних підходів до аудиту, в тому 
числі в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій. 

Постановка завдання. Метою статті є формування теоретичних засад і розробка практичних 
рекомендацій щодо напрямів розвитку аудиту звітності та фінансових результатів діяльності 
підприємств в умовах невизначеності. 

Відповідно до поставленої мети в процесі здійснення дослідження необхідно вирішити такі 
завдання: обґрунтувати доцільність розвитку аудиту звітності та фінансових результатів і розробити 
пропозиції щодо його методики.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовою основою здійснення аудиторської 
діяльності в Україні виступає Закон України „Про аудиторську діяльність” [11]. Стаття 3 розглядуваного 
Закону містить означення категорії аудит: „Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із 
вимогами користувачів”. Здійснивши логічне розмежування цього означення, можна прийти до 
висновку про наявність у ньому двох основних моментів. Перша його частина вказує на наявність 
об’єктивної основи (достовірність звітності та її відповідність вимогам чинного законодавства). 
Натомість друга частина, яка передбачає можливість використання інших правил (внутрішніх), або 
вимог користувачів, вносить певний суб’єктивізм в систему оцінки фінансової звітності. Застосування 
вимог користувачів щодо оцінки достовірності показників звітності дозволяє значно розширити 
методику оцінки й сформувати висновок згідно тих критеріїв, які важливі для замовника аудиту 
(керівництва, потенційних інвесторів, власників, працівників), проте не може виступати переконливим 
свідченням загальної її достовірності. Таким чином, з цієї позиції предмет аудиту може бути 
охарактеризований по різному. До слова, останнім згідно твердження ряду авторів, є фінансова 
звітність підприємства і дані, сформовані в системі бухгалтерського обліку, на яких вона ґрунтується, з 
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точки зору їхньої достовірності [4, с. 22]. Відповідно до цього Я. В. Соколов стверджує, що метою 
аудиту звітності є формування думки про достовірність кінцевого фінансового результату та 
бухгалтерської звітності [12, с. 620]. Однак в умовах кризових явищ сам факт доведення достовірності 
звітності на звітну дату не може служити обґрунтуванням дійсного фінансового становища суб’єкта 
господарювання. Поясненням цьому служить той факт, що показники звітності, отримані як результат 
відображення інформаційних даних у системі обліку, не враховують процесів знецінення цінностей 
внаслідок розвитку нових технологій чи інфляції.  

Таким чином, наразі суттєвого значення набуває розвиток методології аудиту звітності та 
фінансових результатів, яка б не просто підтверджувала їхню достовірність, а надавала замовникам 
(користувачам) інформацію, скориговану на відповідні вагомі чинники. Доречно підкреслити, що за 
такого позиціонування аудиту, слід звернути увагу на дещо ширше трактування його мети. Вона в 
сучасних умовах передбачає висвітлення в аудиторському висновку реальної, відповідної ринковим 
умовам оцінки показників звітності. Методика такої оцінки описується такими рівняннями: 
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де DZD  – достовірність даних звітності; PZ – показники звітності; DBO  – дані бухгалтерського 

обліку; iPZ
 – інтерпретовані (перераховані у відповідності з порівняльними умовами) показники 

звітності, адаптовані до запитів користувачів; wagK
 – поправочні коефіцієнти, що використовуються 

для переведення показників звітності у порівняльні величини. 
Поправочний коефіцієнт рекомендується використовувати з метою приведення вартісних оцінок, 

відображених у звітності у відповідність з ринковими цінами, або формування думки про доцільність 
чи вигідність інвестування у підприємство. Значення коефіцієнта слід встановлювати на основі 
експертної оцінки по обраних користувачем параметрах за бальною системою оцінки. Результатні 
показники, розраховані відповідно до рекомендованої методики та узагальнені в аудиторському 
висновку, сприятимуть прийняттю правильних й науково обґрунтованих управлінських рішень. 
Особливість підходу полягає в тому, що застосовувати коефіцієнт пропонується до тих статей 
(показників звітності), які найбільш важливі для потенційного користувача. Наприклад, якщо 
користувач є потенційним інвестором і його цікавить продуктивність підприємства, то уточненню слід 
піддати статтю „Основні засоби” (залишкова вартість). Причому, якщо обладнання характеризується 
ефективністю, або відповідає сучасному стану технічного прогресу, коефіцієнт може дорівнювати або 
бути більшим за 1, якщо воно застаріле (залежно від рівня) коефіцієнт слід встановити нижчим від 
одиниці. Аналогічне уточнення може бути здійснене стосовно інших статей звітності (у 
розглядуваному випадку статей балансу). 

Н.І. Петренко, досліджуючи питання методики аудиту, цілком справедливо зазначає, що 
перевіряючи фінансову звітність клієнта, аудитор повинен підтверджувати показники відображені у 
фінансовій звітності фактичною наявністю, оскільки для складання аудиторського висновку потрібно 
подати достовірну, точну інформацію. Не має сенсу перевіряти фінансову звітність без перевірки 
фактичних даних, так само, як і не має сенсу аудиторський висновок, якщо він недостовірний. 
Одночасно, аудитор не може вважати аудит завершеним до тих пір, доки він не надав відповіді на 
поставлені питання. В іншому випадку його думка щодо достовірності фінансової звітності не буде 
повною та об’єктивною [13]. Дане твердження абсолютно не суперечить авторській позиції щодо 
доцільності перерахунку показників звітності у відповідності з інтересами користувачів. При цьому 
мова йде не про потребу фальсифікації інформації, а власне про її обґрунтованість і відповідність 
реальному стану економіки та суб’єкта в ній. Лише така інтерпретація облікових даних дозволяє 
приймати обґрунтовані рішення, які базуються на критичній оцінці переваг і недоліків суб’єкта 
господарювання й встановленні перспектив його розвитку у майбутньому. 

Нормативним підґрунтям застосування пропонованого підходу виступає той факт, що 
Міжнародні стандарти аудиту (МСА) припускають можливість впливу на результатні показники 
звітності законодавчих актів і вимог регуляторів. Загалом концептуальною основою фінансової 
звітності згідно МСА 700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності” виступає її 
відповідність загальним потребам широкого кола користувачів [14]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, використання при формулюванні 
аудиторського висновку щодо достовірності фінансової звітності не лише традиційного, але й більш 
досконалого підходу, в основу якого покладається використання обґрунтованих регулюючих коректив 
(перерахунок окремих статей відповідно з використанням коефіцієнтів перерахунку, заснованих на 
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наукових позиціях), дозволить більш реальніше оцінити дійсний стан суб’єкта господарювання й 
врахувати перспективи його подальшого розвитку. Безумовно, основна вимога до результатів аудиту 
залишається незмінною – це достовірність даних. Відповідно до цього, перспективним напрямом 
досліджень, який логічно випливає з розглядуваного підходу, є формування науково обґрунтованих 
засад обчислення поправочних розрахункових коефіцієнтів. Окрім того, необхідне формування засад 
щодо представлення результатів проведених перерахунків у аудиторському висновку.  
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Анотація 

В статті розглянуто формування теоретичних засад розвитку аудиту звітності 
підприємства в умовах невизначеності. Розкрито питання відображення фінансових результатів 
діяльності підприємств в ринкових умовах. Здійснено розробку пропозицій щодо методики 
проведення процедур перевірки на основі удосконалення подання результатів аудиту фінансової 
звітності з урахуванням об’єктивних чинників. Обґрунтовано доцільність розвитку аудиту 
звітності та фінансових результатів діяльності підприємства і запропоновано пропозиції з 
розробки їх методики. Запропоновано підхід до перерахунку статей звітності, сформовано 
функціональні формули та умови, які мають при цьому бути дотримані.  

Ключові слова: фінансова звітність, управлінський облік, аудит, інформаційна база. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено формирование теоретических основ развития аудита отчетности 

предприятия в условиях неопределенности. Раскрыты вопросы отражения финансовых 
результатов деятельности предприятий в рыночных условиях. Осуществлена разработка 
предложений относительно методики проведения процедур проверки на основе 
совершенствования представления результатов аудита финансовой отчетности с учетом 
объективных факторов. Обоснована целесообразность развития аудита отчетности и 
финансовых результатов деятельности предприятия и озвучены предложения по разработке их 
методики. Предложен подход к пересчету статей отчетности, сформированы функциональные 
формулы и условия, которые должны при этом соблюдаться. 
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Ключевые слова: финансовая отчетность, управленческий учет, аудит, информационная 
база. 

Annotation  
The article deals with the theoretical foundations of audit statements under uncertainty. Solved 

question reflect the financial performance of companies in market conditions. Committed development 
proposals on methods of verification procedures on the basis of improving the presentation of the results of 
the audit of the financial statements based on objective factors. The appropriateness of audit reports and 
financial performance of the company and offered suggestions to develop their technique. An approach to 
the translation of statements formed functional equations and conditions to be complied with. 
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Постановка проблеми. Основу економіки України складає виробнича діяльність промислових 

підприємств. Необхідною умовою її розвитку є ефективне використання та відтворення виробничих 
ресурсів, що передбачає свідоме управління процесом мінімізації виробничих витрат. Цей процес завжди 
відбувається в умовах неповної визначеності, що є особливо характерним для гірничодобувних 
підприємств (шахт, рудників), які споруджуються і функціонують у вкрай неоднорідному геологічному 
середовищі. Виробничі витрати формують собівартість продукції, впливають на її конкурентоспроможність. 
Таким чином, пошук шляхів мінімізації на промисловому підприємстві виробничих витрат є важливим 
науково-практичним завданням в контексті вирішення актуальної проблеми підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств гірничодобувної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим для обґрунтування факторів процесу 
формування виробничих витрат є дослідження їх загальної сутності. На основних етапах розвитку 
економічної теорії пропонувались різні підходи, щодо визначення сутності виробничих витрат, які 
пов'язувались з вартістю, ціною та цінністю кінцевої продукції. Так, наприклад, за основу вартості та 
витрат трудова виробнича теорія А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса приймала працю [1, с. 5-6]. Споживча 
теорія Ж.-Б. Сея, Ф. Бастіа, У. С. Джевонса вважала за основне споживчу корисність, додатково 
включаючи у витрати виробництва працю, землю, капітал [2]. Приєднавши фактор підприємницьких 
здібностей, це вчення існує і на цей час. Згодом обидва погляди були об’єднані у роботах 
А. Маршалла [3]. В українській економічній літературі уперше поєднав трудову та споживчу теорії 
вартості М. Туган-Барановський. Ним було введено поняття «вартість», як результат витрат засобів та 
предметів виробництва, і «трудова вартість», як результат витрат живої праці [4, с. 35-36]. 

Економічна теорія визначає виробничі витрати, як економічні відносини між суб'єктами 
господарчої діяльності у результаті перетворення, формування і привласнення вартості, що під час 
обміну виражається у ціні [1, с. 6-7]. В англомовній літературі виробничі витрати мають позначення 
«expenses» [5, с. 131], в російськомовних виданнях – «затрати» [6], у нормативних актах України [7-10] 
– «виробнича собівартість», що в цілому не змінює їх суті.  

Однак, поряд з фундаментальними теоріями витрат, які були розроблені декілька десятиріч 
тому, їх сутність, властивості, характеристики потребують удосконалення з урахуванням сучасних 
економічних реалій, а саме інноватизації виробничих процесів та появи нематеріальних активів, 
впровадження нових форм розрахунків між контрагентами. Існуюча класифікація витрат виробництва 
потребує доповнення новими видами та упорядкування за більш загальними ознаками.  

Постановка завдання. Таким чином, завдання даного дослідження, результати якого 
викладено у статті, полягає у визначенні нових характеристик витрат, які повинні бути враховані під 
час управління, а також у групуванні витрат за новими класифікаційними ознаками, за допомогою чого 
підвищиться ефективність управління витратами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Природа виробничих витрат полягає у грошовому 
вираженні виробничих ресурсів, що були використані у процесі виробництва продукції (рис. 1). Згідно з [9, 
с. 24-26], виробничі витрати - це зменшення економічних вигод за рахунок вибуття виробничих активів, 
пов'язаних з процесом виробництва, що призводить до зменшення власного капіталу. Виробничі витрати 
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реалізованої продукції відображаються у звіті про фінансові результати одночасно зі зменшенням активів у 
балансі та визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені [10]. При цьому прямі матеріальні 
витрати, що зменшують виробничі запаси в активі балансу, включаються у виробничу собівартість 
реалізованої продукції звітного періоду і відображаються у складі отриманої виручки від реалізації.  

 
Рис. 1. Виробництво як перетворююча система  

Джерело : розроблено автором на основі [11] 
 
Аналіз свідчить, що існуючі критерії оцінки виробничих витрат не враховують їх характер, рівень 

невизначеності та час компенсації, від чого суттєво залежить рівень та час відтворення використаних 
ресурсів. Важливо й те, що прогнозований рівень витрат за різних причин може суттєво розбігатися з 
фактичним, і наявність цієї різниці потребує її компенсації за рахунок зовнішніх або внутрішніх 
додаткових фінансів. 

Таким чином, розраховані за звітними даними показники ефективності гірничодобувного 
виробництва відрізняються, іноді суттєво, від планових, і не відображають фактичний рівень реалізації 
підприємством потенційної можливості отримання грошових коштів від використання виробничих 
ресурсів, оскільки не враховують специфіку функціонування підприємства, рівень компенсації 
виробничих витрат та відтворення виробничих ресурсів, і прибутку, отриманого у грошових коштах, 
чинник ймовірності появи додаткових витрат. Тому врахування факторів не тільки процесу 
формування (прогнозування) виробничих витрат, але й процесу їх наступної компенсації сприяє 
ефективному управлінню відтворенням виробничих ресурсів. 

Виробничі витрати доцільно класифікувати для встановлення зв'язків між елементами 
класифікації. Класифікацією витрат займалися Дл. М. Фелс, Е. Гарке, які розподілили їх на змінні та 
постійні. Ж. Г. Курсель-Сенелем довів, що витрати можуть бути прямими і непрямими. О. І. Гуляєв, 
В. І. Ліхачов, Р. Я. Вейцман, Е. О. Гольдштейн зробили більш досконалою структуру калькуляційних 
статей собівартості [12]. Класифікація витрат продовжує удосконалюватись і на цей час в останніх 
економічних дослідженнях. 

Велика кількість класифікаційних ознак витрат призвела до необхідності їх ієрархічного 
упорядкування (табл. 1). Виділимо три рівні ідентифікації витрат. Початковий рівень включає ті 
класифікаційні ознаки витрат, які визначають їх за походженням. Середній – маніпулятивний – рівень 
містить ознаки для спостереження, обліку, калькулювання, групування, формування витрат за 
правилами зовнішньої звітності. І, нарешті, вищий рівень витрат відповідає за аналіз, синтез, 
прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. Роль останнього рівня суттєво 
підвищується для виробництв, що функціонують в умовах невизначеності, як, наприклад, 
гірничовидобувні підприємства.  
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Таблиця 1 
Класифікація витрат підприємства 

 
Рівні виконуваних 
операцій над 
витратами 

Класифікаційні ознаки Види 

Матеріальні витрати, собівартість реалізації, втрати від 
знецінення (джерело – виробничі запаси) 
Амортизація, собівартість реалізації, знецінення 
(джерело – основні фонди, нематеріальні активи) 
Оплата праці (джерело – трудовий ресурс) 

Відсотки по залученому капіталу, собівартість реалізації 
інвестованого капіталу, знецінення (джерело – фінансові 
активи)  
Економічні відносини: 
− з державою – податки, відрахування; 
− з іншими господарюючими суб’єктами – орендна 
плата, страхові платежі, банківські внески за 
обслуговування, штрафи тощо; 
− з суб’єктами в рамках підприємства. 

Початковий 
(базовий) Предмет (джерело) витрат 

Надзвичайні втрати (джерело – стихійні лиха)  

Види діяльності Виробничі; операційні; звичайні; надзвичайні 

Види витрат Економічні елементи; калькуляційні статті 

Центри виникнення (місце 
виникнення) 

Витрати виробництва; цеху; дільниці; технологічного 
переділу; служби 

Види продукції, робіт, послуг Витрати виробів; типових представників виробів; групи 
однорідних виробів; одноразових замовлень; 
напівфабрикатів; товарної, реалізованої, валової 
продукції 

Склад Одноелементні; комплексні 

Характер віднесення на 
собівартість продукції  

Прямі; непрямі 

Роль в технологічному 
процесі виробництва 

Основні; накладні 

Зв’язок з обсягом 
виробництва 

Змінні; постійні 

Відношення до виробничого 
процесу 

Продуктивні (виробничі); непродуктивні (невиробничі) 

Періодичність виникнення Поточні; одночасні 

Зв’язок з часом виникнення 
та відображенням у звітному 
періоді 

Поточні; майбутні; наступні 

Середній 
(маніпулятивний) 

Зв’язок з часом Короткострокові; середньострокові; довгострокові 

Залежність від прийнятого 
рішення 

Релевантні; нерелевантні 

Методика обчислення витрат 
на одиницю продукції 

Маржинальні; середні 

Реальність Дійсні (явні); можливі (альтернативні) 

Ефективність Ефективні; неефективні 

Передбачуваність Плановані; неплановані 

Контрольованість Контрольовані; неконтрольовані 

Вищий 
(управлінський) 

Аналітичність Фактичні; базові; планові; стандартні 

Джерело : упорядковано автором 
 
У економічній літературі нерідко поняття витрат ототожнюється з поняттям «собівартість». 

Вперше цей термін з'явився у роботах О. П. Рудановського, М. П. Тер-Давидовича, М. Ф. фон Дітмара 
[12] і на цей час є загальноприйнятим. За складом витрат розрізняють собівартість технологічну, 
виробничу, реалізації і повну; за зв'язком з обсягом виробництва – на весь обсяг продукції та на її 
одиницю. У нормативних актах України вживаються терміни «виробнича собівартість», «собівартість 
реалізованої продукції» [9, с. 24-26; 10]. Термін «повна собівартість» використовується під час 
планування витрат. Її метою є встановлення цін для компенсації не тільки собівартості реалізованої 
продукції, але й адміністративно-збутових витрат. Виробничі витрати складають собівартість 
реалізованої продукції (рис. 2). 
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Рис. 2. Виробничі витрати у складі собівартості реалізованої продукції згідно П(С)БОУ 16 
«Витрати» 

Джерело : розроблено автором на основі [13] 
 
Виробнича собівартість реалізованої продукції складається з економічних елементів виробничих 

витрат, а виробнича собівартість одиниці продукції – статей калькуляції виробничих витрат [9; 10] 
(рис. 3, рис. 4). 

 
Рис. 3. Групування виробничих витрат реалізованої продукції за елементами 

Джерело : розроблено автором на основі [13] 
 
Виробничі витрати планового обсягу виробництва і реалізації продукції представляються у вигляді 

кошторису. Калькуляція – це форма внутрішньої звітності, де відображено калькулювання витрат з 
результатом у вигляді виробничої, повної собівартості та відпускної ціни одиниці продукції [13, с. 5]. 

Елементи операційних витрат звіту про фінансові результати підприємства характеризують 
кількісний склад понесених витрат на продукцію, що реалізована, без розподілу на види продукції, 
види діяльності, та без зазначення рівня їх компенсації виручкою та ймовірності виникнення. Статті 
калькуляції розкривають цільове призначення виробничих витрат та їх зв’язок з технологією. Вони 

 
Елементи операційних витрат  

Інші 

Нарахування на 
заробітну плату 

Основна та 
додаткова заробітна 

плата 

Матеріальні 
витрати 

Амортизація 

Прямі матеріальні витрати з 
вирахуванням зворотних 

відходів 

Прямі витрати на оплату 
праці 

Матеріальні витрати у змінних 
загально-виробничих витратах 

Амортизація, інше у постійних 
розподілених загально-виробничих 

витратах 
 

Оплата праці у змінних 
загально-виробничих 

витратах 

Нарахування на заробітну плату у 
змінних загально-виробничих 

витратах 

Інші прямі 
витрати 

Виробничі витрати (собівартість) реалізованої продукції  
 

 Собівартість реалізованої продукції 

Виробнича собівартість реалізованої продукції 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати Наднормативні виробничі витрати 

Прямі матеріальні 
витрати з 

вирахуванням 
зворотних відходів 

Прямі 
витрати на 
оплату 
праці 

Інші 
прямі 
витрати 

Змінні 
загально-
виробничі 
витрати 

Постійні розподілені 
загально-виробничі 

витрати 

Загальновиробничі витрати 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 299 

дозволяють обчислити витрати за видами продукції і місцем їх виникнення: цехом, дільницею, 
виробкою вугледобувного підприємства. 
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Рис. 4. Групування виробничих витрат одиниці продукції за статтями калькуляції 

Джерело : розроблено автором на основі [13] 
 
За допомогою попередільного і позамовного методів калькуляції виробничих витрат 

забезпечується інформація про обсяги понесених виробничих витрат. 
Методи Direct-cost, Absorption-cost, AB-cost, JIT-cost, Target-cost та їм подібні дозволяють 

економічно обґрунтувати рішення оперативного, тактичного і стратегічного управління підприємством. 
Обсяги виробничих витрат гірничодобувного підприємства підлягають прогнозуванню. Таким чином, 

економічно обґрунтовуються показники виробництва, дотримання яких при ефективному використанні 
виробничих ресурсів, призведе до планових економічних результатів з видобутку корисних копалин. Разом 
з тим, наявні функції і методи управління виробничими витратами не завжди забезпечують їх подальшу 
компенсацію. Зазвичай, у планових обсягах виробничих витрат враховуються організаційно-економічні 
фактори, що викликають перевитрати або економію матеріальних ресурсів: технічний рівень, управління 
та організація, обсяги та структура виробництва та інше, але при цьому, як правило, природні фактори, що 
погано прогнозуються, випадають з поля зору. 

Рівень відтворених виробничих ресурсів прямо залежить від рівня компенсації виробничих 
витрат виручкою від реалізації продукції, у тому числі і погано прогнозованих. Залучення інших 
джерел компенсації набуває особливої доцільності при загрозі невідтворення виробничих ресурсів 
внаслідок недоотримання грошових коштів від реалізованої продукції, або їх компенсації у 
недостатньому для покриття витрат обсязі. Враховуючи те, що використання внутрішніх резервів 
підвищення ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств має виняткове значення 
для розвитку економіки України, мінімізація виробничих витрат з метою відтворення виробничих 
ресурсів повинно спиратися на сучасні методи економічного аналізу, та прогнозування витрат, що 
особливо актуально для підприємств, які функціонують в умовах невизначених, або частково 
невизначених факторів, таких, наприклад, як гірничо-геологічні умови на вугільних і рудних шахтах. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в результаті проведених досліджень 
обґрунтовано нові характеристики витрат, які повинні бути враховані під час управління. Вони 
полягають у ймовірності та невизначеності часу їх виникнення та обсягу, а також в існуванні певного 
терміну між моментом їх формування та моментом компенсації, що в цілому негативно впливає на 
економічні показники діяльності підприємства, зменшує об’єктивність процесу планування. Існуючі 
класифікаційні ознаки та види витрат згруповано за рівнем операцій, які відбуваються на підприємстві 
з витратами. Визначено базовий рівень, маніпулятивний та управлінський. Це дозволить підвищити 
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ефективність управління витратами на підприємстві в цілому. Перспективою подальших досліджень є 
виявлення специфічних чинників процесу виробництва на гірничодобувному підприємстві, які 
найбільшою мірою впливають на рівень невизначеності та ймовірності виникнення додаткових витрат, 
а також їх обсяг. 
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Анотація 

У статті досліджується актуальна проблема підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема гірничодобувної промисловості України на 
основі мінімізації виробничих витрат. Розглянуто природу виробничих витрат. Проаналізовано 
рівні ідентифікації витрат для виробництв, що функціонують в умовах невизначеності. 
Обґрунтовано нові характеристики витрат, які повинні бути враховані під час управління 
витратами підприємства. Здійснено групування виробничих витрат за новою класифікаційною 
ознакою «залежно від виконуваних операцій з інформацією про витрати». 

Ключові слова: витрати, гірничодобувне підприємство, управління витратами. 
Аннотация 

В статье исследуется актуальная проблема повышения уровня конкурентоспособности 
предприятий топливно-энергетического комплекса, в частности горнодобывающей 
промышленности Украины на основе минимизации производственных затрат. Рассмотрена 
природа производственных затрат. Проанализировано уровни идентификации затрат для 
производств в условиях неопределенности. Обоснованы новые характеристики затрат, которые 
должны быть учтены во время управления затратами предприятия. Осуществлено 
группирование затрат согласно новому классификационному признаку «в зависимости от 
производимых операций с информацией о затратах». 

Ключевые слова: затраты, горнодобывающее предприятия, управление затратами. 
 

Annotation  
The article investigates the current problem of increasing the competitiveness of enterprises in the fuel 

and energy sector, in particular the mining industry of Ukraine on the basis of minimizing of production costs. 
The problem of improving the competitiveness of mining industry in Ukraine on the basis of minimizing 
production expenses is investigated. The nature of production costs is investigated. The levels of identifying 
costs for industries that operate under uncertainty are analyzed. New characteristics of expenses that should 
be taken into account during accounting are proved. Grouping of expenses according to the new 
classification feature «depending on operations with information about expenses» is made. 

Key words: expenses, mining company, accounting. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ 
СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Постановка проблеми. Бухгалтерський облік є джерелом інформаційних ресурсів для оцінки, 

аналізу і прогнозування економічних процесів на підприємстві. В Україні, яка стала на шлях побудови 
правової держави з ринковою економкою та вступила в міждержавні економічні інституції, появилася 
потреба в переході від забезпечення окремих ділянок обліку, аналізу, контролю та прогнозування до 
комплексного, інтегрованого процесу вирішення цих питань. Значно зросли обсяги інформації, яку 
необхідно збирати, передавати, перетворювати, розповсюджувати та використовувати для прийняття 
управлінських рішень. З’явилася потреба у створенні інтегрованих інтелектуальних інформаційних 
систем для розрахунково-діагностичних цілей, підтримки прийняття та виконання дій по управлінню 
підприємством. 

Прискоренню науково-технічного і соціально-економічного прогресу сприяє застосування нових 
автоматизованих інформаційних систем, обчислювальних мереж і комплексів, інформаційно-
комп’ютерних технологій, розвиток засобів телекомунікації, мобільного зв’язку, які дозволили 
автоматизувати виробництво, спростили вибір альтернатив та прийняття ефективних управлінських 
рішень.  

Чільне місце серед комп’ютерних інформаційних систем займають інформаційні автоматизовані 
системи бухгалтерського обліку, які крім реєстрації господарських операцій забезпечують переробку 
різних вхідних даних в надійну оперативну інформацію, необхідну для управління господарськими 
процесами на основі новітніх програмно-апаратних засобів з аналізом, оцінкою потреби їх 
впровадження в конкретні сфери діяльності суб’єктів ринку і практику менеджменту, маркетингу, 
управління персоналом, фінансами, інвестиціями, закупками, запасами, збереженням, збутом і 
реалізацією товарів та послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем 
інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку та забезпечення 
достовірності інформації здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ю.М. Арсеньєв, 
Ф.Ф. Бутинець, О.С. Височан, В.М. Гужва [4], Т.Ю. Давидова, В.В. Євдокимов, Н.В. Єрьоміна, 
В.П. Завгородній, А.Г. Загородній, С.В. Івахненков, Ю.А. Кузьмінський, О.С. Краєва, Т.А. Писаревська, 
В.Ф. Ситник [6], Г.А. Титоренко, С.І. Шелобаєв, В.Д. Шквір [7], Дж. Боднар [8] та інші.  

Проте, із загостренням конкуренції на рину товарів і послуг, із впровадженням нових 
інформаційних технологій та автоматизованих систем обробки інформації значного поширення набув 
промисловий шпіонаж та появилися нові методи несанкціонованого отримання конфіденційної 
інформації, спостерігається комп’ютерне шахрайство, втручання до процесів обробки інформації з 
метою фальсифікації даних та програм, комп’ютерний саботаж. Питання забезпечення безпеки при 
обробці інформації залишається відкритим і потребує постійного дослідження та уваги науковців. 

Постановка завдання. Метою дослідження є класифікація та узагальнення проблем 
інформаційної безпеки в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку, пошук дієвих засобів 
запобігання правопорушень при роботі з економічною інформацією та надання пропозицій щодо 
усунення наслідків таких правопорушень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення інформаційної безпеки 
необхідно постійно підтримувати наступні властивості інформації [2]: 

- доступність – забезпечити безперешкодний доступ суб’єктів до потрібних даних і готовність 
відповідних служб надати інформацію за вимогою; 

- цілісність – властивість її достовірності, яка складається з адекватності (повноти і точності) та 
неспотвореності; 

- конфіденційність – суб’єктивно визначена властивість, яка вказує на введення обмежень для 
суб’єктів, що мають доступ до інформації та забезпечують збереження її від осіб, які не мають 
доступу, з метою захисту прав інших суб’єктів інформаційних відносин; 

- безпечність – захист інформації від витоку, модифікації або втрати. Витік – це ознайомлення 
сторонньої особи зі змістом секретної чи конфіденційної інформації. Модифікація – несанкціонована 
зміна інформації, коректна по формі і змісту, але інша по смислу. Втрата інформації – її фізичне 
знищення. 

Для забезпечення безпеки інформації є необхідним комплексний захист всіх компонентів 
інформаційних технологій та автоматизованої системи обробки (технічних та апаратних засобів, 
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програмних засобів, даних, персоналу підприємства). З цією метою будується система захисту – 
комплекс спеціальних засобів законодавчого і адміністративного характеру, організаційних заходів, 
фізичних та програмно-апаратних засобів захисту, а також спеціального персоналу, який забезпечує 
безпеку інформації, інформаційних технологій та автоматизованої системи в цілому. 

Для створення ефективної системи захисту необхідно визначити, що таке загроза безпеці 
інформації, які є шляхи для несанкціонованого доступу до даних, якими каналами можливий витік 
інформації. 

Загроза безпеці інформації – це дія або подія, які можуть знищити, спотворити або привести до 
несанкціонованого використання інформаційних ресурсів [1]. 

Загрози поділяють на випадкові та навмисні. Випадкові можуть виникати при неправильних діях 
персоналу, помилках в програмному забезпеченні, виході з ладу технічних засобів. Навмисні, на 
відміну від випадкових, спрямовані на нанесення збитків підприємству чи організації та поділяються 
на активні і пасивні. 

Пасивні загрози не впливають на функціонування інформаційної системи і метою мають 
несанкціоноване отримання інформації.  

Активні загрози спрямовані на порушення нормального функціонування системи шляхом 
навмисного впливу на технічні засоби та програмне забезпечення, діями по знищенню, спотворенню 
чи модифікації інформації.  

До основних загроз безпеці інформації відносять: 
- втрата конфіденційності інформації; 
- несанкціоноване використання інформації; 
- компрометація інформації; 
- помилкове використання інформаційних ресурсів; 
- відмова від інформації. 
Розкриття конфіденційності інформації та несанкціоноване її використання здійснюється 

шляхом непередбаченого доступу сторонніх осіб до баз даних і наносить власнику цих даних значний 
збиток. 

Компрометація інформації відбувається через несанкціоновані зміни зловмисниками даних у 
базах, через що власник інформації або змушений відмовитися від неї, або здійснити додаткові 
процедури по її відновленню і піддається загрозі в прийнятті неправильних рішень. 

Помилкове використання інформаційних ресурсів може бути причиною наявних помилок в 
програмному забезпеченні і спонукає користувача до неправильних дій та здійснення недостовірних 
висновків. 

Основними шляхами порушення інформаційної безпеки є: 
- застосування підслуховуючи пристроїв; 
- перехват електронних випромінювань; 
- викрадення носіїв інформації та відходів документів; 
- читання залишкової інформації в пам’яті системи після здійснення санкціонованих запитів; 
- копіювання носіїв інформації через подолання системи захисту; 
- маскування під зареєстрованого користувача; 
- використання програмних пасток; 
- використання недоліків операційної системи та програмних засобів; 
- незаконне підключення до технічних засобів та каналів передавання інформації; 
- зламування системи захисту інформації; 
- впровадження та використання комп’ютерних вірусів. 
Для створення ефективної системи захисту інформації необхідно: 
- виявити можливі шляхи витоку інформації і несанкціонованого доступу до даних; 
- виявити джерела і види загроз безпеці інформації; 
- створити математичну модель потенційного порушника; 
- вибрати відповідні методи, механізми і засоби захисту; 
- створити замкнену комплексну систему захисту на етапі проектування інформаційної системи. 
На стадії передпроектного обстеження необхідно: 
- визначити, яка інформація є конфіденційною, оцінити рівень її конфіденційності та обсяг; 
- вивчити можливості використання готових сертифікованих систем захисту, що пропонуються 

на ринку; 
- визначити, які технічні засоби необхідно встановити, які режими обробки інформації 

(діалоговий, режим реального часу тощо); 
- встановити, який персонал підприємства буде задіяний для роботи з інформацією, характер 

його взаємодії між собою та службою безпеки; 
- забезпечити режим секретності на стадії розробки. 
При експлуатації інформаційної системи бухгалтерського обліку необхідно передбачити ряд 

методів захисту інформації (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація методів забезпечення інформаційної безпеки в КСБО* 

* - Розроблено автором на основі [1; 2] 
 
Захист інформації базується на принципах системності, комплексності, неперервності, гнучкості, 

простоти захисних методів та способів. Створити абсолютно нездоланну систему захисту інформації в 
принципі неможливо, тому необхідно забезпечити прийнятний рівень безпеки, виходячи з можливих 
втрат від порушення конфіденційності інформації та фінансових витрат на впровадження системи 
захисту [3; 5]. 

Методи забезпечення інформаційної безпеки реалізуються за рахунок застосування технічних, 
програмних, організаційних, законодавчих та морально-етичних засобів (рис. 2). 

 
Методи забезпечення інформаційної безпеки в КСБО 

 

Встановлення фізичних перепон на шляху зловмисників до інформації, технічних засобів та 
каналів передачі. 

 

Управління доступом до всіх ресурсів інформаційної системи 
 

Ідентифікація користувачів, персоналу та ресурсів системи (присвоєння кожному 
об’єкту персонального ідентифікатора) 

 

Розпізнавання (встановлення автентичності) об’єкта чи суб’єкта по його 
ідентифікатору 

 

Встановлення повноважень ( відповідність часу доступу, ресурсів та процедур 
передбаченому регламенту) 

 

Дозвіл та створення умов роботи згідно передбаченому регламенту 
 

Реєстрація (протоколювання) доступів до ресурсів 
 

Реагування (сигналізація, відключення, відмова у доступі при спробі 
несанкціонованих дій) 

 

Маскування – захист інформації шляхом її криптографічного закриття 
 

Регламентація – створення таких умов автоматизованої обробки, при яких можливості 
несанкціонованого доступу до неї зводяться до мінімуму 

 

Примушення користувачів та персоналу дотримуватися правил обробки, передачі та 
використання інформації під загрозою матеріальної, адміністративної чи карної 

відповідальності 

Спонукання користувачів системи забезпечити інформаційну безпеку шляхом дотримання 
моральних та етичних норм 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 304 

 
Рис. 2. Класифікація засобів забезпечення інформаційної безпеки в КСБО* 

*Джерело:- Розроблено автором на основі [1; 2] 
 
Створивши на підприємстві належну систему захисту інформації, необхідно провести оцінку цієї 

системи з аналізом її характеристик і вимог шляхом сертифікації в процесі впровадження. Процес 
удосконалення системи захисту є неперервним в часі і здійснюється одночасно з функціонуванням 
комп’ютерної системи бухгалтерського обліку. 

Висновки з даного дослідження. Правильне розуміння проблем захисту інформації в 
інформаційних системах бухгалтерського обліку, їх належне виокремлення та класифікація дає 
можливість адекватно забезпечити інформаційну безпеку, знайти дієві методи запобігання 
зловживанням та спробам несанкціонованого доступу до інформації. 
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Засоби забезпечення інформаційної безпеки в КСБО 

 

Технічні засоби (механічні, електричні, електромеханічні, електронні) 
 

Фізичні засоби (автономні засоби та системи - замки на дверях, решітки на 
вікнах, електронно-механічне обладнання сигналізації) 

 

Апаратні засоби – пристрої, що вбудовуються в обчислювальну техніку або 
підключаються до неї за стандартним інтерфейсом 

Програмні засоби – програмне забезпечення, спеціально створене для виконання 
функцій захисту інформації 

 

Організаційні засоби – організаційно-технічні та організаційно правові заходи на всіх 
етапах створення і експлуатації обчислювальної техніки, засобів телекомунікації  

 

Законодавчі засоби, що визначаються законодавчими актами держави та регламентують 
правила обробки і передачі інформації обмеженого доступу і встановлюють міри 

відповідальності за порушення цих правил 
 
Морально-етичні засоби, які традиційно склалися по мірі впровадження комп’ютерної 

техніки та засобів зв’язку у суспільстві і недотримання яких приводить до втрати престижу 
та авторитету людини 
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Анотація 

У статті обґрунтовано необхідність досліджень в галузі інформаційної безпеки, 
класифіковано та узагальнено проблеми захисту інформації в комп’ютерних системах 
бухгалтерського обліку, здійснено пошук дієвих засобів запобігання правопорушень при роботі з 
економічною інформацією та надано пропозиції щодо вибору методів та засобів комплексного 
захисту всіх компонентів інформаційних технологій та автоматизованої системи обробки 
облікової інформації (технічних та апаратних засобів, програмних засобів, персоналу 
підприємства).  

Ключові слова: інформаційна безпека, пасивні загрози, активні загрози, управління 
доступом, ідентифікація користувачів, методи, засоби захисту. 

 
Аннотация 

В статье обоснована необходимость исследований в области информационной 
безопасности, классифицированы и обобщены проблемы защиты информации в компьютерных 
системах бухгалтерского учета, осуществлен поиск действенных средств предотвращения 
правонарушений при работе с экономической информацией и даны предложения по выбору 
методов и средств комплексной защиты всех компонентов информационных технологий и 
автоматизированной системы обработки учетной информации (технических и аппаратных 
средств, программных средств, персонала предприятия). 

Ключевые слова: информационная безопасность, пассивные, активные угрозы, управление 
доступом, идентификация пользователя, методы защиты. 

 
Annotation 

The article substantiates the need for research in the field of information security, classified and 
summarized the problem of information security in computer systems accounting searched effective means 
of preventing crime when dealing with economic information and provided suggestions for the choice of 
methods and means of integrated protection of all components of information technology and automated 
process of accounting information (technical, hardware, software, personnel). 

Key words: informative safety, passive and active threats, access control, user identification, methods 
of informative safety providing. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

 
Постановка проблеми. Досвід розробки й впровадження системи менеджменту якості на 

харчових підприємствах свідчить, що здебільшого ця робота не призводить до досягнення очікуваної 
результативності. Тому на обстежених підприємствах виникає необхідність моніторингу 
функціонування системи менеджменту якості, проведення якого забезпечує в ряді випадків об'єктивну 
основу для розроблення заходів, спрямованих на поліпшення роботи і самої системи, і підприємства в 
цілому. Тут важливий моніторинг інформації (знань, відомостей, тобто предмета праці в управлінні). 
Моніторинг інформації дозволяє відстежувати позицію продукції на ринку й забезпечувати підвищення 
її конкурентоздатності в середовищі, що трансформується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання маркетингового інформаційного 
забезпечення системи менеджменту якості досліджувались такими зарубіжними і вітчизняними 
вченими, як: Адлер Ю., Аличев А., Демінг Е., Фейгенбаум А., Фомічов С., Азарян О., Брітченко Г., 
Калита П. та інші. Але наявність великої кількості невирішених проблем, дискусійність багатьох 
теоретичних положень, а також їх велике практичне значення обумовлюють необхідність подальшого 
дослідження інформаційного моніторингу системи менеджменту якості. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження інформаційного моніторингу системи 
менеджменту якості, а також класифікації маркетингової інформації в системі менеджменту якості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дієвість інформаційного моніторингу системи 
менеджменту якості можлива при наявності інформаційної бази, що підприємства розглядають з 
позиції реалізації цільового призначення функцій управління, і реалізації принципів її організації 
(інформаційна база як структурна одиниця інформації розкладається на ряд інших: масив інформації, 
показники ефективності у процесі управління якістю продукції, реквізити, інформаційні потоки, 
повідомлення) [5; 6]. 

Для інформаційної бази значимі джерела її утворення й споживачі (джерело інформації – це 
концентрований і спеціалізований провідник, канал інформації). Ця інформація є основою для 
планування й прогнозування дослідницьких і проектних робіт, обсягу виробництва й рівня якості. На 
базі цієї інформації на підприємстві розробляються плани й програми підвищення й відповідності 
якості продукції, які у вигляді потоку зворотного зв'язку повертаються до зовнішнього середовища. 

Велику роль відіграє процес організації масиву інформації. Масив інформації є впорядкованою 
за певними ознаками сукупністю всіх видів інформації, що використовується органами управління для 
вироблення керуючих впливів. Основна мета створення масиву інформації полягає в підвищенні 
ефективності системи менеджменту якості в результаті раціональної систематизації інформації [3; 4]. 
Цей інформаційний масив повинен забезпечити: 

– по-перше, повне задоволення інформаційних потреб органів управління якістю продукції на 
всіх стадіях життєвого циклу;  

– по-друге, оперативний пошук і надання інформації за запитом. 
Водночас, результати, отримані при опитуваннях виробників, свідчать, що відбір інформації з 

метою ефективного функціонування системи менеджменту якості на харчовому підприємстві 
здійснюється на основі ряду критеріїв джерела інформації й якісного стану інформації, що надходить 
від нього [8]. Усі критерії відбору, яким повинна відповідати якість інформації, що надходить, 
орієнтуються на мінімізацію часу вилучення інформації з джерела або скорочення часу попереднього 
оброблення інформації. 

Зазначимо, що якісний інформаційний моніторинг можливий в результаті реалізації принципових 
вимог до документації СМЯ (системи менеджменту якості). 

Варто констатувати, що велику роль у підвищенні якості харчової продукції відіграють і сучасні 
інформаційні технології, які дозволяють контролювати інформацію й мають у своєму розпорядженні 
потенціал грамотної побудови стратегії виробництва товару й забезпечення його високої якості. 
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Інформаційний потенціал забезпечується за допомогою збирання, аналізу й узагальнення інформації 
про проходження товару на всіх стадіях життєвого циклу. 

Організація інформаційного процесу СМЯ на обстежених підприємствах визначається двома 
факторами: по-перше, рівнем техніки реалізації процесу; по-друге, методикою здійснення 
інформаційного процесу. Застосування сучасних інформаційних технологій істотно змінило практичну 
організацію інформаційного процесу СМЯ, а сам він полягає тепер в одержанні інформації, що може 
виконувати роль інформаційного ресурсу для прийняття управлінських рішень, з метою підвищення 
ефективності функціонування системи менеджменту якості [1]. 

Відмітною ознакою для аналізованих підприємств є маркетингове інформаційне забезпечення, 
що полягає у виявленні характеристик продукції, що визначають необхідний рівень якості, новизну або 
ступінь задоволення потреб, а також у раціональній організації інформаційних процесів на основі 
регламентації й упорядкування інформації про ринкові процеси, включаючи споживчі переваги, смаки, 
побажання й т.д. (маркетингове інформаційне забезпечення – сукупність зовнішньої й внутрішньої 
маркетингової інформації, інформаційних процесів, маркетингових методів збирання інформації, що 
сприяють пошуку якісної й кількісної інформації, що встановлюють й організують інформаційне 
обслуговування персоналу СМЯ). 

Маркетингова інформація є продуктом двох різновидів праці: науково-інформаційної й 
комерційної діяльності. В управлінні харчовим виробництвом маркетингова інформація виступає 
одночасно як предмет й як продукт праці. 

У табл. 1 представлена авторська класифікація маркетингової інформації. 
Таблиця 1 

Класифікація маркетингової інформації в системі менеджменту якості 
 

Ознака 
класифікації 

Тип інформації Вид інформації 
Значення інформації для 
функціонування системи 
менеджменту якості 

1 2 3 4 
Інформація про фірми конкурентів (відомості про обсяг 
виробництва, про фінансово-економічну діяльність, 
науково-дослідну діяльність, про конкурентні переваги й ін.). 

Інформація дозволить 
виявити сильні й слабкі 
сторони конкурентів і 
перспективи їх розвитку по 
факторах конкурентоздатності 
продукції. 

Інформація про техніко-економічні характеристики 
аналогічної продукції (відомості про якість кращі вітчизняні й 
закордонні зразки аналогічної продукції, про економічні й 
технічні характеристики продукції, про поведінку продукції в 
експлуатації, тобто рекламації, пропозиції по поліпшенню 
якості продукції й ін.). 

Інформація дозволить 
визначити сучасний стан і 
тенденції розвитку технічного 
рівня аналогічної продукції. 
Досягнення науки, техніки й 
виробництва, необхідні при 
плануванні нових розробок. 

Економічна інформація. Інформація дозволить 
відстежити політикові цін і 
тенденції їхньої зміни. 

Зовнішня 
маркетингова 
інформація 

Зовнішня вторинна інформація (статті в журналах, 
проспекти, каталоги, патентна інформація, стандарти, звіти 
по НДР й ДКР, річні звіти про діяльності підприємства, 
довідники, аналітичні огляди всіх видів, прогнози й ін.). 

Інформація необхідна при 
підготовці документів з питань 
маркетингу. 

Місце збирання 
інформації 

Внутрішня 
маркетингова 
інформація 

Інформація про якість продукції, її технічний рівень, техніко-
економічна інформація про продукцію на стадіях життєвого 
циклу, маркетингова інформація про дизайн, сервісне 
обслуговування й ін. 

Інформація необхідна для 
розроблення маркетингової 
політики у сфері підвищення 
якості продукції, що 
випускається. 

Первинна 
маркетингова 
інформація 

Інформація, зібрана в бесідах з покупцями, 
постачальниками, комерційними посередниками й іншими 
учасниками ринкових процесів про якісні характеристики 
продукції. Джерелами її є співбесіди, опитування, панелі, 
анкети, пробні продажі, ринкове тестування, інтерв'ю. 

Збирається спеціально для 
конкретних потреб відділу 
якості на підприємстві. 

Час використання 
інформації 

Вторинна 
маркетингова 
інформація 

Існуюча інформація, що збирається для різних цілей, але 
використовується для конкретних потреб відділу якості на 
підприємстві: 
- загальна маркетингова інформація постійної дії (з 
періодичних видань економічної орієнтації, технічних 
засобів масової інформації); 
- подійна непостійна інформація на основі відвідування 
виставок, конференцій, презентацій й ін.; 
- вузькопрофільна маркетингова інформація, представлена 
комунікаційними каналами; 
- інформація, сформована в результаті проведення 
спеціальних заходів маркетингових досліджень ринкового 
середовища. 

Інформація необхідна для 
якісної оцінки економічних 
процесів у системі якості 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Вхідна 
інформація 

Маркетингова інформація про основні технічні 
характеристики продукції конкурентів. 

Аналізована 
інформація 

Інформація про техніко-економічний рівень продукції, що 
випускається, що аналізується відділом якості разом з 
відділом маркетингу. 

Спосіб 
одержання, 
аналізу й 
передачі 
інформації 

Вихідна 
маркетингова 
інформація 

Маркетингова інформація про якість продукції. 

Відбиває поточний стан 
маркетингової інформації по 
відношенню до відділу якості 
продукції. 

Оперативна 
маркетингова 
інформація 

Термінова інформація, використовувана в оперативному 
плануванні системи якості продукції. 

За формою 
планування 

Стратегічна 
маркетингова 
інформація 

Інформація, використовувана в стратегічному плануванні 
системи якості. 

Інформація сприяє 
складанню короткострокових, 
середньострокових і 
довгострокових планів з 
поліпшення якісних 
характеристик продукції. 

 
Теорія управління якістю розглядає маркетингову інформацію лише як функцію суто 

комунікативну, що забезпечує надання достовірних відомостей, що стосуються вимог до продукції й 
протікання процесів, спрямованих на поліпшення якості. 

В сучасних умовах дане положення не відповідає дійсності, оскільки ігнорується факт 
безпосереднього впливу маркетингової інформації на якість харчової продукції. Отже, маркетингова 
інформація в системах якості певною мірою стосується онтологічних передумов забезпечення якості. 
На практиці маркетингова інформація повинна бути активно затребувана для підготовки документації, 
що використовується в системі менеджменту якості.  

Організація бази маркетингової інформації передбачає систематизацію, надання інформації в 
паперовому й електронному вигляді й комунікацію маркетингової інформації у вигляді напрямків її 
руху в системі менеджменту якості [2; 7].  

Необхідною умовою ефективного функціонування системи менеджменту якості є збирання й 
аналіз маркетингової інформації. Вивчення свідчить, що у зв'язку з розвитком систем інформації 
процеси її збирання й оброблення стають дедалі більш систематизованими, а інформація - більш 
інтегрованою, що дозволяє багато в чому поліпшити якість даних, що надходять до системи. 

Інформаційний процес управління якістю продукції забезпечує збирання, формування, 
оброблення й доведення її інформаційних даних з маркетингу до кінцевих споживачів. 

Ми вважаємо, що ефективність системи менеджменту якості зумовлюється тим, що формування 
рівня якості продукції здійснюється в нерозривному зв'язку всіх стадій життєвого циклу продукції, як це 
було зазначено. Це виражається через постійний оперативний обмін інформацією, також і 
маркетинговою. Отримана інформація виключає невизначеність й є основою для прийняття рішень у 
сфері якості. Керуючий орган, прийнявши рішення, впливає на всіх стадіях життєвого циклу продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Досліджуючи практику вітчизняних харчових 
підприємств, ми особливо виділяємо розвиток структур маркетингової інформації. У цілому проблеми 
маркетингового інформаційного забезпечення системи менеджменту якості на харчових 
підприємствах зводяться до трьох моментів: по-перше, до визначення потреб у маркетинговій 
інформації з метою вироблення заходів щодо поліпшення якості харчової продукції; по-друге, до 
встановлення джерел одержання маркетингових даних; по-третє, до реалізації перетворення 
отриманих даних в інформацію, що відповідає потребам служби якості. Розвиток сучасних засобів 
пошуку й одержання інформації теоретично повинне вирішити проблему інформаційної кризи у сфері 
маркетингу. Однак у практичній діяльності харчові підприємства, як і раніше, стикаються з 
труднощами пошуку необхідної й своєчасної маркетингової інформації для вирішення проблем 
системи менеджменту якості. 
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Анотація 

У статті розглянуті питання інформаційного моніторингу системи менеджменту якості на 
підприємствах. В процесі дослідження запропоновано авторську класифікацію маркетингової 
інформації в системі менеджменту якості, а також організація інформаційного процесу системи 
менеджменту якості на обстежених підприємствах. Відмітною ознакою для аналізованих 
підприємств є маркетингове інформаційне забезпечення, що полягає у виявленні характеристик 
продукції, що визначають необхідний рівень якості, новизну або ступінь задоволення потреб, а 
також у раціональній організації інформаційних процесів на основі регламентації й упорядкування 
інформації про ринкові процеси, включаючи споживчі переваги, смаки, побажання й т.д. 
(маркетингове інформаційне забезпечення – сукупність зовнішньої й внутрішньої маркетингової 
інформації, інформаційних процесів, маркетингових методів збирання інформації, що сприяють 
пошуку якісної й кількісної інформації, що встановлюють й організують інформаційне 
обслуговування персоналу СМЯ). 

Ключові слова: якість, система менеджменту якості, маркетинг, класифікація, інформація, 
моніторинг. 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы информационного мониторинга системы менеджмента 

качества на предприятиях. В процессе исследования предложена авторская классификация 
маркетинговой информации в системе менеджмента качества, а также организация 
информационного процесса системы менеджмента качества на исследованных предприятиях. 
Отличительным признаком для анализируемых предприятий является маркетинговое 
информационное обеспечение, которое заключается в выявлении характеристик продукции, 
которые определяют необходимый уровень качества, новизну или степень удовлетворения 
потребностей, а также в рациональной организации информационных процессов на основе 
регламентации и упорядочивания информации о рыночных процессах, включая потребительские 
преимущества, вкусы, пожелание и так далее (маркетинговое информационное обеспечение – 
совокупность внешней и внутренней маркетинговой информации, информационных процессов, 
маркетинговых методов сбора информации, которые способствуют поиску качественной и 
количественной информации, и организует информационное обслуживание персонала СМК). 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, маркетинг, классификация, 
информация, мониторинг. 

Annotation 
In the article the questions of the informative monitoring the system of management of quality on 

enterprises are considered. In the process of research author classification of marketing information in the 
system of management of quality is offered, and also organization of informative process of the system of 
management of quality on investigational enterprises. A distinctive sign for analysable enterprises is the 
marketing informative providing, which consists in the exposure of descriptions of products, which determine 
the necessary level of quality, novelty or degree of satisfaction of necessities, and also in rational 
organization of informative processes on the basis of regulation and arrangement of information about 
market processes, including consumer advantages, tastes, wish et cetera (the marketing informative 
providing is an aggregate of external and internal marketing information, informative processes, marketings 
methods of collection of information, which are instrumental in a high-quality and quantitative information 
retrieval, and organizes informative maintenance of personnel of SMQ). 

Key words: quality, system of management quality, marketing, classification, information, monitoring. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Постановка проблеми. В умовах формування економічних знань надзвичайної ваги набуває 
інноваційна культура, яку за значимістю варто віднести до стратегічних ресурсів нового тисячоліття. 

Під інноваційною культурою мають на увазі складову загальнокультурного процесу, яка 
характеризує ступінь сприйняття окремою особою або групою чи суспільством різних нововведень в 
діапазоні перетворення їх у інновації. Інтенсивний розвиток суспільних процесів уможливив 
формування окремих сторін цього надзвичайно багатогранного явища: по-перше, інноваційна 
культура є окремою особливою формою культури в цілому; по-друге, це нова історична реальність, 
що породжена усвідомленим прагненням суспільства до духовного та матеріального самооновлення; 
по-третє, вона виступає передумовою якісних змін у життєдіяльності людини; по-четверте, стає 
методологічною основою прогресу гармонізації усіх сфер людської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені визначають, інноваційність притаманна 
культурі в цілому, оскільки оновлення виступає необхідною умовою культурного процесу, однак 
інноваційна культура надає цим процесам інтенсивного та масового характеру, охоплюючи все глибші 
пласти суспільних змін аж до трансформації соціально-економічного укладу. 

Цінний внесок у дослідження сутності та еволюції формування інноваційної культури зробили 
сучасні науковці, зокрема С. Биконя, В. Соловйов, Н. Жовнір, А. Ніколаєв, В. Носков, Л. Холодкова та 
інші. В науковій літературі у поняття інноваційну культуру вкладається різний зміст, а тому досить по-
різному визначається її сутність, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цьому напрямку. 

Постановка завдання. З огляду на зазначене вище, метою наукової статті є представлення 
авторського бачення історичного формування інноваційної культури, яку можна адаптувати до будь-
яких підприємств і умов їх функціонування. Конкретними цілями нашого дослідження є: 
позиціонування місця, визначення ролі і формування завдань інноваційної культури на підприємстві та 
в інноваційному процесі; характеристика структури, рівнів, видів, функцій інноваційної культури та 
процесу її формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація економічно-соціальних процесів 
змушує вітчизняні підприємства активізувати свою інноваційну діяльність з метою підтримки 
конкурентного статусу на ринку. 

Сьогодні питання інноваційної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше 
привертає увагу теоретиків та практиків управління. Під інноваційною культурою розуміють домінуючі 
в колективі моральні норми і цінності, кодекс поведінки, ритуали тощо, що визначають спосіб 
об'єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею цілей. 

Інноваційна культура дає змогу одержувати так званий управлінський прибуток шляхом 
самоорганізації та ефекту синергії, що є тим цінним ефектом, який організація одержує не через 
відновлення устаткування, технологій, асортименту, а через краще узгодження цілей фірми та її 
підрозділів, оптимізацію організаційної структури, освоєння нових методів планування, роботи з 
персоналом, впровадження інноваційних методів управління [1]. 

Необхідність зосередження зусиль вітчизняних підприємств на розвитку інноваційної діяльності 
пояснюється як загально-інтеграційними процесами, так й реально існуючим перенасиченням ринків 
застарілими і неконкурентоспроможними товарами [2]. За цих умов оптимальним рішенням є 
підвищення рівня інноваційної активності підприємств із залученням усіх ефективних механізмів 
реалізації інноваційного процесу. Якраз інноваційна культура належить до цих тонко планових 
механізмів і рушіїв, які сприяють креативності та інноваційній спроможності українських підприємств, 
оскільки вона є результатом соціально-економічної взаємодії всіх суб'єктів інноваційної діяльності, 
охоплюючи відносини, які складаються на всьому ланцюжку життєвого циклу: зародження, 
формування, комерціалізації та дифузії інновацій. 

Саме тому культура інновацій формує єдність, цілісність і взаємодію зовнішніх й внутрішніх 
особливостей інноваційної культури, що знайшли концентроване впровадження через функції, 
структуру і фактори діяльності, а також визначено її роль, мету і завдання (табл. 1). 

Основна роль інноваційної культури – це визначення й синтез основних елементів інновації, їх 
функціонування, взаємодії і динаміки розвитку інноваційного процесу, гармонійної роботи цілої 
інноваційної системи підприємства [4]. Мета формування культури інновацій полягає у реалізації 
ефективних інновацій в якісному вимірі, удосконаленні механізму активізації необхідних потенціалів в 
інноваційному процесі. Серед завдань інноваційної культури доцільно виділити такі: оптимізація усіх 
потенціалів, важливих для здійснення інноваційного процесу та існування інноваційної системи; 
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формування інформаційної та комунікаційної системи на кожному етапі інноваційного процесу та 
всередині інноваційної системи підприємства – між її рівнями і складовими; сприяння у формуванні і 
впровадженні інноваційних стратегій розвитку підприємства; у синтезі із корпоративною культурою 
формування інтенсивно-інтелектуального клімату всередині організації, підсилення мотиваційних 
механізмів, а також створення інноваційного іміджу підприємства [3, с. 46]. 

Таблиця 1 
Зовнішні та внутрішні особливості інноваційної культури 

 
Зовнішні Внутрішні 

Глобалізація; 
Трансформація; 

Інтеграція; 
Інтелектуалізація; 
Інформатизація; 
Соціалізація; 
Екологізація 

Перегляд існуючих стратегій, місії, цілей і програм розвитку організації; 
Необхідність реорганізації організаційної структури для інноваційної діяльності; 

Необхідність розроблення нових кадрових програм 

  
Багатогранність та різновекторність інноваційної культури впливає на її типологію та 

віддзеркалює її види, а саме: за об'єктом: внутрішня (всередині організації), зовнішня (з внутрішнім 
середовищем); горизонтальна (децентралізована, матрична), вертикальна (ієрархічна); за суб'єктом: 
колективістська, індивідуальна (особистісна); за динамікою організаційних змін: революційна 
(миттєва), еволюційна (поступова, поетапна); за потенціалом: радикальна (базова), комбінаторна 
(симбіоз культур організації), доповнююча; за ступенем формалізації: формальна (нормативна, 
регламентована – в інноваційному процесі), неформальна (ситуаційна – на етапі інноваційного 
процесу); за ступенем спостереження: експліцитна (видима частина, яка включає матеріальну 
культуру організації, тобто продукти людської праці - інновації), імпліцитна (невидима частина, що 
складається із норм, цінностей, мотивів, інтересів в інноваційному процесі інтелектуально-творчий 
пошук, інноваційній ідеї); за ступенем ринковості: ринкова (можливість купівлі-продажу), неринкова 
(специфіка моделей поведінки, закріплена у нормах, правилах реалізації інноваційного процесу, які 
притаманні лише материнській організації і не може перейти у власність іншої організації); за 
локалізацією: культура якості; культура управління проектами; культура знань. 

Динамічне функціонування інноваційної культури можливе завдяки злагодженій структурі, тобто 
ефективній взаємодії її рівнів, підсистем та складових. Інноваційна культура за своєю природою - це 
багаторівнева система, яка формується, діє і проявляється на різних рівнях структури підприємства: 
1) стратегічному (у побудові і реалізації інноваційної стратегії); 2) управлінському (у виборі методів, 
підходів до управління інноваційним процесом); 3) функціональному (як функціональна складова 
інноваційного процесу та інноваційної системи підприємства); 4) соціальному (створює соціально-
орієнтований клімат в організації, націлений на інтелектуально-творчий пошук, генерування 
інноваційних ідей та результативну їх реалізацію). 

Крім рівнів інноваційної культури, існують її інструментальна й символічна підсистеми, які включають 
механізми формування інноваційної культури та реалізації інноваційного процесу. До інструментальної 
підсистеми належить інформаційно-комунікаційна база, інтелектуальні моделі і стратегії розвитку, 
нововведення у технологіях виробництва та управління, інноваційні організаційні структури, нововведення 
у корпоративній культурі, інноваційний аудит, інноваційна мотивація. При цьому символічна підсистема 
включає інноваційну ідеологію, місію та етику. Важливими є складові інноваційної культури, які 
відображають її сутність та специфіку. Сформовано три групи складових інноваційної культури: когнітивна 
- об'єднує професійні знання, творче мислення, кваліфікацію, досвід, вміння і навики, креативний 
потенціал, тобто інтелектуальний капітал підприємства, який формує інноваційні знання, генерує 
інноваційні ідеї для реалізації інноваційного процесу; ціннісно-мотиваційна - синтезує різного роду цінності, 
потреби, інтереси, мотиви, стереотипи та ін. суб'єктів інноваційної системи; поведінкова - узагальнює 
інноваційні типи поведінки суб'єктів інноваційної системи в інноваційному процесі. 

Інноваційна культура розглядається як цілісна система вироблених в організації і притаманних її 
членам моделей поведінки, що впливають на моду, спосіб життєдіяльності організації. У цьому 
розумінні інноваційна культура не є первісно визначеним станом. Вона – результат соціальних 
взаємодій і передається через навчання, численні контакти між групами людей, поведінку, настанови, 
норми, систему ціннісних орієнтацій, манери одягатися, етику трудових відносин, символи, стиль 
керівництва, церемонії, комунікації, мову (рис. 1). 

Діапазон інноваційної культури досить широкий: від створення умов ефективного використання 
інноваційного потенціалу (особистості, підприємства, організації) до його реформування. Інноваційна 
культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і здібність підтримувати і 
реалізувати інновації в усіх сферах життя. 
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Рис. 1. Структура інноваційної культури 
  

Інноваційна культура виконує наступні функції: трансляційну – передача з минулого в теперішній 
час і з теперішнього часу в майбутнє усталених типів інноваційної поведінки соціальних суб’єктів, які 
пройшли тривалу апробацію і набули певного ціннісного забарвлення в рамках даного суспільства; 
селекційну – відбір знову створених або запозичених інноваційних поведінкових моделей, які в 
щонайбільшій мірі відповідають потребам суспільства на певному етапі його розвитку; інноваційну – 
розкриття креативних можливостей описуваного соціокультурного механізму, вироблення нових типів 
інноваційної поведінки на основі зразків інноваційної діяльності, які виникли всередині самої культури 
або були щеплені ззовні [6]. 

Розглядаючи інноваційну культуру як перспективний метод управління, її можна 
охарактеризувати як самодостатній і здатний до саморегуляції соціально-психологічний механізм, 
який впливає на стиль керівництва та інноваційну модель поведінки на кожному етапі інноваційного 
процесу. Роль інноваційної культури у інноваційному розвитку підприємства полягає в організації, 
оптимізації, раціоналізації, контролі, регулювання і стимулювання взаємодії усіх елементів 
інноваційної системи підприємства. Мета формування культури інновацій полягає у реалізації 
ефективних інновацій в якісному вимірі, удосконалення механізму активізації необхідних потенціалів в 
інноваційному процесі [5, с. 80]. 

Слід зазначити, що впровадження певних правил та норм, які сприяють формуванню єдності 
цілей власників, менеджерів і трудового колективу суб’єкта господарювання, значно підвищує 
конкурентоспроможність і ефективність його діяльності, дає змогу досягати високих результатів. 
Розуміти і сприймати ці норми та правила повинна переважна більшість працівників (в ідеалі – усі). Це 
є свідченням високого рівня корпоративної культури підприємства чи установи. 

Формування інноваційної культури організації нерозривно пов’язане зі створенням сприятливих 
умов для розвитку креативного потенціалу її персоналу. Однією з головних передумов цього є 
формування певних позитивних морально-етичних устоїв, які сприймаються переважною більшістю 
колективу [8, с. 233]. 

Узагальнення практики інноваційної діяльності дало змогу виділити основні принципи формування 
інноваційної культури: чітке формулювання цілей інноваційної діяльності та їхня зрозумілість; 
усвідомлення пріоритетності цілей; націленість на результат; співробітництво членів проектної команди; 
вільний обмін ідеями та інформацією між членами команди інноваційного проекту; толерантне сприйняття 
керівництвом і членами команди ідей, висловлених іншими співробітниками; толерантне сприйняття 
можливих помилок і невдач; делегування повноважень членам команди; участь кожного члена команди у 
процесі досягнення цілей інноваційного проекту, усвідомлення своєї значущості; свобода творчості й 
висловлювань; заохочення ініціативи і творчого пошуку співробітників; заохочення до розвитку і набуття 
нових знань і навичок; недопустимість нав’язування ідей керівника інноваційного проекту членам команди; 
захист прав кожного члена команди на інноваційні рішення. 

Дотримання зазначених принципів створює передумови формування сприятливої інноваційної 
культури, яка є основою сприятливого інноваційного середовища, пробуджує енергію, ініціативу, творчий 
пошук працівників, орієнтує їх на досягнення результатів, що є недосяжними за звичайних умов. 

Практика інноваційної діяльності свідчить, що сприятлива інноваційна культура дозволяє 
подолати бар’єри на шляху активізації творчої діяльності колективу інноваційної організації (команди 
інноваційного проекту).  

Загалом сприятлива інноваційна культура дозволяє збільшити інтелектуальний капітал 
організації, повніше реалізувати потенціал інноваційного розвитку. Аналіз стану інноваційної культури, 
розроблення на цій основі заходів щодо її розвитку є одним із головних завдань інноваційної 
організації, вирішення якого забезпечує умови її стійкого прогресивного розвитку. 

Ділова 
етика 

Конкуренція, 
мова 

Символи Цінності Стиль, девіз 

Цінності 

Лідери інноваційної культури 
 

Стиль керівника 
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При аналізі поняття інноваційної культури виділяють наступні завдання інноваційної культури в 
системі інновації діяльності підприємства: виявлення творчих сил і здібностей, талантів, розвиток і 
реалізація креативного потенціалу підприємства; оптимізація кадрового, виробничого, фінансового, 
науково-технічного потенціалів для здійснення інноваційного процесі та існування інноваційної 
системи; стимулювання інтелектуальної та творчої активності за досягнення певних цілей завдяки 
використання інноваційних ідей; активізація та оптимізація інноваційних процесів на підприємстві; 
формування і впровадження інноваційних стратегій розвитку підприємства; застосування 
демократичного стилю управління [7, с. 175]. 

Формування інноваційної культури пов’язане з розвитком творчих здібностей і реалізацією 
креативного потенціалу самої людини - її суб’єкта. Інноваційна культура віддзеркалює цілісну 
орієнтацію людини, закріплену в мотивах, знаннях, вміннях і навичках, а також в образах і нормах 
поведінки. Формування інноваційної культури ґрунтується на системі цінностей організації, які 
представляють собою ряд ідей, часто неписаних, які обґрунтовують цілі і сенс роботи організації.  

Аналізуючи процес впровадження та формування інноваційної культури, доцільно виділити, що 
на нього впливають різноманітні чинники як зовнішні, так і внутрішні. До того ж необхідно враховувати 
безліч різноманітних факторів, щоб ефективно сприяти інноваційному розвитку, діяльності та 
активності персоналу, підтриманню сприятливого клімату в організації. Саме тому, інноваційна 
культура спонукає підприємства до вибору простих, чітких цілей та розвиває прагнення всього 
персоналу до інноваційного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна зробити висновок, що рівень інноваційної 
культури підприємства детермінується ефективністю його систем управління такими процесами: 
формування і використання інтелектуального потенціалу його персоналу; максимізації і мінімізації, 
відповідно, позитивних і негативних впливів зовнішнього середовища на діяльність підприємства та 
основні фактори формування його інноваційної культури. 

При цьому, сам рівень інноваційної культури суб’єкта господарювання виступає одночасно і 
передумовою формування сприятливого інноваційного мікроклімату, і одним з основних його 
факторів. 
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Анотація 

Розглянуто еволюцію формування поняття, значення і сутності інноваційної культури. 
Визначено основні передумови, економічні пріоритети і концептуальні аспекти, які спонукають 
підприємства започатковувати інноваційну культуру. Проаналізовано процес впровадження 
інноваційної культури, на який впливають різноманітні чинники як зовнішні, так і внутрішні. Враховані 
різноманітні фактори, що ефективно сприяють інноваційному розвитку, діяльності та активності 
персоналу, підтриманню сприятливого клімату в організації. Удосконалено понятійний апарат 
інноваційної культури як соціально-економічної категорії, визначено її основні завдання та функції. 

Ключові слова: інноваційна культура, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, 
інноватика, корпоративна культура, управлінський прибуток. 
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Аннотация 
Рассмотрена эволюция формирования понятия, значение и сущности инновационной 

культуры. Определены основные предпосылки, экономические приоритеты и концептуальные 
аспекты, побуждающие предприятия внедрять инновационную культуру. Проанализирован 
процесс внедрения инновационной культуры, на который влияют различные факторы как 
внешние, так и внутренние. Учтены различные факторы, которые эффективно способствуют 
инновационному развитию, деятельности и активности персонала, поддержанию благоприятного 
климата в организации. Усовершенствован понятийный аппарат инновационной культуры как 
социально-экономической категории, определены ее основные задачи и функции. 

Ключевые слова: инновационная культура, инновационный потенциал, инновационная 
деятельность, инноватика, корпоративная культура, управленческая прибыль. 

 
Annotation 

Shaping the evolution of the concept, value and essence of innovation culture. The basic premise, 
economic and conceptual aspects that encourage companies to implement innovative culture. Analysed 
process of introduction of innovative culture on which various factors influence both external and internal. 
Various factors, which effectively assist innovative development, activity and activity of personnel, to 
maintenance of favourable climate, in organization, are taken into account. Improved conceptual device 
innovation culture as a social-economic category, its principal objectives and functions. 

Key words: innovation culture, innovation potential, innovation, culture of company, management 
profit. 
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ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
АКТИВІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки відбувається 

зниження ролі матеріальних факторів виробництва та підвищення нематеріальних у процесі 
створення вартості суб’єкта господарювання, визначення його конкурентоздатності й частки на ринку. 
Сьогодні дослідження даної тематики є актуальним, бо виникає потреба в ідентифікації 
інтелектуальних активів суб’єкта господарювання (ІАСГ) із врахуванням ринкових (іміджу компанії, 
зв’язку із клієнтами та партнерами) і виділенням організаційних активів (бізнес-процесів) для адаптації 
інструментів з оцінки та формування підходу до управління вартістю ІА на українських підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цим питанням присвячена значна кількість праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників: В. Петренка, А. Козирєва, П. Цибульова, В. Зінова, Л. Баруха, 
Р. Каплана, Д. Нортона, Т. Стюарта [7-14]. Із вказаних, низка науковців-економістів розглядають 
управління вартістю ІАСГ в контексті управління вартістю будь-якого активу підприємства. Для 
інтелектуальних активів доцільно удосконалити існуючі методи та інструменти управління вартістю.  

Постановка завдання. Метою статті є формування системного підходу до управління вартістю 
ІАСГ за допомогою методів та інструментів, що враховують особливості економіки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в науковій літературі не існує єдиного 
трактування поняття інтелекутльних активів. Автором пропонується таке визначення, котре слід 
розуміти як низку раціонально-використовуваних інформаційних, інтелектуальних і розумових 
ресурсів, що взаємодіють у внутрішньому та зовнішньому середовищі суб’єкта господарювання для 
створення унікальних конкурентних переваг з метою отримання надприбутку. До цих активів належать 
ті, що вдалось виявити, описати та віднести на баланс підприємства. Враховуючи вищезазначене і [5], 
на рис.1. зобразимо схему формування вартості суб’єктів господарювання. 

Проаналізувавши рис.1, виділимо два етапи класифікації інтелектуальних активів: внутрішні, що 
включають структурний та людський капітал (формуються та акумулюються у внутрішньому 
середовищі – технології, ноу-хау, організаційна культура, рівень кваліфікації, лояльність, 
інтелектуальний кадровий потенціал) та зовнішні, у які входить споживчий капітал (імідж, репутація 
торгової марки). Враховуючи специфіку вітчизняних суб’єктів господарювання, можна провести 
розподіл їх кадрового складу на такі групи: адміністративний апарат, виробничий персонал, 
працівники науково-дослідного сектору, допоміжні робітники. 
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Рис. 1. Схема формування вартості суб’єкта господарювання на основі інтелектуальних 

активів
* 

*
Джерело: власна розробка автора 
 
Інтелектуальні активи, завдяки своїй нематеріальній формі, можуть брати участь паралельно у 

кількох виробничо-господарських процесах (мережевий ефект), при цьому на відміну від матеріальних 
активів, їх кількість не зменшується, а примножується (ефект навчання), вони не мають фізичного зносу та 
здатні до самовідновлення (ефект невичерпності). Цим ІА впливають на дохід суб’єкта господарювання 
зокрема, та на підвищення його вартості в цілому. Але ІА володіють низкою ризикоутворюючих факторів, 
що можуть знизити вартість окремих активів та компанії загалом. До них віднесемо ризики помилковості на 
стадії науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт [2; 3], для запобігання й зниження розміру 
збитків яких потрібний ефективний механізм управління інтелектуальними активами. 

Під механізмом управління ІАСГ слід розуміти збалансовану систему ланок, де рух чи вплив на 
один ІА породжує рух решти ІА системи. Управління вартістю ІАСГ – це довгострокова стратегія, 
спрямована на максимізацію прибутку від використання ІА у виробничо-господарській діяльності, а 
також зниження чи запобігання внутрішніх та зовнішніх ризиків. 

Зміна вартості суб’єкта господарювання спричинена оцінкою вартості як окремих, так і 
комплексу інтелектуальних активів. Саму концепцію управління вартістю компанії, чи вартістю її 
інтелектуальних активів можна зобразити таким чином (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Управління вартістю суб’єкта господарювання на основі оцінки його 
інтелектуальних активів 

Джерело: власна розробка автора 
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Дохід від використання ІА у виробничо-господарській діяльності суб’єкта господарювання 

Управління вартістю матеріальних активів 
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Управління інтелектуальними активами на базі вартісного підходу  
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- Первісна; 
- Балансова; 
- Вартість для цілей оподаткування  
 

Інтелектуальні активи суб’єкта господарювння 

Формування вартості суб’єкта господарювання 

Управління вартістю суб’єкта господарювання 
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Відповідно до системи управління інтелектуальними активами, що ґрунтується на вартісному 
підході, пропонується трьох етапна замкнута модель управління ІАСГ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модель управління інтелектуальними активами суб’єкта господарювання* 

Джерело: власна розробка автора 
 
На першому етапі визначаються основні інтелектуальні активи з врахуванням зовнішнього 

середовища та політики управління суб’єкта господарювання. Далі, на етапі використання і розвитку 
ІА, приймаються управлінські рішення, які представлені такими блоками:  

–  ідентифікація ІА – розпізнання інтелектуальних активів серед інших активів суб’єкта 
господарювання, їх доступність з метою подальшого розповсюдження, використання та розвитку [4, с. 23]; 

–  створення, придбання ІА – включає отримання економічних вигод, шляхом керування 
зовнішніми джерелами знань суб’єкта господарювання, що трансформуються у його інтелектуальні 
активи (інтерфейсний капітал) та стимулюванням творчого потенціалу кадрів для ґенерації нових ідей; 

–  бізнес-процеси ІА – організація доступу, сприятливих умов для обміну і розподілу ІАСГ між 
фахівцями з метою подальшої їх “переробки системою“ та отримання ефекту [6]; 

–  капіталізація, комерціалізація ІА – використання інтелектуальних активів у власних виробничо-
господарських операціях, або для передачі прав на них іншим особам через ринок інтелектуальної 
власності [5, с. 241-242]; 

–  правовий захист ІА – забезпечення цільового та кваліфікованого використання 
інтелектуальних активів, а також законодавчо-правової бази для їх надійності й конфіденційності. 

На завершенні моделі є третій етап, де визначається ефект кожного показника управління ІАСГ. 
Критерієм ефективності діяльності суб’єкта господарювання є функція сукупності оціночних 
показників, яка дозволяє комплексно та ієрархічно оцінити міру відповідності виробничо-
господарського процесу. Ефективність представимо як суму окремих параметрів, тому цільову 
функцію зобразимо у вигляді такої залежності: 

                                                  ),(...)()( 21 nafafafE +++=                                                  (1) 

де 
і

a  – стан виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання у даний період часу; 

n  – кількість оціночних показників (i=1, 2, … n). 
Подана модель зображає загальний підхід до управління ІАСГ. Для кожного блоку потрібно 

розробити систему показників, що дозволить ефективно здійснювати процес управління ІАСГ, який 
ґрунтується на оцінці їх вартості (вартісному підході). Існує декілька класичних підходів і методів до оцінки 
інтелектуальних активів [1; 5], вибір яких у практичній діяльності залежить від наявності необхідної 
інформації, потреб споживачів або власників, економічної ситуації. Вартісний підхід – це спосіб визначення 
вартості ІА в межах якого використовується один або комплекс методів оцінки. Він базується на оцінці 
потенційних вигод покупців та продавців ІАСГ від їх використання у виробничо-господарській діяльності. 

Особливостями системи показників для управління вартістю інтелектуальних активів є те, що 
ведеться підбір показників з метою оцінки напрямів створення вартості ІА (зростання, модернізація, 
ефективність, стабільність). Це показники, які дозволяють відстежити зміну вартості самих ІА та зміну 
ринкової вартості суб’єкта господарювання за вказаними напрямами. На основі рис.1. охарактеризуємо 
систему показників внутрішніх (структурний, людський) та зовнішніх (споживчий) ІАСГ:  

1) до структурного капіталу належить інтелектуальна власність та бізнес процеси, якому 
притаманні такі показники: кількість втілених винаходів; дохід від нової продукції; витрати на НДКР; 

ІІ. Етап. Використання і розвиток ІА 

Ідентифікація ІА 

Капіталізація ІА 

Комерціалізація ІА 

Бізнес-процеси ІА 

Створення ІА 

Придбання ІА 

Правовий захист  ІА 

І. Етап. Визначення ІАСГ ІІІ. Етап. Піраміда ефективності управління ІА 
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експертна оцінка конкурентів; кількість поданих заявок на реєстрацію патентів на винахід; 
капіталовкладення у розвиток виробництва; 

2) людському капіталу належать такі показники: людські ресурси задіяні у НДКР; рівень 
кваліфікації та плинність кадрів; частка доходу, що припадає на адміністративний персонал; 

3) споживчий капітал включає в себе наступні показники: базу клієнтів; репутацію фірми; 
дистрибуція; 

Для прийняття управлінських рішень щодо ІАСГ доцільно використовувати опціон згідно якого 
потенційний покупець ІА отримує право, але не зобов’язання здійснити покупку (call option), а потенційний 
продавець ІА – здійснити продаж (put option) за узгодженою ціною та у визначений момент часу, або 
двосторонній договір (double option), який дасть змогу знизити вплив ризиків, що виникають на різних 
стадіях інноваційних процесів. Суб’єкт господарювання має можливість використовувати опціон у випадку 
несприятливого прогнозу попиту, тоді він може скористатися відстрочкою для виходу з інновацією на 
ринок, що дозволить досконало вивчити поточну кон’юнктуру ринку. 

Інтелектуальні активи мають ознаки неконкурентності та невиключності, що крім позитивного 
впливу, надає їм і негативних властивостей. Зокрема, нечіткі права власності і є наслідком 
неконкурентності. Одним із способів захисту прав на інтелектуальні активи є патентування, що може 
розглядатися як “call option”, тобто право на використання результатів інтелектуальної діяльності. При 
патентуванні суб’єкт господарювання не зобов’язаний використовувати інтелектуальний актив у 
господарському обігу, а отримує тільки право на його використання. 

Як зазначалося вище, для оцінки вартості ІА у більшості випадків застосовуються декілька 
методів, котрі суттєво дозволяють підвищити економічну обґрунтованість отриманих результатів 
оцінки. Дані методи поділяються на загальні та спеціальні. 

До загальних відносять дохідний та витратний підходи. Дохідний в свою чергу включає: метод 
капіталізації економічного ефекту – полягає у тому, що за допомогою ставки капіталізації відбувається 
трансформація економічного ефекту у величини вартості; метод дисконтування грошових потоків – 
полягає у тому, що вартість ІА визначається як загальна величина дисконтованих грошових потоків за 
період їх використання. До витратного відносять – метод вартості створення.  

Спеціальні методи оцінки включають дохідні методи, до котрих належать: метод капіталізації 
додаткових прибутків – дозволяє на основі порівняння прибутковості суб’єкта господарювання, який 
використовує ІА, та прибутковості підприємств, котрі не використовують ІА, визначити економічний ефект; 
метод звільнення від роялті – полягає у розподілені прибутків від реалізації ліцензованої продукції. 

Проаналізувавши існуючі методи оцінки інтелектуальних активів, встановлено, що найбільш 
поширеними з них на сьогодні є доходні, це в свою чергу пояснюється високою ефективністю 
використання інтелектуальних активів порівняно із іншими видами економічних ресурсів. Для 
підвищення рівня результатів оцінки важливим є удосконалення методів дисконтування та 
капіталізації економічного ефекту від використання ІА. Застосування методу капіталізації додаткових 
прибутків дозволяє визначити економічний ефект від використання ресурсів цього виду за допомогою 
показників перевищення прибутковості, а також розрахувати величину їх вартості із застосуванням 
коефіцієнта капіталізації. 

Висновки з проведеного дослідження. Основним результатом даної статті є удосконалення 
механізму оцінки ІАСГ. Доведено, що даний механізм являє собою інформаційну систему, яка 
трансформує первісну інформацію в інформацію про вартість ІАСГ. При інформаційній оцінці значну 
увагу слід зосередити на взаємодії оцінювача та керівництва будь-якого суб’єкта господарювання, а 
також якості отриманої від інших суб’єктів інформації. Інформація про вартість ІАСГ являє собою 
комплекс принципів, напрямів та методів визначення вартості, яка в подальшому буде 
використовуватися оцінювачем у інтересах суб’єкта господарювання і приведе до узагальнення 
проміжних результатів оцінки. 
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Анотація 
Розглянуто інтелектуальні активи суб’єктів господарювання і побудовано модель управління 

ними, в якій вказуються ключові фактори, приймаються управлінські рішення та визначається 
ефект кожного показника управління. Сформовано системний підхід до управління вартістю 
інтелектуальних активів підприємств. Запропоновано авторське визначення інтелектуальних 
активів, проаналізовано етапи їх класифікації. Вивчено ризикоутворюючі фактори, що можуть 
знизити вартість окремих активів компанії. Встановлено, що необхідний механізм управління 
інтелектуальними активами, який дасть змогу максимізувати прибуток, а також запобігти 
ризикам. 

Ключові слова: інтелектуальні активи, управління вартістю, механізм управління. 
Аннотации 

Рассмотрены интеллектуальные активы субъектов хозяйствования и построена модель 
управления ними, в которой указываются ключевые факторы, принимаются управленческие 
решения и определяется эффект каждого показателя управления. Сформирован системный 
подход к управлению стоимостью интеллектуальных активов предприятий. Предложено 
авторское определение интеллектуальных активов, проанализированы этапы их классификации. 
Изучены рисковые факторы, которые могут снизить стоимость отдельных активов компании. 
Установлено, что необходим механизм управления интеллектуальными активами, который 
позволит максимизировать прибыль, а также предотвратить риски. 

Ключевые слова: интеллектуальные активы, управление стоимостью, механизм 
управления. 

Annotation 
Are considered the intellectual assets of enterprises and constructed model their management in 

which indicates key factors are taken administrative decisions and determined the effect of each parameter 
management. Formed a systematic approach to managing the value of intellectual assets of enterprises. 
Proposed by the author's definition of intellectual assets, analyzed the stages of the classification. Studied 
risk factors that can reduce the cost of individual assets. Found that a mechanism intellectual asset 
management, which will maximize profits and prevent risks. 

Key words: intellectual assets, cost management, management mechanism. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
 

Постановка проблеми. Раціональне і корисне використання інформаційних ресурсів та 
оптимізації інформаційно-комунікаційних потоків забезпечує ефективність інформаційно-
комунікаційної системи торговельної мережі. Проблеми формування, накопичення, зберігання та 
використання інформаційних ресурсів різко зростають при ускладненні організаційної структури та 
збільшенні обсягу накопичуваної інформації. Тому підприємства повинні здійснювати перехід до 
використання інтегрованих інформаційних ресурсів. 

Інформаційно-комунікаційна система категорійного менеджменту призначена підвищити 
ефективність комунікацій на підприємствах роздрібної торгівлі. Впровадження категорійного 
менеджменту у роздрібній мережі в змозі структурувати й оптимізувати інформаційно-комунікаційні 
потоки підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань реалізації та впровадження 
нових методів управління асортиментом, у тому числі і категорійного менеджменту, займалися такі 
вчені, як Леманн Д., Дональд Р., Рассел С., Винер Р., Гейлер Г., Бузукова О., Сисоєва С., 
Снегірьова В., Коновалова Т., Костина Г. [1-6]. Проблеми інформаційних систем і комунікацій у 
діяльності торговельних підприємств висвітлені в роботах Пушкаря О., Мізюка Б., Прус Л. та інших 
[7-11]. Але питання інформаційно-комунікаційної підтримки категорійного менеджменту та її 
впровадження в торговельних мережах потребують у сучасних ринкових умовах подальшого розвитку.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз економічної ефективності впровадження 
категорійного менеджменту, а також його інформаційно-комунікаційної системи у діяльність мережі 
роздрібної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виділяють ряд передумов, що свідчать про 
необхідність впровадження на підприємстві категорійного менеджменту [12]:  

– недостатнє зростання товарообігу і (або) валового доходу;  

– відтік покупців або незначне збільшення їхньої кількості; 

– відсутність балансу в асортименті;  

– періодична відсутність товару на полицях; 

– розбіжності з постачальниками щодо питань асортименту; 

– висока вартість споживчого кошика в порівнянні з конкурентами; 

– розширення бізнесу й організація нового формату підприємства.  
На етапі впровадження категорійного менеджменту практично всі підприємства, за рідкісними 

виключеннями, стикаються з цілим рядом проблем, які мають системний характер і виходять далеко 
за межі одного закупівельного підрозділу. Нерозуміння їх може привести не тільки до труднощів при 
переході на систему категорійного менеджменту, неефективності змін, але і серйозно нашкодити 
бізнесу в цілому: 

– небажання вищого керівництва визнати необхідність змін в управлінні асортиментом і 
відсутність чітких стратегічних планів розвитку компанії і магазинів;  
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– невідлагоджена організаційна структура компанії, нечіткий розподіл обов'язків між відділами і, 
найголовніше, нерозуміння того, що це позбавляє підприємство можливості розвиватися; 

– неврахування потреб покупців при роботі з асортиментом магазину і труднощі в сприйнятті 
постачальників як союзників, з якими потрібно ділитися інформацією;  

– нестача навиків при роботі з новими інформаційними технологіями і комп'ютерними системами 
та відсутність в компанії підготовлених фахівців в області управління асортиментом як на рівні 
керівництва, так і на рівні виконавців. 

Всі ці перешкоди не просто заважають впровадженню категорійного менеджменту, а й розвитку 
підприємства в цілому, адже неможливо ефективно управляти асортиментом за відсутності 
нормально структурованої бази даних та кваліфікованих співробітників. Все це потребує 
організаційних змін і забезпечення необхідними ресурсами, що приведе до подальшого зростання і 
розвитку підприємства [13]. 

Виходячи з позиції інформаційно-комунікаційного підходу, категорійний менеджмент слід 
розглядати як процес управління стратегічними бізнес-одиницями товарними категоріями з 
інформаційно-комунікаційними центрами, в ролі яких виступають категорійні менеджери, що 
забезпечують координацію основних бізнес-функцій та комунікацій, представляють собою джерело 
формування і акумулювання інформаційних потоків підприємства, діяльність яких спрямована на 
підвищення ключових показників результативності та задоволення потреб покупців [14]. 

Для впровадження категорійного менеджменту  у торговельній мережі слід побудувати 
оптимальний алгоритм ухвалення рішення щодо включення номенклатури в асортимент та 
необхідного їй рівня інформаційно-комунікаційної підтримки.  

На рис. 1 наведено схему практичної реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки 
категорійного менеджменту торговельної мережі.  

Запропоновані методичні засади розробки і впровадження інформаційно-комунікаційної 
підтримки процесу управління асортиментом дозволяють регламентувати діяльність менеджера, 
забезпечити чітке і якісне виконання його функціональних обов’язків на основі існуючих інформаційних 
ресурсів і засобів комунікацій. 

Представлена на рис. 1 схема спрямована на забезпечення регламентації інформаційно-
комунікаційних потоків через постійний моніторинг усіх етапів категорійного менеджменту. Так, на 
самому початку після вибору специфікації торговельної мережі чи конкретного магазину 
розробляється відповідна організаційна структура, у якій враховується призначення відповідальних за 
бізнес-процеси, мотивація співробітників, розробляється положення про асортиментну політику, 
описуються бізнес-процеси і стандарти діяльності.  

Розглянемо більш детально результати впровадження категорійного менеджменту, а також його 
інформаційно-комунікаційної підтримки на прикладі однієї вітчизняної торговельної мережі. В рамках 
даної роботи зосереджено увагу на таких питаннях: визначення інформаційного забезпечення 
відповідно до завдань і функцій категорійних менеджерів; розподіл функцій управління асортиментом 
між підрозділами підприємства; аналіз ефективності впровадження категорійного менеджменту у 
діяльність торговельної мережі.  

У табл. 1 наведено основні завдання, що повинен виконувати категорійний менеджер, його 
функції, а також відповідні інформаційні ресурси, призначені для ефективної діяльності категорійних 
менеджерів.  
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Рис. 1. Схема практичної реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки категорійного 
менеджменту торговельної мережі 
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Таблиця 1 
Функції категорійного менеджера та їх інформаційне забезпечення 

 
Завдання Функції Інформаційні ресурси 

Визначення складу 
категорій 

Участь у розробці і затвердженні загальної 
асортиментної стратегії; управління категоріями; 
визначення ролі і формулювання стратегії для 
категорій; управління асортиментом всередині 
категорії; формування асортиментної матриці; 
пошук нових товарів для категорії. 

Визначення ціни і 
засобів реалізації 

товару 

Участь у формуванні планів з продажу категорій; 
участь у розробці і реалізації цінової стратегії; 
ціноутворення і формування прайс-листів; 
координація робіт з розробки, впровадження і 
підтримки системи мерчандайзингу; розробка 
маркетингових заходів для підтримки і 
стимулювання продажу товарів категорії; 
організація і контроль за проведенням робіт з 
оптимізації цін; організація і контроль за 
організацією промоакцій і маркетингових заходів. 

Визначення 
закупівельної 

політики 

Організація та контроль за проведенням 
оптимізації портфелю постачальників; 
закупівельна політика, розміщення замовлень і 
підтримка товарного запасу; пошук і 
встановлення зв’язків з постачальниками; 
організація закупівель товарів, їх доставки і 
зберігання; аналіз збутових показників і підтримка 
економічних показників. 

Розвиток існуючих 
категорій і участь у 
створенні товарів 

власної 
торговельної марки 

Розробка маркетингових стратегій і 
впровадження ефективного маркетингового 
плану; моніторинг ринку товарів категорій; 
організація і проведення маркетингових 
досліджень; моніторинг конкурентів відносно їх 
асортименту, цін і технологій роботи з 
категоріями. 

Аналіз ефективності 
заходів і продажів 

Робота з оптимізації витрат; складання 
порівняльних аналізів; аналіз продажів і 
прибутковості окремих товарів і категорії в 
цілому; аналіз задоволеності споживачів. 

Керівництво 
підлеглими йому 
співробітниками 

Керівництво і координування діяльності 
співробітників відділу з метою забезпечення 
максимальних планових показників. 

Внутрішні документи торговельного 
підприємства: бюджет торговельного 
підприємства та дані щодо досягнення 
бюджетних цілей; дані про прибутки та 
збитки по торговельному підприємству в 
цілому та деталізовані по окремим 
підрозділам і товарам; дані збуту за 
асортиментними групами, окремими 
продуктами, регіонами, сезонами або 
днями тижня; рахунки клієнта, об’єм і 
періодичність їх покупок; дані про запас 
готової продукції; звіти про попередні 
дослідження. 
Офіційні видання та документи: видання 
державних установ, статистичні довідники 
(у т.ч електронні); засоби масової 
інформації; економічна й технічна 
спеціальна література; річні звіти 
конкурентів; документи професіональних 
асоціацій; різні спеціальні видання. 
Неофіційні джерела інформації: контакти з 
клієнтами, постачальниками, 
посередниками, торговельним 
персоналом або співробітниками самого 
підприємства, з персоналом, що працює 
на спеціалізованих галузевих виставках. 
Специфічні джерела інформації: 
придбання товарів конкурентів; 
здійснення екскурсій на виробництво; інші 
специфічні акції. 
Синдикативні джерела інформації: 
інформація про товарні ринки; інформація 
про роздрібні ціни, динаміку продажів; 
відомості про споживача; відомості про 
аудиторії і рейтинги ЗМІ; бази даних; 
моніторинг публікацій. 

 
Крім того, було запропоновано розподіл функцій управління асортиментом між підрозділами 

торговельної мережі, що наведений у табл. 2.  

Таблиця 2 
Розподіл функцій управління асортиментом між підрозділами торговельної мережі 

 
Функція категорійного менеджменту Підрозділ / посадова особа 

Формування асортиментної матриці 
Пошук і встановлення зв’язків з постачальниками, проведення 
переговорів з постачальниками 

Категорійні менеджери 

Ціноутворення та формування прайс-листів  

Моніторинг конкурентів відносно їх асортименту і цін 

Директор відділу ціноутворення, 
категорійні менеджери 

Координація робіт з розробки, впровадження і підтримки системи 
мерчандайзингу 
Розробка маркетингових заходів для підтримки і стимулювання 
продажів товарів 

Директор департаменту маркетингу, 
категорійні менеджери 

Організація закупівель товарів, їх доставки і зберігання Директор відділу товароруху, категорійні 
менеджери 

Аналіз продажів і прибутковості окремих товарів і категорій в 
цілому 

Відділ аналізу операційної діяльності, 
категорійні менеджери  

 
Регламентація інформаційно-комунікаційних потоків і визначення відповідальності кожного з 

учасників процесу категорійного менеджменту надасть торговельній мережі можливість ефективно 
управляти товарним асортиментом.  
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Для цього необхідно максимально зосередити усі функції з управління асортиментом у відповідних 
категорійних менеджерів як центрів відповідальності та інформаційно-комунікаційних центрів. 

Існує декілька десятків критеріїв, за якими можна оцінювати ефективність/неефективність 
категорійного менеджменту. Наприклад, це або виторг, або маржа з одиниці поличного простору. Небагато 
мереж можуть собі дозволити оцінювати цей критерій і управляти ним. У кращому разі оцінюється вся 
полиця цілком, вся категорія. Не скрізь введені принципи змінюваності марок, внаслідок чого відбуваються 
нерегулярні зміни асортиментної матриці. Деякі товари затримуються на полицях, не надаючи місця 
новим. Можна наголосити на дуже невеликому інноваційному прагненні категорійних менеджерів. Адже 
робота з матрицею - це не тільки робота з провідними брендами, але і пошук новинок. 

Подібне відношення характерне для періоду бурхливого зростання. Але, якщо не орієнтуватися 
на довгострокові стратегічні плани присутності на ринку, не відстежувати зміни в зовнішньому 
середовищі, одного разу можна отримати безнадійне відставання від конкурентів. 

Періодично категорійний менеджер повинен оцінювати ефективність управління основною 
діяльністю, що пов'язана з оптимальним управлінням витратами, обсягами продажів та цінами реалізації.  

Оцінка результатів категорійного менеджменту – це інструмент управління, який визначає, 
оцінює і контролює прогрес виконання бізнес-плану категорії. Оцінка результатів переслідує три цілі:  

– забезпечує дисципліну і структурованість бізнес-процесу категорійного менеджменту;  

– впливає на реакцію виконавців при впровадженні системи мотивації; 

– полегшує оцінку внеску бізнес-одиниці (категорії) в загальний результат.  
Для досягнення цієї мети визначення ефективності повинне мати збалансовану архітектуру, яка 

охоплює разом з традиційними фінансовими показниками, також оцінку роботи з погляду споживача і 
хід виконання бізнес-процесу. Тобто збалансована архітектура, на відміну від звичайної метрики, 
показує внутрішню (наприклад, валовий прибуток) і зовнішню (наприклад, оцінка задоволення 
споживача) оцінки ступеня виконання бізнес-плану. Мета і нормативи оцінки результатів відрізняються 
не тільки для різних підприємств, але і для різних категорій. Проте, критерії оцінки типові для всіх 
категорій. Ось деякі з цих критеріїв:  

– оцінка споживачем – визначає, чи досягнуті пов’язані із споживачем мета і стратегії (кількість 
покупців, рівень задоволення споживача, відсоток постійних покупців, сума середньої покупки і 
кількість товарів в одному чеку тощо);  

– оцінка роздрібним оператором – визначає, чи досягнуті мета і стратегії пов’язані з діяльністю 
підприємством (валовий дохід, маржа, прибуток, об’єми закупівель, товарні запаси, товарообіг, 
ефективності використовування активів, рівень сервісу тощо); 

– оцінка постачальником – визначає, чи досягнуті мета і стратегії, пов’язані з діяльністю 
постачальника (дохід, прибуток, обсяги закупівель, товарні запаси, товарообіг, частка товарів 
постачальника в категорії і його повна частка, ефективність використовування активів тощо).  

Метою керівництва торговельних мереж є отримання прибутку від продажу товарів, при умові 
збереження старих та залучення нових покупців, адже саме вони вибирають який товар і у якому 
магазині купувати. На основі цього можна зробити висновок, що задоволеність покупців – ключовий 
показник кожного торговельного підприємства, що бажає підвищувати лояльність покупців та 
поліпшувати характеристики маркетингової діяльності, від якої залежить успішний розвиток 
підприємства.  

Моніторинг задоволеності покупців якістю товарів та рівнем обслуговування оснований на 
аналізі інформації про думку і поведінку покупців і визначається  стандартами ISO 9004:2000. 
Задачами моніторингу є: 

– формування бази даних планових та фактичних показників задоволеності; 

– визначення наявності та причин відхилення запланованих показників маркетингової діяльності 
від фактичних; 

– розробка заходів, що направлені на підвищення якості товарів та рівня обслуговування 
покупців. 

Індекс задоволеності споживачів – інструмент для внутрішнього та зовнішнього аналізу 
лояльності покупців та споживачів. Цей показник відображає відношення споживачів до діяльності 
підприємства. Розрахунок індексу задоволеності дозволяє виявити значення та співвідношення ціни, 
якості, доступності та інших факторів, що впливають на лояльність покупців. Адже саме лояльність 
має вплив на прибуток торговельного підприємства. У деяких випадках збільшення кількості постійних 
покупців усього на 5% у загальній структурі споживачів призводить до збільшення прибутку на 100%. 
Існують різні методи вимірювання індексу задоволеності споживачів, і кожне підприємство вибирає 
для себе найбільш прийнятний. Процес розрахунку індексу для кожного підприємства складається з 
етапів, що показані на рис. 2. 
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Рис. 2. Етапи процесу розрахунку індексу задоволеності споживачів 

 
Отримані дані дозволяють: 

– збільшити прибуток за рахунок збільшення лояльності покупців; 

– розвивати культуру спілкування на підприємстві, що орієнтована на покупця; 

– встановити цілі у галузі поліпшення обслуговування; 

– точно визначити запити покупців; 

– визначити пріоритети для поліпшення задоволеності покупців. 
Отже, в умовах жорстокої конкурентної боротьби використовуючи індекс задоволеності 

споживачів керівники торговельних підприємств зможуть сконцентрувати свою увагу на вирішальних 
факторах успіху маркетингової діяльності, що пов’язані з підвищенням задоволеності покупців. 

Крім викладеного вище, для визначення цілей і завдань по підвищенню прибутковості на 
майбутній період пропонується робити аналіз ефективності товарної категорії за напрями, що 
показано у табл. 3. 

Таблиця 3 
Напрями аналізу товарної категорії 

 
Ринок товарної категорії, що аналізується Споживачі 

позиції, що забезпечують найбільший обсяг продажів і 
прибутку; 
сегменти, що зростають або скорочуються на даний 
момент, причини цього; 
зміни цих показників за останній рік; 
економічні та соціальні чинники, що  впливають на 
продажі товарів у даній категорії; 
поведінка постачальників і заходи з покращення 
взаємодії з ними; 
привабливість ринку даної товарної категорії. 

виділення цільових сегментів споживачів у даній 
товарній категорії; 
основні чинники ухвалення рішення споживачами 
щодо покупки в даній товарній категорії та їхній вплив 
на покупки; 
дії, що направлені на поліпшення пропозиції для 
кожного сегменту споживачів. 
 

Конкуренти Підприємство 

основні конкуренти в даній категорії, яка їх частка 
ринку, стратегія (асортимент, ціни, просування 
товарів); 
напрями розвитку конкуренції, визначення 
агресивності конкурентів 
визначення ймовірності наступних кроків конкурентів. 

зміни продажів і прибутку в даній категорії; 
позиціонування категорії по відношенню до 
конкурентів за асортиментом, ціною, просуванням 
товарів;  
визначення основних сильних і слабких сторін в даній 
категорії; 
визначення необхідних дій для посилення позиції. 

 
На досліджуваному підприємстві роздрібної торгівлі було проаналізовано маржинальний 

прибуток, який було створено за рахунок впровадження категорійного менеджменту у свою діяльність. 
Згідно представлених даних, торговельна мережа збільшила свій маржинальний прибуток у 

Вибір ключових факторів для проведення дослідження 

Вибір групи вторинних факторів 

Побудова «ідеальної» бальної шкали оцінки задоволеності 

Розробка анкет для опитування покупців 

Проведення опитування покупців 

Обробка і аналіз інформації 

Розрахунок значень індексу та оцінка його динаміки 
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середньому на 16,72% за рахунок впровадження категорійного менеджменту у свою діяльність, 
отримавши 4017 тис. грн. маржинального прибутку. 

Роздрібному оператору для оцінки ефективності категорії слід оцінити ключові показники 
обраних категорій за певними критеріями. У табл. 4 наведені критерії для визначення ефективності 
категорії «Дитяче харчування» у конкретному магазині торговельної мережі, що досліджувалась. 

Таблиця 4 
Значення показників ефективності впровадження категорійного менеджменту за 2010-2012 рр. 

 

Ключові показники результативності 2010 2011 2011/ 
2010 2012 2012/ 

2011 
Період 
оцінки 

Частка категорії в загальному товарообігу 0,52 0,55 105,77 0,6 109,09 за рік 

Товарообіг категорії у натуральному виразі 1680 3360 200,00 7200 214,29 за рік 

Товарообіг категорії у вартісному виразі 14327 23567 164,49 40682 172,62 за рік 

Середній чек 25,7 30,8 119,84 45,3 147,08 за день 

Величина потоку покупців 5 11 220,00 17 154,55 за день 

Кількість покупок категорії  7 14 200,00 30 214,29 за день 

Кількість покупок категорії  140 280 200,00 600 214,29 за місяць 

Швидкість обігу товарних запасів 20 15 75 10 66,67 за місяць 
 

Зростання зазначених вище показників у 2011 році відбувалось за рахунок підвищення репутації 
і завоювання нових клієнтів. Згідно наведених даних, впровадження у діяльність досліджуваного 
роздрібного магазину у 2012 році призвело до прискорення швидкості обігу товарних запасів на 9,33%, 
що, в свою чергу, вплинуло на збільшення частки категорії у загальному товарообігу магазину та 
збільшення обсягу продажів товарів даної категорії за місяць на 14%. 

Значну частку в цьому збільшенні забезпечує інформаційно-комунікаційна система категорійного 
менеджменту. Співставлення цієї частки з витратами на програмно-апаратне, мережне забезпечення 
та оренду виділених комунікаційних каналів дозволяє визначити ефективність впровадження 
інформаційно-комунікаційної системи категорійного менеджменту. Маржинальний дохід від 
впровадження категорійного менеджменту або сума покриття постійних витрат дозволяє покрити 
адміністративно-управлінські витрати, до складу яких відносяться витрати на ІТ-департамент. 

Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження ключових моментів і 
проблем впровадження категорійного менеджменту у діяльність магазинів роздрібної торгівлі було 
визначено інформаційне забезпечення, що відповідає функціям і завданням категорійного 
менеджменту, а також здійснено розподіл функцій управління асортиментом між підрозділами 
торговельної мережі.  

Розроблено схему практичної реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки категорійного 
менеджменту торговельної мережі, що дозволяє регламентувати діяльність категорійного менеджера 
та забезпечить чітке і якісне виконання його функціональних обов’язків на основі існуючих 
інформаційних ресурсів і програмно-апаратних засобів внутрішніх і зовнішніх комунікацій. 

Виявлено, що оцінка результатів впровадження категорійного менеджменту впливає на систему 
мотивації співробітників, відповідальних за розробку і реалізацію бізнес-плану. Крім того, це 
інструмент, що допомагає постачальнику і роздрібному оператору зрозуміти спільність їх рішень і дій. 

Ефективність впровадження категорійного менеджменту та його інформаційно-комунікаційної 
підтримки запропоновано розглядати з точки зору самих покупців, роздрібних магазинів-операторів і 
постачальників. Вказані напрями аналізу товарної категорії для визначення цілей і завдань по 
підвищенню прибутковості. 

Перспективами подальших досліджень є розробка показників ефективності впровадження 
категорійного менеджменту з урахуванням специфіки роздрібних мереж. 
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Анотація 

У статті розглянуті ключові моменти і проблеми при впровадженні категорійного 
менеджменту у діяльність магазинів роздрібної торгівлі. Розроблено схему практичної реалізації 
інформаційно-комунікаційної підтримки категорійного менеджменту торговельної мережі. 
Визначено інформаційне забезпечення відповідно функціям і завданням категорійного 
менеджменту, а також розподіл функцій управління асортиментом між підрозділами торговельної 
мережі. Запропоновано розглядати ефективність впровадження категорійного менеджменту з 
точки зору самих покупців, роздрібних магазинів-операторів і постачальників, а також вказані 
напрями аналізу товарної категорії для визначення цілей і завдань по підвищенню прибутковості на 
майбутній період. 

Ключові слова: категорійний менеджмент, управління асортиментом, інформаційно-
комунікаційна система, ефективність впровадження, торговельна мережа. 

 
Аннотация 

В статье рассмотренные ключевые моменты и проблемы при внедрении категорийного 
менеджмента в деятельность магазинов  розничной торговли. Разработана схема практической 
реализации информационно-коммуникационной поддержки категорийного менеджмента торговой 
сети. Определено информационное обеспечение соответственно функциям и задачам 
категорийного менеджмента, а также распределение функций управления ассортиментом между 
подразделениями торговой сети. Предложено рассматривать эффективность внедрения 
категорийного менеджмента с точки зрения самих покупателей, розничных магазинов 
операторов и поставщиков, а также указаны направления анализа товарной категории для 
определения целей и заданий по повышению прибыльности на будущий период. 

Ключевые слова: категорийний менеджмент, управление ассортиментом 
информационно-коммуникационная система, эффективность внедрения, торговая сеть. 
 

Annotation 
In the article we have discussed key issues and challenges of the category management 

implementation in the retail stores activities. The practical implementation scheme of the information and 
communication support of category management in the retail network have been developed. Also we have 
defined an appropriate information support to the function and tasks of category management, distribution of 
assortment management function between the trade network units. We have proposed to consider the 
effectiveness of the category management implementation from the point of the customer, retail operators 
and supplier, also we have specified the directions of the product category analysis to determine the 
objectives and tasks of the profitability improvement. 

Key words: category management, assortment management, information and communication system, 
introduction efficiency, trade network. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В 
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси виступають найважливішим елементом 

соціально-економічного розвитку економіки України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
агросектору економіки зміцнення національної продовольчої безпеки держави. Актуальність проблеми 
зростає ще й тому, що розвиток аграрного сектора України відбувається в умовах низької економічної 
ефективності виробництва, низки невирішених проблем щодо адаптації аграрного виробництва до 
умов ринку, які пов’язані, в першу чергу, з складними, несистемними й суперечливими 
трансформаційними процесами у цій сфері економіки. Основною причиною цього є ігнорування 
об’єктивних економічних законів розвитку суспільства і господарства, недостатність науково-
практичного обґрунтування формування нових господарських структур в аграрній сфері економіки та 
економічних взаємовідносин між ними [8, c. 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі трансформації аграрного сектору України 
приділяють значну увагу вчені-економісти, експерти, політики, бізнесмени та громадських діячі, вітчизняні 
політики. Теоретичні питання реформування аграрного сектору розкриваються в провідних фахових 
періодичних виданнях, в підручниках і монографіях. Особливу увагу цим проблемам приділяють відомі 
науковці, зокрема, П. Гайдуцький, Ф. Горбонос, Т. Дудар, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, 
Т. Осташко, В. Рябоконь, П. Саблук, В. Юрчишин та ін. [1, 5]. Проте окремі питання щодо здійснення 
ринкових трансформацій в нових умовах господарювання вимагають більш глибокого вивчення і 
обґрунтування нових методичних підходів в реалізації цієї важливої аграрної економічної проблеми. 

Постановка завдання. Метою і завданнями дослідження є спроба системно дослідити основні 
проблеми та суперечності трансформацій аграрного сектору економіки, особливості аграрної реформи 
в Україні, основні напрямки земельної реформи та сучасний стан аграрного сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Встановлено, що сучасна трансформація в 
аграрній сфері України є результатом багатовікової інституційної трансформації. Зокрема, весь 
процес розвитку сільського господарства України, який схематично представлений на рис. 1, умовно 
можна розділити на три періоди: 3 етапи до радянської влади, 5 етапів в радянський період та 
пострадянські реформи. 

Рис. 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні  
Джерело: сформовано авторами 

Еволюція аграрних 
трансформацій  

в Україні 

Етапи 
дорадянського 

періоду 

Етапи 
радянського 

періоду 

Пострадянські 
реформи 

Аграрна революція - реформи В. І. Леніна (1917- 1922 
рр.)  
Реформи Й.В. Сталіна. Колективізація (1929 р.)  
Реформи М. С. Хрущова, спрямовані  
на соціалізацію села (1953 - 1960 рр.)  
Реформи Л. І. Брежнєва (1965 - 1970 рр.)  
Реформи Ю. В. Андропова і М.С. Горбачова. 
Перебудова (1980-ті рр.)  

Реформування земельних відносин та становлення ринкових 
відносин на селі (1990-ті рр.)  
Паювання земель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарським підприємствам (1996р.)  
Реорганізація КСП у господарські структури ринкового типу(1999 - 
2000 рр.)  

Переведення аграрного господарства країни з оброчної 
системи на панщинну (XVI ст.)  
Скасування кріпосного права (1861 рік)  
Столипінська реформа(1907 рік)  
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Трансформація аграрного сектора економіки – це спосіб зняття протиріч між вимогами ринку та 
застарілою логікою поведінки суб’єктів господарювання, що полягає у здійсненні організаційно-
господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію 
підприємств, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме 
фінансовому оздоровленню економіки, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, 
підвищенню ефективності виробництва. «Завдання аграрної реформи полягає у забезпеченні 
продовольчої безпеки країни і конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на світовому 
ринку» [3, с.10].  

Трансформація, як правило, передбачає поступове накопичення кількісних та якісних змін 
параметрів економічної системи, що зумовлюють еволюцію її структури [2]. Вітчизняні аграрні 
перетворення здійснювалися у п’яти напрямках (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Напрями організаційно-економічних трансформацій в аграрному секторі* 

*
Джерело: сформовано авторами 
 
Проте в процесі їх реалізації мали місце упущення організаційного і правового характеру [6, с.11-12], 

перш за все із-за відсутності чіткої аграрної політики держави. Багато дослідників вбачають причини 
тривалого періоду ринкової трансформації командної економіки та її аграрної сфери тільки в 
непослідовності і поспіху, в допущених органами влади помилках при проведенні ринкових перетворень. 

Результатами дослідження встановлено, що внаслідок дореформеного розвитку і структурної 
реформи аграрного сектора, в Україні склалася дуальна або бімодельна структура сільського 
господарства (рис. 3).  

У цій структурі паралельно розвиваються дві моделі та виокремлюються два типи (сектори) 
виробників: корпоративний – крупне товарне виробництво на базі реорганізованих КСП (новоутворені 
підприємства різних організаційно-правових форм: агрохолдинги, вертикально інтегровані структури, 
господарські товариства тощо), що передбачає концентрацію виробництва, монополізацію ринків 
ресурсів, особливо фінансових, каналів збуту продукції, засобів державної підтримки і впливу на 
формування державної аграрної політики, виробництво найбільш комерційно привабливих та 
експортоорієнтованих видів продукції та індивідуальний (реальні фермери і господарства населення), 
які виробляють маловигідні та трудомісткі види продукції.  

Зокрема, у структурі виробництва валової продукції Тернопільської області виробництвом зернових 
та технічних культур займаються сільськогосподарські підприємства, частка яких у валових виробництвах 
становить 47,8% та 35,5%; у господарствах населення зосереджено виробництво маловигідних та 
трудомістких видів продукції – картоплі і овоче-баштанних культур (42,7%) та молока (23,7%). 

Динаміку змін організаційно-правової форми аграрних підприємств у Тернопільській області 
продемонструємо за допомогою рисунка (рис. 4). 
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Рис. 3. Сучасна структура аграрного сектора України* 
*
Джерело: сформовано авторами на основі [4, с.14] 
 

Рис. 4. Динаміка кількості діючих господарюючих суб’єктів у сільському господарстві у 
Тернопільської області, одиниць 

*
Джерело : сформовано авторами за даними [7, с.34] 
 
Отже, переважаючою організаційно-правовою формою господарювання на селі є фермерські 

господарства, частка яких у загальній чисельності становить 56,2%, на другому місці – приватні 
підприємства вони складають 20,6%, частка господарських товариств в організаційно-правовій 
структурі господарювання в аграрній сфері Тернопільської області складає 16,3%. Державні 
підприємства та виробничі кооперативи займають відповідно лише 0,6% та 0,4% від усієї кількості 
підприємств. 

Проведене дослідження рівня рентабельності (збитковості) сільськогосподарського виробництва 
окремих видів продукції та галузей сільськогосподарських підприємств Тернопільської області у 2011 
році дає підставу для висновку про їх значне варіювання за організаційно-правовими формами 
господарювання (рис. 5).  
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Рис. 5. Рівень рентабельності (збитковості) сільськогосподарського виробництва в 

сільськогосподарських підприємств Тернопільської області , за організаційно-правовими 
формами господарювання в 2011 році, %* 

*
Джерело : сформовано авторами за даними [7, с.34] 
 
Отже, необхідно зауважити, що найвищу рентабельність виробництва і реалізації продукції 

рослинництва досягнули виробничі кооперативи, де вона становила 73,1%, для порівняння у 
господарських товариствах, приватних підприємствах та інших формах господарювання її рівень в 
середньому становив від 30,1 до 32,2%, найнижчим був рівень виробництва продукції рослинництва у 
державних підприємствах, відповідно 4,8%. Найнижчою у державних підприємствах була і 
рентабельність виробництва і реалізації продукції тваринництва де, вона становить – 42,2%. Потрібно 
зауважити, що рівень виробництва продукції тваринництва був у 2011 році в цілому низьким і 
коливався від 3,3% у господарських товариствах до 6,3% у приватних та 15,2% – інших підприємствах. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження дають змогу зробити 
обґрунтовані висновки про те, що аграрні перетворення спричинили організаційні трансформації, з 
чим пов’язані зміни організаційно-правової форми аграрних підприємств. Основним наслідком таких 
змін стала:  

- по-перше, індивідуалізація господарювання на селі – перехід від колективної форми власності 
до індивідуальної, що виявилося у збільшенні числа таких організаційно-правових форм аграрних 
підприємств як фермерські та приватні господарства;  

- по-друге, зменшення кількості сільськогосподарських кооперативів та господарських 
товариств; 

- по-третє, переорієнтація структури виробництва продукції сільського господарства у сектор 
господарств населення, що ускладнює координацію регіонального сільськогосподарського 
виробництва та вимагає створення ефективно діючої мережі агропродовольчих ринків; 

- по-четверте, значне варіювання рентабельності виробництва за організаційно-правовими 
формами господарювання. 

Подальші перспективи основних трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки 
повинні бути направлені на шлях його сталого розвитку.  
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Анотація 

Досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми трансформаційних процесів на 
регіональному рівні. Проведено системний аналіз основних проблем та суперечностей трансформацій 
аграрного сектору економіки, особливостей аграрної реформи в Україні, основних напрямків земельної 
реформи. Проведено аналіз сучасного стану та визначено тенденції розвитку трансформаційних 
процесів у сільському господарстві Тернопільської області за окремими етапами реформування. 
Узагальнено основні наслідки трансформаційних процесів в агарному секторі економіки. 

Ключові слова: аграрні трансформації, аграрний ринок, структурна реформа, земельна 
реформа 

Аннотация  
Исследованы теоретические, методические и практические проблемы трансформационных 

процессов на региональном уровне. Проведен системный анализ основных проблем и 
противоречий трансформаций аграрного сектора экономики, особенностей аграрной реформы в 
Украине, основных направлений земельной реформы. Проведен анализ современного состояния и 
определены тенденции развития трансформационных процессов в сельском хозяйстве 
Тернопольской области по отдельным этапам реформирования. Обобщены основные последствия 
трансформационных процессов в аграрном секторе экономики. 

Ключевые слова: аграрные трансформации, аграрный рынок, структурная реформа, 
земельная реформа 

Annotation  
It was investigates theoretical, methodological and practical problems of transformation processes at 

the regional level. A systematic analysis of major issues and controversies transformation of the agricultural 
sector, the characteristics of agricultural reform in Ukraine, the main focus of land reform. The analysis of the 
current situation and identified trends transformation in agriculture Ternopil region different stages of reform. 
The basic effects of transformation processes in the agrarian sector. 

Key words: agrarian transformation, agricultural market, structural reform, land reform 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ – СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні в післякризовий період перед промисловими 

підприємствами постає ряд суттєвих проблем, основними з яких є проблема виживання та розвитку. 
Тому вибір необхідних та ефективних стратегій відіграє важливу роль у подальшому розвитку 
підприємства, зростанні прибутків, виході продукції на зарубіжний ринок. 

Ринок дуже швидко розвивається і змінюється, тому промислові підприємства мають встигати за 
існуючими тенденціями та змінами. Значення стратегії Інтернет-маркетингу відіграє важливу роль у 
подальшому розвитку не лише промислових підприємств, а й усієї галузі машинобудування загалом. 
Змінюються та з’являються нові потреби у споживачів, посилюється конкуренція на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, з’являються нові можливості ведення бізнесу, нові технології та інновації тощо. 

Значення стратегічного маркетингу полягає у взаємоузгодженні можливостей та цілей 
підприємств, використанні слабких та сильних сторін конкурентів та вимог споживачів. Саме тому 
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машинобудівним підприємствам слід приділити увагу в першу чергу на формування ефективних 
маркетингових стратегій. 

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює формування і розвиток 
інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не лише глобальним засобом комунікацій без 
територіальних і національних кордонів, але й ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, 
впливу на аудиторію. Зі вступом світової економіки в економічну кризу роль Інтернету лише зросла, 
оскільки завдяки застосуванню мережевих інформаційних технологій багато товаровиробників 
спромоглося не лише знизити витрати на просування і збут продукції, але й розширити існуючі і 
освоїти нові ринки збуту, підвищити ефективність і адресність взаємодії зі споживачами та іншими 
економічними контрагентами. Практика свідчить, що Інтернет-технології зрівнюють шанси на успіх 
малих і великих підприємств, тих, хто міцно закріпився на ринку, і новачків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у вищезгаданій області та наявність 
публікацій як іноземних, так і вітчизняних вчених [7; 8; 9] свідчить про цікавість до неї, яка 
підсилюється. Загалом такі дослідження можна розділити на дві групи:  

− практичні рекомендації, як правило, для компаній, зацікавлених просуванням в Інтернет [1; 9];  
− систематизація звіту компаній, що ведуть активний бізнес у віртуальній економіці, та успішно 

використовують маркетингові стратегії, певні спроби їхнього структурування.  
Так, до першої групи можна віднести роботу Т. Кеглера «Реклама й маркетинг в Інтернеті» [5]. 

Автор пропонує лише окремі тактичні проведення рекламних кампаній у віртуальному просторі, дає 
практичні поради по застосуванню Інтернету в повсякденній діяльності традиційних компаній різного 
масштабу. Практичну спрямованість має робота Р. Уілсона «Планування стратегій Інтернет-
маркетингу». У ній він дає покрокову інструкцію для складання маркетингового плану дій компанії в 
Інтернет. Однак глибоке вивчення успішно застосовуваних стратегій Інтернет-маркетингу, виявлення 
закономірностей у їхньому використанні, відсутні у цих роботах.  

Вигідно відрізняються дослідження А. Хартмана [8, с. 103], У. Хенсона [9, с. 423]. У них автори 
докладно розглядають особливості віртуального простору, пов’язаного з ним бізнесу й ефективних 
маркетингових підходів, що випливають з цього. Однак лише в А. Хартмана зроблено спробу аналізу 
атрибутів успішного бізнесу в Інтернеті, виявлено базові принципи застосування Інтернет-маркетингу 
й розробки маркетингових стратегій, що можуть привести до успішного результату.  

Аналіз літературних джерел показав, що проблема структурування стратегій Інтернет-
маркетингу перебуває в початковій стадії розробки, актуальна й вимагає подальших досліджень.  

Постановка завдання. Метою роботи є вивчення зарубіжного досвіду застосування стратегій 
Інтернет-маркетингу у віртуальному бізнесі й адаптація його для українських машинобудівних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Невід’ємною частиною сучасної дійсності є 
становлення й розвиток на основі загальносвітового інформаційного й комунікаційного середовища 
Інтернет нової глобальної віртуальної економіки. Вона докорінно відрізняється від економіки, що 
сформувалася в результаті промислової революції. 

Віртуальна економіка дає змогу підприємствам у режимі реального часу швидко переміщувати 
капітал між різними секторами й державами, справлятися зі складнощами, пов’язаними з 
децентралізацією й відмовою від вертикального управління, змінити спосіб спілкування компаній зі 
споживачами. Вона надає набагато більші можливості порівняно із традиційною економікою для 
створення торговельних марок, введення інновацій, ціноутворення, ведення продажів, змушує по-
новому думати про час і відстань, і виявляє нові ринки й канали розподілу продукції.  

Е. П. Голубков [3] вважає, що Інтернет-економіка розвивається за такими напрямками: Інтернет-
бізнес, Інтернет-комерція, Інтернет-маркетинг. З цих позицій Інтернет-маркетинг потрібно розглядати 
як новий вид маркетингу, який передбачає застосування традиційних та інноваційних інструментів і 
технологій у мережі Інтернет для визначення і задоволення потреб і запитів споживачів (покупців) 
шляхом обміну з метою отримання товаровиробником (продавцем) прибутку чи інших вигод.  

Узагальнення літературних джерел і практики діяльності машинобудівних підприємств у 
віртуальному середовищі дає можливість систематизувати основні елементи сучасного Інтернет-
маркетингу (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Основні елементи сучасного Інтернет-маркетингу машинобудівних підприємств 
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В умовах сучасних світових тенденцій визначаються нові пріоритети та фактори впливу на 
розвиток бізнесу. Виникає потреба визначення місця Інтернет-стратегій в класифікації маркетингових 
стратегій. Так, за критерієм «маркетингові можливості» можливо відокремити стратегії підтримки 
конкурентних переваг – як наміри щодо розвитку інновацій комплексу маркетингу, управління 
маркетинговими інноваціями та Інтернет-технологіями [4].  

Виникають нові моделі бізнесу в межах Інтернет-системи під впливом глобалізаційних змін у 
роздрібній торгівлі, інтенсифікації галузевої конкуренції, швидкості освоєння нових досягнень. 
Підприємство набуває конкурентнихпереваг, коли його споживачі беруть участь в електронних торгах. 
Конкуренція із зони виробництва концентрується у сферу просування послуг (продукції) та споживання.  

Конкурентні переваги Інтернет-технологій відкриваються щодо потенційних споживачів, 
конкретних підприємств, менеджерів з маркетингу.  

Для он-лайнових служб характерними є такі переваги Інтернет-послуг для потенційних 
споживачів:  

− замовлення товарів у будь-який час і з будь-якого місця;  
− можливість вивчення та ознайомлення з ціною, якістю, терміном, наявністю в продажу;  
− об’єктивність вибору закупівлі.  
Конкурентні переваги, що надають он-лайнові служби менеджерам з маркетингу, наступні:  
− надання інформації про стан ринкової ситуації;  
− дешевша Інтернет-реклама;  
− інтерактивний режим взаємовідносин із споживачами;  
− можливість визначення кількості звернень до сайту фізичних та юридичних осіб.  
Переваги для машинобудівних підприємств:  
− можливості освоєння нових сегментів ринку;  
− доступність для споживачів в інтересах залучення уваги споживачів;  
− вироблення швидкої реакції на потреби споживачів та поведінку конкурентів;  
− надання клієнтам інформаційних послуг через Інтернет;  
− зниження витрат на виробництво та продаж товарів та послуг шляхом зниження трансакційних 

витрат.  
Організація діяльності машинобудівного підприємства в Інтернет вимагає насамперед 

визначення перспектив. Добре окреслена перспектива, стратегія – це уявний образ бажаного 
результату, найважливіша передумова успіху будь-якого машинобудівного підприємства. Вироблення 
стратегії означає правильну оцінку становища компанії і її конкурентів на ринку, розроблення 
основного напрямку діяльності на кілька років уперед і пошук шляхів досягнення поставлених 
цілей [6, с. 143]. Цей процес дуже важливий для функціонування в масштабах нової віртуальної 
економіки. На відміну від традиційної економіки, де контроль каналів збуту здійснюється 
підприємством, в Інтернеті цей контроль переходить до споживачів: вони визначають попит на 
вдосконалену продукцію й очікують індивідуального обслуговування. Крім того, в Інтернеті будь-які 
процеси протікають дуже динамічно, тому традиційні методи планування не можуть бути застосовані; 
стратегічні плани, зокрема маркетингові, у цьому випадку придатні лише для коротких періодів часу.  

Великий вплив на вироблення стратегічних рішень машинобудівного підприємства мають 
характерні для Інтернет можливості. Основні з них наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Можливості й обмеження Інтернет для діяльності підприємств 

 
Можливості Обмеження 

1. Постійний доступ споживачів до товарів і послуг 
підприємства. 

2. Вихід на світовий ринок  
3. Урівноваження можливостей для підприємств 

різного рівня й масштабу. 
4. Автоматичне сегментування.  
5. Можливість здійснення прямих продажів. 
6. Економія частини поточних витрат  
7. Інтерактивність. 
8. Маркетинг із замкнутим зворотним зв’язком. 

1. Безпека споживачів. 
2. Збереження цілісності системи й даних. 
3. Масштабованість системи або можливість до 

модернізації. 
4. Витрати на діяльність в Інтернет. 
5. Проблеми виконання замовлень. 
6. Відсутність підготовленого персоналу. 
7. Товари й послуги, що призначені для купівлі в 

традиційній економіці. 
8. Проблема платежів. 
 

 
З огляду на існуючі обмеження, й ефективно використовуючи можливості Інтернет, 

машинобудівне підприємство має шанс на успіх у віртуальному просторі. Імовірність цього шансу 
визначається маркетинговою стратегією й вибором для одержання конкурентної переваги, вдалого 
моменту входження в Інтернет-економіку, а також мережною готовністю підприємства. Розроблена 
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стратегія повинна бути недоступною для конкурентів і передбачати більші витрати для споживачів при 
переході до конкурентів. При цьому необхідно зосередити увагу на таких факторах:  

1. Застосування системи заходів. Варто зосередитись на діях, які піддаються виміру й оцінці.  
2. Зосередженість на тому, що робиться негайно. Якщо процес неможливо завершити за 

період, компанії варто перейти на те, що можна зробити за такий термін.  
3. Філософія «створення безлічі версій». Успішно діючі компанії усвідомлюють потребу в 

безперервній модифікації Інтернет-бізнесу.  
4. Зосередженість на споживачеві й технологічне забезпечення. Компанії повинні мати чіткі, 

орієнтовані на споживача, пропозиції вартості й концентруватися на створенні цінностей для 
споживача.  

5. Вимірювана й стандартизована архітектура (додаток / мережа). Компаніям необхідно 
створити таку базу для додатків, які генерують вартість, що рятувала б від занепокоєння за 
несумісність систем.  

6. Загальне бачення перспектив. Компанії повинні створювати портфель рішень в Інтернет-
бізнесі, що підтримує чітке бачення перспектив.  

Використання цих факторів визначається так званою «мережною готовністю» підприємства. Під 
«мережною готовністю» розуміють унікальне для кожного підприємства сполучення деяких аспектів – 
лідерства, керівництва, компетентності й технології, що дають змогу розгорнути високоефективний 
Інтернет-бізнес, доступний для компаній, що мають конкретні цілі [2, с. 234]. Мережна готовність – це 
рівень готовності підприємства, що дає йому можливість використати у своїх інтересах колосальні 
можливості Інтернет-економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Тенденції й перспективи розвитку Інтернет-
середовища в Україні припускають різке збільшення в найближчі роки кількості машинобудівних 
підприємств, що займаються Інтернет-бізнесом. З метою кращого входження в нову економічну 
віртуальну реальність українських компаній, захисту від помилок і великих збитків, необхідно вивчати 
й творчо застосовувати досвід компаній, що функціонують на розвинених локальних віртуальних 
ринках (США, Західна Європа). Отримані результати поглиблюють теоретико-методичні й прикладні 
засади Інтернет-маркетингу як одного з найперспективніших напрямків розвитку бізнесу на сучасному 
етапі соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку. Їхнє практичне використання 
дозволить цілеспрямовано обирати найбільш ефективні у конкретній ринковій ситуації заходи 
маркетингу з використанням можливостей Інтернету.  
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Анотація 

У статті розглянуто інтернет-маркетинг, як стратегію розвитку машинобудівних 
підприємств. Розглянуто необхідні умови ефективного функціонування машинобудівних 
підприємств у новій віртуальній економіці. Досліджено основні маркетингові підходи в Інтернет-
середовищі й особливості їхнього застосування. Розглянуті стратегічні рішення щодо визначення 
мережної готовності підприємства для бізнес-входження в Інтернет. Рекомендовано для 
українських машинобудівних підприємств стратегічні рішення щодо визначення лідерства з метою 
розвитку високоефективного Інтернет-бізнесу. 

Ключові слова: інтернет-маркетинг, Інтернет-бізнес, машинобудівні підприємства, 
маркетингова стратегія, інтернет-економіка, інтернет-стратегія. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен интернет-маркетинг, как стратегия развития 

машиностроительных предприятий. Рассмотрены необходимые условия эффективного 
функционирования машиностроительных предприятий в новой виртуальной экономике. 
Исследованы основные маркетинговые подходы в Интернет-среде и особенности их применения. 
Рассмотрены стратегические решения по определению сетевой готовности предприятия для 
бизнес-вхождение в Интернет. Рекомендовано для украинских машиностроительных предприятий 
стратегические решения относительно определения лидерства в целях развития 
высокоэффективного Интернет-бизнеса. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, Интернет-бизнес, машиностроительные 
предприятия, маркетинговая стратегия, интернет-экономика, интернет-стратегия. 
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In the article the internet marketing as a strategy for the development of machine-building enterprises. 
The necessary conditions for the effective functioning of the machine-building enterprises in the new virtual 
economy. The basic marketing approaches in the Internet environment and the characteristics of their 
applications. Focus on strategic solutions to determine the readiness of the enterprise network for business 
entry into the Internet. Recommended for Ukrainian machine-building enterprises of strategic decisions on 
the definition of leadership for the development of high-performance Internet business. 
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ 
КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми. Невизначеність зовнішнього середовища та різноманітні чинники 

внутрішнього середовища суттєво впливають на збільшення ризиків і втрат при управлінні капіталом, а 
також можуть спричинити кризовий фінансовий стан підприємства. Тому управління процесами залучення, 
розміщення і використання капіталу в умовах дії таких чинників вимагає гнучкої системи управління 
структурою капіталу, що забезпечила б якість і ефективність прийнятих управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи питань, пов'язаних з управлінням 
капіталом підприємства та моделюванням фінансових процесів, відображені в роботах вітчизняних і 
зарубіжних авторів, таких як: І.С. Благун, І.А. Бланк, В.А. Забродський, Н.А. Кизим, Т.С. Клебанова, О.С. 
Редькін, А.Д. Шеремет, І.Й. Яремко, Р.С. Сайфулін, М.Н. Крейніна, Дж. Форрестер та ін. 

Разом з тим, низка питань, пов'язаних з формуванням механізму вибору пріоритетних напрямів 
управління структурою капіталу на основі діагностики і прогнозування її характеристик, все ще не 
знайшли належного висвітлення у наукових працях. 

Постановка завдання. Ефективне управління структурою капіталу підприємства передбачає 
розробку системи управління, що складається з низки взаємозв’язаних механізмів, під якими 
розуміється сукупність методів і моделей вирішення задач управління капіталом. Суть перших двох 
механізмів полягає в оцінці та прогнозуванні структурних характеристик капіталу підприємства. 
Завданням останнього механізму є формування сценаріїв управління структурою капіталу. Оскільки 
сценаріїв управління може бути декілька, їх необхідно оцінити та вибрати найдоцільніший. Вибір 
найкращого сценарію проводиться за результатами імітаційного моделювання. Дана стаття 
присвячена розробці імітаційної моделі управління структурою капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перший етап механізму вибору стратегії 
управління структурою капіталу передбачає визначення доцільних управлінських впливів, 
спрямованих на формування адекватної сформованим зовнішнім і внутрішнім умовам структури 
капіталу підприємства. 

Імітація реалізації скоректованих фінансових планів є другим етапом механізму вибору стратегії 
управління структурою капіталу. На вхід такої імітації надходять знайдені раніше оцінки стану капіталу 
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і зовнішнього середовища підприємства і рангові оцінки можливих управлінських впливів, 
спрямованих на формування характеристик капіталу, що забезпечують стійке функціонування 
фінансової системи підприємства [5].  

Реалізація методу імітації містить наступні етапи [1; 2; 6; 9]: розробку імітаційної моделі; 
формування методики моделювання, що передбачає планування імітаційних експериментів та 
статистичну обробку даних; імітаційне моделювання, аналіз і узагальнення отриманих результатів. 
Основним етапом методу є етап розробки імітаційної моделі руху фінансових потоків підприємства, 
змістом якого є: постановка задачі та її аналіз; визначення вимог до інформації; збір інформації; 
формування гіпотез і прийняття припущень; встановлення основного змісту моделі; визначення 
параметрів, змінних і критеріїв ефективності; опис імітаційної моделі [7]. 

З позиції моделювання руху оборотного, основного, власного і позичкового капіталу при різних 
значеннях змінних управління і параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
становить інтерес розгляд моделі Дж. Форрестера [4; 8], що оперує такими елементами як рівні, які 
можна трактувати як нагромадження різних видів капіталу; фінансові потоки, що відображають рух 
капіталу від одного рівня до іншого у вигляді темпів; змінні стани і керуючі параметри, що визначають 
функції рішень, регулюючі темпи потоків, і як, наслідок, швидкість трансформації капіталу 
підприємства з одного виду в іншій.  

У моделі Дж. Форрестера вважається, що модельована система має структуру мережі, у вузлах 
якої знаходяться характеристики капіталу підприємства (нагромаджувачі), а дугами є потоки коштів, 
що розглядаються як неперервні змінні. Поточний вміст нагромаджувачів є результатом припливу і 
відтоку коштів за розглянутий період часу з урахуванням їх вмісту в початковий момент часу. З 
погляду фінансового обліку, поточні значення нагромаджувачів відображають залишок коштів на 
рахунках підприємства.  

У мережі характеристик капіталу існують залежності між інтенсивністю фінансових потоків: 
наприклад, потік збільшення кредиторської заборгованості перед постачальниками (пасив балансу) 
визначається як частина потоку товарно-матеріальних запасів, що надійшли, (актив балансу). Таким 
чином визначається закон збереження коштів.  

Для побудови імітаційної моделі використаємо методику аналізу руху капіталу, що містить 
наступні основні кроки [5]: 

формування рівнів моделі; 
визначення темпів фінансових потоків; 
виділення змінних управління і стану; 
формування функцій рішень. 
Як рівні, в імітаційній моделі розглядаються агреговані статті балансу, що відображають 

величину різних елементів оборотного, позаоборотного, власного та позичкового капіталу і беруться 
за основу при розрахунку показників стану капіталу підприємства. Рівні моделі та їхні умовні 
позначення наведені у табл. 1 [5]. 

 Таблиця 1 
Рівні моделі формування характеристик капіталу і їхні умовні позначення 

 
Умовне позначення рівня Опис рівня 

Актив балансу 
PVOZ Початкова вартість основних засобів 
ZNOS Накопичена амортизація 
TVZ Виробничі запаси 
NZV Незавершене виробництво 
GP Готова продукція 
DZ Дебіторська заборгованість 
GK Кошти 

Пасив балансу 
VK Власний капітал 
DK Довгостроковий позичковий капітал 
KK Короткостроковий позичковий капітал 

KZP Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
KZPERS Кредиторська заборгованість з оплати праці 

KZOPLAT Кредиторська заборгованість зі страхування, бюджетних і 
позабюджетних платежів  

Джерело: [5] 
 
Як видно з таблиці 1, при моделюванні структури капіталу не враховувалися такі елементи 

позаоборотного капіталу, як довгострокові фінансові інвестиції, незавершене будівництво, що 
пов’язано з низькою варіабельністю їхніх значень на досліджуваних підприємствах.  
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Як темпи потоків, що визначають інтенсивність трансформації власного і довгострокового 
позичкового капіталу у позаоборотні активи, власного і короткострокового позичкового капіталу в 
оборотний капітал, розглядалися потоки коштів, що спрямовані на придбання відповідних економічних 
ресурсів, і величина прибутку, реінвестованого у формування активів підприємства. Умовні 
позначення темпів, які відображені в пропонованій імітаційній моделі, наведені у табл. 2 [3]. 

Таблиця 2 
Темпи моделі та їх умовні позначення 

Умовне 
позначення 

темпу 
Опис темпу 

ZB OZ Обсяг коштів, спрямованих на відновлення основних засобів 

VYB OZ Обсяг коштів, що надійшли в результаті реалізації основних засобів 

ZB ZNOS Обсяг амортизаційних відрахувань 

ZM ZNOS Величина зменшення накопиченого зносу за рахунок списання вибулих основних засобів 

GK TVZ Обсяг коштів, спрямованих на придбання виробничих запасів 

PK TVZ Величина виробничих запасів, придбана з відстрочкою платежу 

ZB NZV Обсяг засобів, спрямованих у виробничий процес 

ZB GP Обсяг виготовленої готової продукції 

GP DZ Обсяг готової продукції, реалізованої з відстрочкою платежу 

POG DZ Величина засобів, що надійшли в результаті погашення дебіторської заборгованості 

NADH GK Обсяг надходжень коштів 

VYTR GK Обсяг витрат коштів 

CHPR Величина чистого прибутку, реінвестованого у формування активів підприємства 

ZBYTOK Величина власного капіталу, вилучена на покриття збитків 

ZB DK Обсяг засобів, отриманий за рахунок залучення довгострокового банківського кредиту 

POG DK Обсяг засобів, спрямований на погашення довгострокового банківського кредиту 

ZB KK Обсяг засобів, отриманий за рахунок залучення короткострокового банківського кредиту 

ZM KK Обсяг засобів, спрямований на погашення короткострокового банківського кредиту 

POG KZP Обсяг засобів, спрямований на погашення кредиторської заборгованості перед 
постачальниками 

ZB KZPERS Обсяг засобів, отриманий за рахунок відстрочки виплати заробітної плати 

POG KZPERS Обсяг засобів, спрямований на погашення заборгованості перед персоналом 

ZB KZOPLAT Обсяг засобів, отриманий за рахунок відстрочки податкових та інших обов’язкових платежів 

POG KZOPLAT Обсяг засобів, спрямований на погашення заборгованості за податковими та іншими 
обов'язковими платежами 

Джерело: [3] 
 
Зміст усіх нагромаджувачів (рівнів), які відображають зміну характеристик капіталу, у 1+t  

період часу залежить від його стану в t -й період і величин вхідного і вихідного потоків. Наведемо 
систему рівнянь, що відображають зміну характеристик капіталу внаслідок руху фінансових потоків. 

Процес формування початкової вартості основних засобів можемо описати рівнянням: 
( 1) ( ) ( ) ( )PVOZ t PVOZ t ZB OZ t VYB OZ t+ = + -       (1) 

 
За аналогічного підходу процес формування всіх інших, зазначених у табл. 1 величин, також 

можна визначити з допомогою таких рівнянь: 
- накопиченого зносу: 

( 1) ( ) ( ) ( )ZNOS t ZNOS t ZB ZNOS t ZM ZNOS t+ = + - ;    (2) 

- виробничих запасів: 
( 1) ( ) ( ) ( ) ( )TVZ t TVZ t GK TVZ t PK TVZ t ZB NZV t+ = + + - ;  (3) 

- незавершеного виробництва: 
( 1) ( ) ( ) ( )NZV t NZV t ZB NZV t ZB GP t+ = + -    (4) 

- готової продукції: 
( 1) ( ) ( ) ( )GP t GP t ZB GP t GP DZ t+ = + - ;     (5) 

- дебіторської заборгованості: 
)()()()1( tDZPOGtDZGPtGPtDZ −+=+ ;   (6) 
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- залишку коштів підприємства: 
( 1) ( ) ( ) ( )GK t GK t NADH GK t VYTR GK t+ = + - ;     (7) 

- власного капіталу: 
( 1) ( ) ( ) ( )VK t VK t CHPR t ZBYTOK t+ = + - ;   (8) 

- довгострокового позичкового капіталу: 
( 1) ( ) ( ) ( )DK t DK t ZB DK t POG DK t+ = + - ;        (9) 

- короткострокового позичкового капіталу: 
( 1) ( ) ( ) ( )KK t KK t ZB KK t ZM KK t+ = + - ;      (10) 

- кредиторської заборгованості перед постачальниками: 
( 1) ( ) ( ) ( )KZP t KZP t PK TVZ t POG KZP t+ = + - ;       (11) 

- заборгованості перед персоналом: 
( 1) ( ) ( ) ( )KZPERS t KZPERS t ZB KZPERS t POG KZPERS t+ = + - ;   (12) 

- заборгованості за податковими та іншими обов'язковими платежами: 
( 1) ( ) ( ) ( )KZOPLAT t KZOPLAT t ZB KZOPLAT t POG KZOPLAT t+ = + - . (13) 

Формування темпів вхідних і вихідних потоків усіх рівнів залежить від множини змінних 
управління, що наведені у табл. 3 [3]. 

Таблиця 3 
Значення параметрів моделі, що задаються екзогенно 

Умовне позначення Опис 
K_ onovl OS Коефіцієнт відновлення основних засобів 

K_ vyb OS Коефіцієнт вибуття основних засобів 

Na Коефіцієнт амортизації 

K_ opl vz Коефіцієнт, що відображає питому вагу оплачених виробничих запасів 

K_ str zap Коефіцієнт, що відображає величину страхових виробничих запасів 

K_ fe Коефіцієнт фондоємності продукції 

K_te Коефіцієнт трудомісткості продукції 

K_me Коефіцієнт матеріалоємності продукції 

K_ritm Коефіцієнт ритмічності виробництва 

K_pog DZ Коефіцієнт, що відображає інтенсивність погашення дебіторської заборгованості 

K_real v kredit Коефіцієнт, що відображає питому вагу продукції, реалізованої з відстрочкою 
платежу 

K_ind Коефіцієнт індексації вартості основних засобів 

K_reinvest Коефіцієнт реінвестування чистого прибутку у формування активів підприємства 

K_am_borg Коефіцієнт, що відображає величину довгострокового банківського кредиту, що 
погашається в поточному періоді 

K_rezerv koshtiv Коефіцієнт, що відображає величину резерву коштів 

K_pog KK Коефіцієнт, що відображає величину короткострокового банківського кредиту, що 
погашається в поточному періоді 

K_narah fop Коефіцієнт, що відображає величину обов'язкових відрахувань з фонду оплати праці 

Kpodat Коефіцієнт, що відображає величину податкового навантаження 

K_pog Oplat Коефіцієнт, що відображає інтенсивність погашення заборгованості з податкових та 
інших обов'язкових платежів 

K_pog KZPers Коефіцієнт, що відображає інтенсивність погашення заборгованості перед 
персоналом 

K_vchasn opl pratsi Коефіцієнт, що відображає величину засобів, отриманих за рахунок відстрочки 
виплати заробітної плати 

K_pog KZP Коефіцієнт, що відображає інтенсивність погашення заборгованості перед 
постачальниками 

Objem Pr (plan) Плановані обсяги виробництва 

Objem real Величина виторгу від реалізації 

Oper Zatr Адміністративно-збутові витрати 

FOP Фонд оплати праці 

Real OZ Надходження коштів від реалізації основних засобів 
Джерело: [3] 
Формування темпу ZB OZ(t) залежить від стану рівнів початкової вартості основних засобів, 

накопиченого зносу та параметрів, які визначають інтенсивність їх відновлення: 
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( )1( ) ( ), ( ), Pr( )( ), ,ZB OZ t F PVOZ t ZNOS t Objem plan t Kfe Konovl OZ= .  (14) 

Аналогічно до цього у табл. 4 подамо залежність формування всіх інших, зазначених у табл. 2 
темпів. 

Таблиця 4 
Залежність формування темпів моделі 

 
Умовне 

позначення 
темпу 

Залежність формування 

ZB OZ ( )1 ( ), ( ), Pr( )( ), ,F PVOZ t ZNOS t Objem plan t Kfe Konovl OZ  

VYB OZ ( )2 ( ), ( ), Pr( )( ), ,F PVOZ t ZNOS t Objem plan t Kfe Kvyb OZ  

ZB ZNOS ( )3 ( ), ,F PVOZ t KonovlOZ Na  

ZM ZNOS ( )4 ( ), ,F PVOZ t KvybOZ Na  

GK TVZ ( )5 ( ), Pr( )( ), , ,F TVZ t Objem plan t Kme Kstrzap Kopl vz  

PK TVZ ( )6 ( ), Pr( )( ), , , ,F TVZ t Objem plan t Kme Kstrzap Kopl vz KpogKZP  

ZB NZV ( )7 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), Pr( )( ), , ,F NZV t TVZ t PVOZ t ZNOS t FOP t Objem plan t Kme Kfe Kte  

ZB GP ( )8 ( ), ( ), Pr( )( ), , , ,F GP t NZV t Objem plan t Kme Kfe Kte Kritm  

GP DZ ( )9 ( ), ( ), ( ),F DZ t GP t Objem real t Kreal v kredit  

POG DZ ( )10 ( ),F DZ t KpogDZ  

NADH GK ( )11 ( ), ( ), ( ),Re ( )F GPGK t POG DZ t ZB KK t al OZ t  

VYTR GK ( ) ) t ( KK ZM ), t ( DK POG ), t ( KZOPlat POG ), t ( KZPers POG ), t ( KZP POG F 12  

CHPR ( )13 ( ),Re ( ), ( ), ( ), , , , ,F VK t al OZ t Objemreal t Oper Zatr t Kme Kfe Kte Kpodat Kreinvest  

ZBYTOK ( )14 ( ),Re ( ), ( ), ( ), , ,F VK t al OZ t Objemreal t Oper Zatr t Kme Kfe Kte  

ZB DK ( )15 ( ), ( ), ( ),F DK t VK t PVOZ t KonovlOZ  

POG DK ( )16 ( ),F DK t KpogDK  

ZB KK ( )17 ( ), ( ),F KK t GK t Krezerv koshtiv  

ZM KK ( )18 ( ),F KK t K pog KK  

POG KZP ( )19 ( ),F KZP t KpogKZP  

ZB KZPERS ( )20 ( ), ( ),F KZPERS t FOP t Kvchasn opl pratsi  

POG KZPERS ( )21 ( ),F KZPERS t KpogKZPers  

ZB KZOPLAT ( )22 ( ), ( ), ( ), ,F KZOPLAT t FOP t Kpodat t Knarah fop Kpog Oplat  

POG KZOPLAT ( )23 ( ),F KZOPLAT t KpogOplat  

Джерело: [3]  
 
Графічне представлення запропонованої нами моделі руху капіталу підприємства наведене на 

рис. 1 [3]. 
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Рис. 1. Графічне представлення моделі руху капіталу підприємства 

Джерело: [3] 
 
Дана модель дозволяє проводити імітаційне моделювання характеристик капіталу підприємства 

при різних значеннях змінних управління і стану зовнішнього середовища. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропонована імітаційна модель 

включає тринадцять рівнянь, які відображають процеси нагромадження різних складових оборотного, 
позаоборотного, власного і позичкового капіталу підприємства. Реалізація такої моделі на 
підприємстві дозволяє провести оцінку й аналіз характеристик структури його капіталу при різних 
варіантах управлінських впливів, спрямованих на локалізацію кризової ситуації та відновлення 
нормального режиму функціонування фінансової системи підприємства. 
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Анотація 
У статті досліджено питання використання імітаційного моделювання для визначення 

впливу скорегованих фінансових планів підприємства на структуру його капіталу. Розглянуто 
етапи реалізації методу імітації. Встановлено, що основним етапом методу є етап розробки 
імітаційної моделі руху фінансових потоків підприємства. Наведено методику аналізу руху 
капіталу, що включає в себе формування рівнів моделі, визначення темпів фінансових потоків, 
виділення змінних управління і стану, формування функцій рішень. Результатом дослідження є 
розробка імітаційної моделі управління структурою капіталу підприємства.  

Ключові слова: управління структурою капіталу, імітаційна модель управління структурою 
капіталу, рівні імітаційної моделі, темпи імітаційної моделі 

 
Аннотация 

В статье исследован вопрос использования имитационного моделирования для определения 
влияния скорректированных финансовых планов предприятия на структуру его капитала. 
Рассмотрены этапы реализации метода имитации. Установлено, что основным этапом метода 
является этап разработки имитационной модели движения финансовых потоков предприятия. 
Представлена методика анализа движения капитала, которая включает в себя формирование 
уровней модели, определение темпов финансовых потоков, выделение переменных управления и 
состояния, формирование функций решений. Результатом исследования является разработка 
имитационной модели управления структурой капитала предприятия.  

Ключевые слова: управление структурой капитала, имитационная модель управления 
структурой капитала, уровни имитационной модели, темпы имитационной модели 

 
Annotation 

The article examines the use of simulation to determine the effect of corrected financial plans on firm's 
capital structure. The stages of realization of the simulation method are described. The main stage of the 
method is development of the simulation model of firm's financial flows. The technique of capital movement 
analysis is described, which includes the formation of model levels, determination of the cash flows rate, 
description of control and status variables, forming solution functions. Simulation model for managing firm's 
capital structure is the result of the study. 

Key words: capital structure management, simulation model of capital structure management, 
simulation model levels, simulation model rates 
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АНАЛІЗ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Однією з основних тенденцій на даному етапі розвитку суспільства є 
орієнтація на інтереси людей та розвиток інформаційного простору. Важливу роль у формуванні 
інформаційного суспільства відіграють телекомунікації. Найбільш динамічною галуззю телекомунікацій 
є мобільний зв'язок. Аналіз ринку надання послуг мобільного зв’язку України свідчить про те, що він 
знаходиться на стадії зрілості. При цьому ринок мобільного зв’язку характеризується високою 
концентрацією, високим рівнем проникнення та жорсткою конкуренцією. 

Тому важливим є визначення рівня доходності послуг, що надають оператори, та формування 
бізнес-портфелів компаній таким чином, щоб уникнути нерентабельних бізнес-одиниць. У зв’язку з цим 
аналіз послуг мобільного зв’язку на основі матричного підходу є актуальним і важливим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання матриць для аналізу бізнес-портфеля 
фірми розглядають у своїх роботах такі науковці, як М. Портер, В. Єфремов, Х. Ітамі, В. Катькало, 
Д. Колліс, І. Кузнецова, Н. Ревуцька, С. Монтгомері, Д. Тіс, Г. Хамел та ін. Питанням аналізу послуг 
мобільного зв’язку присвячують свої публікації такі науковці, як Е. Голубицька, О. Степаненко, 
С. Таракановський, М. Постолатій, К. Абаєв, І. Балабанов та ін. Хоча аналіз послуг мобільного зв’язку 
посідає важливе місце в процесі управління бізнес-портфелями, проте не достатньо використовується 
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вітчизняними операторами мобільного зв’язку. Саме це і визначає доцільність проведеного у статті 
аналізу, який дозволяє визначити пріоритетні і перспективні напрями діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стратегічної позиції послуг операторів 
мобільного зв’язку України та розробка рекомендацій щодо їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Місткість ринку послуг мобільного зв’язку складає 
59,3 млн. чол. Частка ринку компанії «Київстар» становить 46,1% абонентів (27,3 млн. абонентів). При 
цьому частка ринку найближчого конкурента компанії «МТС» становить 35,7% абонентів (21,2 млн. 
абонентів) [6]. 

Для проведення аналізу послуг мобільного зв’язку на основі матричного підходу було виділено 
такі стратегічні бізнес-одиниці (СБО) операторів мобільного зв’язку [5]: 1) передплачені послуги; 
2) контрактні послуги; 3) передплачені послуги (молодіжні тарифи); 4) контрактні послуги для бізнес-
абонентів; 5) послуги роумінгу. 

Кожний з вище перерахованих напрямів діяльності займає певну позицію в бізнес-портфелі 
компаній, має певну цільову аудиторію та включає в себе певні тарифні плани та послуги. 

Проаналізуємо бізнес-портфель компанії «Київстар» за допомогою матриці Boston Consulting 
Group (BCG) [3]. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 1 [6; 7]. 

Таблиця 1 
Характеристика основних СБО на ринку мобільного зв’язку 

 

Стратегічні бізнес-одиниці 
Продажі 

«Київстар», 
млн. грн. 

Продажі найближчого 
конкурента, 
млн. грн. 

Річний темп 
приросту ринку, 

% 
Передплачені послуги 4 977 3 875 6 

Контрактні послуги 460 985 3 

Передплачені послуги (молодіжні тарифи) 4 072 6 652 6 

Контрактні послуги для бізнес-абонентів 5 828 5 025 4 

Послуги роумінгу 166 148 1 

Середнє значення 3 092 - - 
 
Найближчими конкурентами для компанії «Київстар» по передплачених та контрактних послугах, 

контрактних послугах для бізнес-абонентів та послугах роумінгу є оператор «МТС», а для 
передплачених послуг (молодіжні тарифи) – оператор мобільного зв’язку «Life» [2; 6]. Розрахуємо 
необхідні показники для побудови матриці BCG в табл. 2. 

Таблиця 2 
Оцінка стану СБО компанії «Київстар» 

 

Стратегічні бізнес-одиниці 
Частка ринку 
відносно 
конкурента 

Річний темп 
приросту ринку, 

% 

Розмір СБО відносно 
середнього розміру Радіус кола 

Передплачені послуги 1,28 6 4977 / 3092 = 1,61 √1,61/3,14 = 0,72 

Контрактні послуги 0,5 3 460 / 3092 = 0,15 √0,15/3,14 = 0,22 
Передплачені послуги 
(молодіжні тарифи) 0,61 6 4072 / 3092 = 1,32 √1,32/3,14 = 0,65 

Контрактні послуги для 
бізнес-абонентів 

1,16 4 5828 / 3092 = 1,88 √1,88/3,14 = 0,77 

Послуги роумінгу 1,12 1 166 / 3092 = 0,05 √0,05/3,14 = 0,13 
 
Використовуючи отримані дані, побудуємо матрицю BСG (рис. 1). 
Як видно з рис. 1, передплачені послуги під брендом, контрактні послуги для бізнес-абонентів та 

послуги роумінгу для туристів під брендом мають низький темп приросту та високу відносну частку 
ринку. Ці напрями діяльності досягли своєї зрілості і приносять великі прибутки за незначних потреб у 
фінансуванні. Дані напрями слід зберігати та підтримувати. Контрактні послуги під брендом та 
передплачені послуги (молодіжні тарифи) мають низький темп приросту та низьку відносну частку 
ринку. Дані послуги приносять відносно низькі прибутки, проте вони є невід’ємною частиною діяльності 
компанії і підтримують значну цільову аудиторію, тому неможливо застосувати до даних послуг 
стратегію, яка пропонується для СБО, що потрапляють до даного сектору матриці (збирання врожаю 
та/або ліквідація). Враховуючи це, пропонується стратегія збирання врожаю і подальшої підтримки. 

Скористаємося для стратегічного аналізу також матрицею General Electric/McKinsey 
(GE/McKinsey), яка ґрунтується на двох факторах (привабливості ринку і конкурентної позиції), кожен з 
яких характеризується певним набором показників [1; 8]. В табл. 3 визначено частки СБО в 
загальному обсягу продажів на ринку мобільного зв’язку [4; 7]. 
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Рис. 1. Матриця BСG для компанії «Київстар» 

Примітка: 1 – передплачені послуги; 2 – контрактні послуги; 3 – передплачені послуги 
(молодіжні тарифи); 4 – контрактні послуги для бізнес-абонентів; 5 – послуги роумінгу. 

Таблиця 3 
Визначення частки СБО компанії «Київстар» у загальному обсязі продажів на ринку 

 

Стратегічні бізнес-одиниці 
Всього 

продажів, млн. 
грн. 

Продажі 
«Київстар», 
 млн. грн. 

Частка «Київстар» в 
даній СБО, % 

Передплачені послуги 8 852 4 977 56,2 

Контрактні послуги 1 895 460 24,3 

Передплачені послуги (молодіжні тарифи) 10 724 4 072 38 

Контрактні послуги для бізнес-абонентів 13 413 5 828 43,5 

Послуги роумінгу 448 166 37,1 

 
В табл. 4 визначено показники довгострокової привабливості ринку та конкурентної позиції в 

галузі, що використовуються при побудові матриці GE/McKinsey. 
Таблиця 4 

Визначення показників привабливості ринку та конкурентної позиції 
 

Довгострокова привабливість ринку 
Передпла-
чені послуги 

Контрактні 
послуги 

Передпла-
чені 

послуги 
(молодіжні 
тарифи) 

Контрактні 
послуги для 
бізнес-
абонентів 

Послуги 
роумінгу 

Показники Вага, Рі 

Р
а
н
г 
О

і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
г 
О

і 

Р
і ×
О

і 

Р
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г 
О

і 

Р
і ×
О

і 

Р
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н
г 
О

і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
гО

і 

Р
і ×
О
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Місткість ринку 0,179 4 0,716 3 0,537 4 0,716 4 0,716 2 0,358 
Темпи зростання 
ринку 

0,107 5 0,535 2 0,214 2 0,214 2 0,214 1 0,107 

Прибутковість 0,215 4 0,860 2 0,430 5 1,075 4 0,860 2 0,430 
Рівень конкуренції 0,107 4 0,428 4 0,428 4 0,428 3 0,321 4 0,428 
Необхідність 
інвестицій 

0,071 3 0,321 4 0,284 2 0,142 3 0,213 2 0,142 

Рівень ризику 0,107 4 0,428 2 0,214 4 0,428 3 0,321 4 0,428 
Державне 
регулювання 

0,107 2 0,214 2 0,214 2 0,214 2 0,214 2 0,214 

Рівень інфляції 0,107 2 0,214 2 0,214 2 0,214 2 0,214 2 0,214 
ВСЬОГО 1,000 - 3,716 - 2,535 - 3,431 - 3,073 - 2,321 

Конкурентна позиція в галузі 
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продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Передпла-
чені послуги  

Контрактні 
послуги 

Передпла-
чені послуги 
(молодіжні 
тарифи) 

Контрактні 
послуги для 
бізнес-
абонентів 

Послуги 
роумінгу 

Показники Вага, Рі 

Р
а
н
г,

 О
і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
г,

 О
і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
г,

 О
і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
г,

 О
і 

Р
і ×
О

і 

Р
а
н
г,

 О
і 

Р
і ×
О

і 

Ринкова частка 0,250 5 1,250 3 0,750 5 1,250 4 1,000 3 0,750 
Якість товару 0,178 5 0,890 5 0,890 5 0,890 5 0,890 3 0,534 
Привабливість 
асортименту 

0,071 5 0,355 3 0,213 4 0,284 4 0,284 1 0,071 

Відповідність 
товару запитам 
споживачів 

0,143 4 0,572 4 0,572 4 0,572 4 0,572 4 0,572 

Ефективність 
каналів збуту 

0,036 4 0,144 3 0,108 4 0,144 4 0,144 2 0,072 

Ефективність 
маркетингових 
комунікацій 

0,036 5 0,180 3 0,108 5 0,180 5 0,180 3 0,108 

Рівень 
прибутковості 

0,143 4 0,572 3 0,429 4 0,572 4 0,572 1 0,143 

Імідж 
підприємства 

0,143 5 0,572 5 0,572 5 0,715 4 0,572 4 0,572 

ВСЬОГО 1,000 - 4,535 - 3,642 - 4,607 - 4,214 - 2,822 
 
Отримана інформація дозволяє побудувати матрицю GE/McKinsey (рис. 2), де зображено кола, 

величина яких залежить від обсягу збуту бізнес-одиниць, та сегменти, які відображають частку бізнес-
одиниць компанії «Київстар» [3]. 

 
Рис. 2. Матриця GE/McKinsey для компанії «Київстар» 

Примітка: 1 – передплачені послуги; 2 – контрактні послуги; 3 – передплачені послуги 
(молодіжні тарифи); 4 – контрактні послуги для бізнес-абонентів; 5 – послуги роумінгу. 

 
Послуги, що надаються на передплаченій основі, мають високу привабливість та сильну позицію 

на ринку. Слід і надалі інвестувати в послуги даного напряму, а також шукати нові шляхи лідирування 
в даній сфері. Контрактні послуги мають середню привабливість та середню позицію на ринку. Отже, 
слід обережно інвестувати в послуги даної категорії за умови, що прибуток буде високим, а ризики 
низькими. Передплачені послуги (молодіжні тарифи) та контрактні послуги для бізнес-абонентів мають 
середню привабливість, проте сильну позицію. Слід визначити найбільш привабливі сегменти та 
інвестувати в них, при цьому домагатися збільшення прибутку. Послуги роумінгу призначені виключно 
для абонентів-туристів, тому й охоплюють невелику цільову аудиторію і, як наслідок, приносять 
невисокі доходи. Дана категорія послуг не є лідером в даній сфері, проте має певні конкурентні 
переваги. Зокрема, варто зосередити зусилля на захисті даних послуг або скорочуватися. 
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Використаємо для стратегічного аналізу діяльності компанії «Київстар» також матрицю 
Arthur D. Little / Life Cicle (ADL) [3]. Побудувати матрицю ADL можливо з використанням показників, які 
були визначені в табл. 4. Отже, на рис. 3 наведено матрицю ADL та визначено стратегічні позиції СБО 
компанії «Київстар». 

 
Рис. 3. Матриця ADL для компанії «Київстар» 

Примітка: 1 – передплачені послуги; 2 – контрактні послуги; 3 – передплачені послуги 
(молодіжні тарифи); 4 – контрактні послуги для бізнес-абоненті; 5 – послуги роумінгу. 

 
Найбільшу частку в портфелі займають контрактні послуги для бізнес-абонентів (38%). Даний 

напрям діяльності знаходиться на етапі зростання, а також займає домінуючу конкурентну позицію. 
Для даної СБО слід застосовувати стратегію подальшого зростання та закріплення позиції на ринку. 
Передплачені послуги під брендами «Київстар» та «Djuice» займають відповідно 32% та 26% у 
портфелі компанії. До даних СБО слід застосовувати стратегію збереження позиції на ринку. Послуги 
на контрактних умовах від «Київстар» займають лише 3% в бізнес-портфелі компанії, і тому приносять 
найменшу частку прибутку. Таке явище зумовлене ситуацією на ринку мобільного зв’язку, адже майже 
80% споживачів користуються саме передплатними послугами. Тому слід і надалі підтримувати даний 
напрям діяльності і застосовувати стратегію збирання урожаю. Послуги роумінгу для туристів під 
брендом «Beeline» знаходяться на стадії спаду, займають сприятливу конкурентну позицію, складають 
лише 1% в портфелі компанії. Дана СБО є неперспективною і підлягає ліквідації, проте є важливою 
складовою бізнес-портфелю мобільного оператора, адже охоплює специфічний сегмент. Тому варто 
підтримувати дану СБО, провести діагностику нинішньої маркетингової комунікаційної стратегії і в 
подальшому усунути фактори, що спричинили таку позицію. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для оператора мобільного зв’язку 
«Київстар» найбільш перспективними є передплачені послуги мобільного, які доцільно постійно 
підтримувати та розвивати, інвестуючи в них, а також послуги для бізнес-абонентів, які є перспективними 
для розвитку та подальшої стабілізації на ринку. Послуги на контрактній основі не є популярними на 
українському ринку, проте є невід’ємною складовою послуг мобільного оператора, тому важливо 
підтримувати даний напрям діяльності та його позицію на ринку. Оператор також має безперспективну 
бізнес-одиницю – послуги роумінгу для туристів, які є необхідними в бізнес-портфелі оператора, адже 
дають сильну конкурентну перевагу, тому варто зберегти дану СБО, проте усунути її недоліки. 

Отже, проведений аналіз дозволив виявити стан бізнес-підрозділів мобільного оператора, що 
надало можливість сформулювати стратегії, які здатні забезпечити збільшення економічних та 
комунікаційних показників діяльності компанії. 
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Анотація 
Стаття присвячена аналізу послуг, що надають оператори мобільного зв’язку України. 

Основна увага зосереджена на рівні прибутковості послуг, що пропонують оператори мобільного 
зв’язку. Виділено п’ять основних стратегічних напрямів діяльності мобільних операторів України. 
Аналіз проведено на основі матриць BKG, GE/McKinsey та ADL. Проаналізовано позиції основних 
стратегічних бізнес-одиниць на ринку надання послуг мобільного зв’язку та їх вагомість у бізнес-
портфелі операторів мобільного зв’язку в Україні. Виділено найбільш прибуткові стратегічні 
бізнес-одиниці. Запропоновано основні рекомендації щодо бізнес-портфелів мобільних операторів. 

Ключові слова: мобільний зв'язок, послуги, матриці, бізнес-портфель. 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу услуг, которые предоставляют операторы мобильной связи 

Украины. Основное внимание сосредоточено на уровне доходности услуг, которые предлагают 
операторы мобильной связи. Выделены пять основных стратегических направлений 
деятельности мобильных операторов Украины. Анализ проведен на основе матриц BKG, 
GE/McKinsey и ADL. Проанализированы позиции основных стратегических бизнес-единиц на рынке 
предоставления услуг мобильной связи и их значимость в бизнес-портфеле операторов 
мобильной связи в Украине. Выделены наиболее прибыльные стратегические бизнес-единицы. 
Предложены основные рекомендации по бизнес-портфелям мобильных операторов. 

Ключевые слова: мобильная связь, услуги, матрицы, бизнес-портфель. 
 

Annotation  
The article analyzes the services provided by mobile operators in Ukraine. The focus is on the level of 

profitability of services that offer mobile operators. Set out five key strategic directions of the mobile 
operators in Ukraine. Analysis was conducted on the basis of matrices BKG, GE/McKinsey and ADL. The 
position of the main strategic business units in the market of mobile services and their importance in the 
business briefcase of mobile operators in Ukraine was analyzed. The most profitable strategic business unit 
was selected. The basic advice business briefcase of mobile operators was offer. 

Key words: mobile communication, services, matrix, business briefcase. 
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Сучасний маркетинг вимагає не лише виробництва якісного товару та 

встановлення прийнятної і доступної ціни для цільових споживачів. Маркетингові комунікації сьогодні 
посідають центральне місце серед засобів конкурентної боротьби. Посилення ролі комунікацій у 
боротьбі за покупця обумовлено особливостями маркетингового середовища сучасного вітчизняного 
ринку. Темпи формування ринкових відносин занадто повільні. Однією із причин цього є недостатньо 
ефективне використання маркетингового механізму загалом та безсистемне застосування 
маркетингових комунікацій, зокрема, у господарській діяльності вітчизняних підприємств. 

Часто маркетингові комунікації ототожнюються тільки з просуванням продукції, застосовуються 
кожним підприємством відособлено і не в комплексі з іншими інструментами маркетингу. Зусилля 
переважно спрямовуються на використання окремих інструментів маркетингових комунікацій, причому 
часто одні з них суперечать іншим. Хаотичність у використанні такої важливої складової маркетингу 
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призводить до зниження сприйняття маркетингових комунікацій адресатом, а отже, і до зниження 
ефективності діяльності всього підприємства і його конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження комунікаційних інструментів 
приділяється досить багато уваги як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед закордонних 
можна виділити праці: Ф. Котлера, Ч. Сендіджа, Г. Армстронга, К. Келлера, Т. Левітта. Що стосується 
України, то проблемі маркетингових комунікацій присвячені теоретичні та практичні напрацювання та 
розробки відомих у цій сфері вчених: Г. Почетцова, Т. Лук’янець, І. Рожкова, Т. Примак, Н. Кочкіної, 
О. Кот, Т. Циганкової, та ін.  

Аналіз праць зазначених фахівців щодо визначення комплексу інструментів комунікацій виявив, 
що існує велика кількість розбіжностей щодо його складу. Таку розбіжність можна пояснити складністю 
процесу комунікацій, значним інформаційним насиченням ринку, необхідністю безперервно шукати 
нові канали і засоби зв’язку з споживачами.  

Постановка завдання. Мета статті – узагальнити існуючі в літературі підходи до визначення 
системи маркетингових комунікацій підприємств, які виготовляють та постачають продукцію 
споживачам, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку комунікацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах ринкової економіки 
використання лише основних засобів виведення та просування товару на ринку є недостатнім. При 
теперішньому асортименті аналогічних за якостями продуктів, такий товар залишиться непоміченим 
кінцевим споживачем. Тому ефективний вихід товару на ринок та його подальше просування 
неможливі без інтенсивного використання комплексу маркетингових комунікацій, що спрямовується на 
інформування, переконання, нагадування споживачам про товар, підтримку збуту, а також створення 
позитивного іміджу підприємства. 

Усі маркетингові комунікації зорієнтовані на розв’язання певних завдань, які, в свою чергу, повинні 
відповідати цілям комунікаційної програми. Зазвичай до числа цих цілей належить створення у покупців 
обізнаності про торговельну марку, поширення інформації, формування позитивного образу компанії.  

Сучасне підприємство має в своєму розпорядженні різні інструменти комунікацій, а саме: 
реклама у засобах масової інформації, стимулювання збуту, проведення масових заходів (виставок, 
конференцій, презентацій тощо), персональний продаж, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю. 

У табл. 1 наведено фрагмент дослідження складових системи комунікацій, які виділено 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Різні автори дають різні набори засобів маркетингових 
комунікацій, проте більшість з них сходиться на думці, що у виборі підприємством набору 
маркетингових комунікацій вирішальну роль відіграє макросередовище, що оточує підприємство. 

Таблиця 1 
Складові інструменти системи маркетингових комунікацій 
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Ф. Котлер, 
К. Л. Келлер [5] * * * * *  *  

М. Бєлявцев, 
Л. Іваненко [1] * * * *   * * 

Т. Лук’янець [7] * * * *   * * 
В. Крамаренко [6] *  *  * * * * 
І. Бондаренко 
В. Дубницький [2]  * * *   *  

А. Павленко 
І. Решетнікова 
А. Войчак [8] 

 * * * *  * * 

Т. Примак [10] * * * *  * *  
С. Гаркавенко [3] * * * *  * * * 
Г. Янковська [11] *  * *   *  
Т. Парамонова 
В. Бикулов [9] 

* * * *   * * 

Джерело : побудовано автором на основі джерела [4] 
 
З огляду на результати табл. 1, ми можемо стверджувати, що найбільш популярними 

складовими маркетингових комунікацій виступають: реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг, 
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персональний продаж та паблік рілейшнз. Хоча, певна дискусійність виникає щодо таких інструментів, 
як: прямий маркетинг, персональний продаж. 

Також вивчення літературних джерел [1; 3; 5-8] виявило, що деякі науковці виокремлюють такі 
засоби (інструменти) маркетингових комунікацій, як брендинг, продукт плейсмент, участь у виставках 
та ярмарках, спонсорство, маркетинг подій, інтегровані комунікації в місцях продажу. 

Таке різноманіття поглядів можна пояснити складністю процесу передачі комунікацій контактним 
аудиторіям, комплексністю засобів комунікацій, суттєвим насиченням ринків комунікаціями, 
характером подання інформації, складністю формування чітких меж між інструментами комунікацій, їх 
взаємопов’язаністю і взаємоінтегрованістю та необхідністю постійно шукати нові канали і засоби 
зв’язку зі споживачами. Розвиток суспільства і технологій обумовлює зміну ролі різних засобів 
комунікацій: поява ТВ, Інтернету, мобільного зв’язку. Тому сформувати єдиний підхід до класифікації 
інструментів комунікацій та засобів комунікацій досить складно. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, поєднання різних інструментів маркетингових 
комунікацій дозволяє отримати більший економічний результат, ніж при використанні кожного 
інструменту окремо. Цей результат виникає внаслідок поєднання переваг кожного з інструментів 
маркетингових комунікацій. На сьогоднішній день, все більше підприємств схиляються до 
використання інтегрованої системи маркетингових комунікацій. Це призводить до ретельного аналізу 
роботи усіх каналів комунікацій з метою створення у споживача чіткого, послідовного і переконливого 
уявлення про підприємство та продукцію, яку воно випускає. Тому подальші дослідження будуть 
направленні на вирішення даної проблеми. 
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Анотація 
Розглянуто актуальні питання становлення та формування маркетингових комунікацій, а 

також комунікаційних інструментів. Проаналізовано дискусійні питання, що стосуються 
визначення складових елементів системи комунікацій підприємств. Вивчено підходи та погляди 
різних науковців щодо складу елементів маркетингових комунікацій. Визначено, що основними 
інструментами маркетингових комунікацій вважаються: реклама, стимулювання збуту, паблік 
рілейшнз, прямий маркетинг, персональний продаж. Встановлено, що поєднання різних 
інструментів маркетингових комунікацій дозволяє отримати більший економічний результат, ніж 
при використанні кожного інструменту окремо.  

Ключові слова: маркетингові комунікації, інструменти комунікацій, складові елементи 
комунікацій, персональний продаж, реклама, прямий маркетинг, стимулювання збуту, паблік 
рілейшнз, спонсорство, пропаганда. 

Аннотация 
Рассмотрены актуальные вопросы становления и формирования маркетинговых 

коммуникаций, а также коммуникационных инструментов. Проанализированы дискуссионные 
вопросы, касающиеся определения составных элементов системы коммуникаций предприятий. 
Изучены подходы и взгляды разных ученых относительно состава элементов маркетинговых 
коммуникаций. Определено, что основными инструментами маркетинговых коммуникаций 
считаются: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, прямой маркетинг, персональная 
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продажа. Установлено, что сочетание различных инструментов маркетинговых коммуникаций 
позволяет получить больший экономический результат, чем при использовании любого 
инструмента отдельно. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инструменты коммуникаций, 
составляющие элементы коммуникаций, персональная продажа, реклама, прямой маркетинг, 
стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, спонсорство, пропаганда. 

 
Annotation  

Current issues of development and formation of marketing communications, and communication  
tools. Analyzed debatable issues relating to the definition of the constituent elements of communications 
companies. Study approaches and views of various scholars concerning the composition of the elements of 
marketing communications. Determined that the basic tools of marketing communications are: advertising, 
sales promotion, public relations, direct marketing, personal selling. Found that a combination of different 
marketing communication tools allows you to get more economic results than using each tool separately.  

Key words: marketing communication, tools of communication, the constituent elements of 
communication, personal selling, advertising, direct marketing, sales promotion, public relations, 
sponsorship, promotion. 
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ТАКТИЧНІ ЗМІНИ РІВНЯ ЦІН НА ТОВАРИ В РОЗДРІБНІЙ 
ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблеми. Початково встановлені роздрібні ціни на товари далеко не завжди 

залишаються незмінними. В процесі реалізації товарів виникає потреба у підвищенні або зниженні 
початково встановленого рівня цін на окремі товари. Останнє зумовлено неточністю встановленого 
рівня початкової ціни та змінами ринкової кон’юнктури. Помилки у встановленні рівня роздрібних цін 
на товари лише на один відсоток призводять до втрати одного відсотка прибутку від обсягу реалізації 
продукції, а з врахуванням еластичності на товари, втрати зростають ще більше. Економісти 
стверджують: "Якщо врахувати 4-6 відсотковий рівень рентабельності реалізації, то один відсоток 
помилки у ціні може призвести до втрат прибутку в розмірі до десяти і більше відсотків" [1, с. 281]. 
Тому науковий аналіз з обґрунтування тактичних змін рівня роздрібних цін на товари є необхідним 
етапом підвищення ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання тактичних змін початково встановлених цін 
аналізується у працях В. Єсипова, В. Корінєва, П. Саблука, Т. Негла і Р. Холдена, Л. Шкварчука, О. 
Шпичака, Г. Чубакова та інших вчених, здебільшого з позиції втрати товаром своєї первісної вартості та 
розробки і реалізації цінової політики. Зокрема, пов’язуючи зниження цін з уцінкою, учений Л. Шкварчук 
зазначає: "Уцінка – це зменшення, зниження попередньо призначеної ціни. Уцінка проводиться щодо товарів 
широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, що залежались, і не користуються попитом у 
споживачів, а також таких товарів та продукції, які частково втратили свою первісну вартість" [6, с. 180]. 
Розглядаючи зміни рівня цін, в основному, з позиції стимулювання реалізації товарів, В. Корінєв 
зазначає: "Особливе місце в ціновій тактиці займає політика знижок з ціни, яка спрямована на 
стимулювання споживача до придбання продукції підприємства за допомогою відповідного 
коригування рівня базової ціни" [2, с. 194].   

Питання тактичних змін цін в роздрібній торгівлі не знайшло цілісного висвітлення в сучасній 
економічній літературі. Водночас, такі зміни здійснює кожне торгівельне підприємство. Тому дане 
дослідження є актуальним, а всі аспекти зміни цін на товари потребують детального дослідження. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є узагальнення організації тактичних змін рівня 
роздрібних цін на товари залежно від змін ринкової ситуації та розвитку цінової політики підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіко-організаційні заходи в торгівлі із 
встановлення цін на товари визначається за ціновою політикою підприємства. З її допомогою 
визначаються засади встановлення рівня цін на товари залежно від умов ринків збуту, виробничо-
збутових витрат, впливу конкурентів, зміни загальної кон’юнктури ринку та інших чинників. Водночас, 
як зазначає Г. Чубаков, "… на ринку вільної конкуренції підприємство вимушено приймати за ціну 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 

 

 350 

реалізації своєї продукції ту, яка задається ринком" [8, с. 112-113]. Тому сутність цінової політики 
зводиться до логічного узгодження мети діяльності підприємства та його можливостей.  

Формування і реалізація цінової політики підприємств забезпечується стратегією і тактикою 
ціноутворення. Цінова стратегія відображає загальну мету підприємства перспективного характеру з 
метою досягнення оптимальних результатів господарсько-фінансової діяльності через 
функціонування системи цін. Як засіб економічного управління господарсько-фінансовою діяльністю, 
вона спрямована на узгодження інтересів суб’єктів ринкових відносин.  

В процесі фінансового-господарської діяльності підприємства, стратегія ціноутворення 
конкретизується тактичними заходами. Тактика ціноутворення відображає спрямування вирішення 
цінових завдань, виходячи з конкретної ситуації для даного ринку і певного періоду та фінансових 
можливостей підприємства згідно з обраною стратегією.  

Перевага тактичних заходів перед стратегічною метою в сучасному ціноутворенні значною 
мірою визначається я впливом ринкової кон’юнктури та психологією покупців, які, виявляючи ситуацію 
зростання рівня цін на певний товар, здебільшого поспішають їх купляти, припускаючи, що ціни в 
межах даного ринку можуть ще більше зрости. І, навпаки, коли ціни на певні товари знижуватися, то, 
як не дивно, споживачі не поспішають їх купляти, сподіваючись на ще більше майбутнє зниження цін. 

Важливим принципом політики ціноутворення підприємств є застосування гнучкої такти 
формування цін на товари. Гнучкими вважаються ціни, що своєчасно реагують на зміни об’єктивних 
умов господарювання у сфері виробництва і реалізації продукції. 

Ціна як форма виробничих відносин, що забезпечує узгодження суперечливих інтересів суб’єктів 
суспільства різних рівнів господарювання не уявляється без змін. Зміна рівня цін відбувається під 
впливом вартості та чинників, що зумовлюють відхилення ціни від вартості. 

Вплив вартості на зміни рівня цін на товари зумовлюється змінами величини суспільно необхідних 
затрат праці. Вони включають технічну озброєність праці, організацію виробництва і праці, кваліфікацію, 
уміння і вправність працівників, природні умови праці, об’єктивно обумовлена пропорційність галузей 
економіки і видів продукції. Крім того, зміни вартості товарів можуть відбуватися під впливом змін 
співвідношення вартості грошей і товарів та їх поєднання в різних варіантах.  

Другу групу утворюють чинники, що зумовлюють відхилення цін від вартості. До цієї групи 
чинників належать потреби споживачів та їх доходи, ціни на доповнювальні товари й товари-
замінники, виробничо-збутові витрати, категорія товару (товари виробничого призначення, споживчі 
товари першої і не першої необхідності, товари розкоші тощо), тип ринку конкуренції, цінова політика 
держави та інші чинники. Вони є різними за спрямуванням та інтенсивністю впливу. Загалом, вплив 
зазначених та інших чинників відображається на співвідношенні попиту та пропозиції. Торкаючись 
питання руху цін під впливом цієї групи чинників, К. Маркс писав: "… Яким би чином не 
встановлювалися і не регулювалися початкові ціни різних товарів по відношенню одні до одних, їх рух 
підпорядковується закону вартості" [4, с. 194]. Останнє не виключає важливості чинників відхилення 
цін від вартості, особливо, коли йдеться про зміни цін в конкретній ситуації у відносно невеликому 
відрізку часу на окремі товари.  

Можливість і необхідність відхилення цін від вартості властиві ціні. К.Маркс з цього приводу 
зазначав: "… Можливість кількісного незбігу ціни з величиною вартості, або можливість відхилення ціни від 
величини вартості, міститься уже у самій формі ціни. І це не є вадою цієї форми, – навпаки, саме ця 
відмінна риса робить її адекватною формою того способу виробництва, за якого правило може пробивати 
собі шлях крізь безладний хаос лише як сліпо діючий закон середніх чисел" [3, с. 108.] 

При встановленні цін на товари та їх ситуативному регулюванні, головне завдання полягає в 
тому, щоб орієнтуючись на витрати праці не допустити відхилення від них більше економічно 
обґрунтованих величин. При цьому, амплітуда гнучкості безпосередньо пов’язана з відкритими 
(явними) і прихованими (не явними) формами руху ціни.  

Прямі методи пов’язані з безпосередньою зміною рівня цін. Вони можуть застосовуватися 
внаслідок зміни загостреної кон’юнктури ринку. Особливо відчутні такі зміни для ринку однорідних 
товарів. На ринках неоднорідних товарів суб’єкти господарювання мають значно більший вибір для 
реагування на зміну ринкових цін. При цьому, важлива роль належить якісним характеристикам 
товарів і забезпеченню належного обслуговування покупців, у тому числі після реалізації товару. 
Останнє може знижувати значимість зміни ціни для споживачів товарів.  

В сучасних умах господарювання отримала широке застосування тактика зниження та 
підвищення рівня цін. Зниження рівня цін може бути обумовлено низкою причин. По-перше, 
недостатня величина товарообороту. У випадку, коли збільшення товарообігу за рахунок 
інтенсифікації збутових зусиль не вдається, підприємство може знижувати ціни на товари і товарні 
групи, які характеризуються значною еластичністю попиту по цінових параметрах. По-друге, 
зменшення частки ринку. Якщо під тиском цінової конкуренції відбулося скорочення частки ринку, яку 
займало підприємство, досягнути різкого збільшення збуту можна шляхом зниження цін до рівня, який 
можна зіставити з рівнем ринкових цін конкурентів. По-третє, необхідність зайняти домінуючу позицію 
на певному ринку. У цьому випадку підприємство виступає ініціатором зниження цін щоб зайняти 
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домінуючу позицію з допомогою низьких цін. Для цього підприємство або одразу виходить на ринок з 
нижчими цінами, порівняно з конкурентами, або першим знижує ціни до такого рівня, щоб завоювати 
частку ринку, яка забезпечить зниження видатків за рахунок приросту обсягів реалізації продукції. По-
четверте, застосування політики збиткового лідера. У випадку її використання, здебільшого 
торгівельні підприємства вдаються до зниження цін на товари, що користуються стабільним попитом 
(хліб, молоко, яйця тощо) з метою приваблення споживачів з одночасним підвищенням цін на товарну 
продукцію, яка користується нестабільним попитом. 

Зниження цін може бути також пов`язане з розпродажами товарів та зумовлене просуванням товарів 
з метою стимулювання збуту. Розпродаж необхідний у випадках, коли товар продається низькими темпами, 
застарів, закінчується сезон його розпродажів, або при встановлені конкурентами нижчих цін на ідентичні 
товари. Крім того, з допомогою зниження цін продавці прагнуть збільшити потік грошових засобів, 
стимулювати реалізацію взаємо доповнюваних товарів та збільшення кількість покупців.  

У низці випадків виникає потреба у підвищенні цін на товари, усвідомлюючи, що покупці будуть 
не вдоволені. Проте, існують певні об’єктивні причини, які змушують вдаватись до збільшення цін. По-
перше, інфляція, що зумовлює зростання видатків на величину, яка не відповідає зростанню 
продуктивності підприємства. Тому найчастіше підприємства сфери збуту не ризикують надавати 
покупцям довгострокові зобов`язання щодо рівня цін, оскільки інфляція може бути прив`язана до 
збиткової норми прибутку. По-друге, зростання попиту на окремі товари і товарні групи. Коли 
підприємства сфери збуту не мають можливості у повній мірі задовольнити потреби своїх покупців, 
вони можуть підвищити ціни на весь асортимент, або окремі товари асортиментного роду. По-третє, 
причиною підвищення цін може стати потреба підприємства у збільшенні прибутку.  

Зміна цін на товари певним чином впливає не лише на покупців, але й на конкурентів. Тому, 
вирішуючи питання про зміни рівня цін необхідно ретельно вивчити імовірну реакцію покупців та 
конкурентів. Реакція споживачів залежить від сприйняття ними зміни цін, Покупці не завжди можуть 
економічно обґрунтовано трактувати зміни рівня цін. Так, зниження цін можна розглядати як наявність 
дефекту товару, низька якість, а також ознака загального зниження рівень цін у майбутньому. 
Торкаючись питання підозри покупців щодо якості товару за низької ціни, економісти зазначають: 
"Вони здатні порахувати, що не можуть собі дозволити придбати товари за високих цін, але вони не 
бажають ризикувати, отримуючи погану якість товарів із товарного сегмента" [5, с. 454-455].  

Підвищення ціни в окремих випадках покупці можуть трактувати позитивно. При цьому вони 
вважають, що товар став більш популярним і необхідно його швидше придбати доки він не став 
недоступним, або товар наділений особливо цінними властивостями. За таких обставин продавець 
прагне отримати встановлену високу ціну, яку тільки може витримати ринок; 

Планування зміни цін необхідно узгоджувати з реакцією не лише споживачів, а й конкурентів. 
Зміна цін є або наслідком чітких установок їх політики реагування, або результатом конкретної оцінки 
зміни ситуації. Тому кожна зміна цін буде сприйматися конкурентом як виклик з певним реагуванням 
відповідно до власних інтересів. Тому, приймаючи рішення щодо зміни цін, необхідно з'ясувати 
інтереси конкурентів. За наявності кількох конкурентів, необхідно спрогнозувати найбільш вірогідну 
реакцію кожного з них. Якщо існує ймовірність, що деякі конкуренти відгукнуться на зміну цін, то є всі 
підстави, що так само можуть поступити й інші. 

У випадку зміни цін, яку застосує конкурент, керівництву підприємства необхідно з’ясувати його 
наміри і ймовірні терміни дії нововведення. Лише зрозумівши причини зміни цін конкурентом, можна 
планувати відповідні дії. Оскільки можливості провести аналіз варіантів своїх дій у момент зміни цін 
конкурентом обмежені, то єдиним способом зменшення терміну прийняття рішення про відповідну реакцію 
є передбачення цінових маневрів суперників та здійснена заздалегідь підготовка відповідних заходів. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження тактичних змін рівня цін на товари в 
роздрібній торгівлі дозволяють зробити ряд висновків. 

1. Тактичні зміни роздрібних цін на товари в роздрібній торгівлі спрямовані на забезпечення 
узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин, встановлення рівня цін, що сприяють 
економічному обґрунтуванню фінансово-господарських рішень, об’єктивної оцінки результатів діяльності 
підприємств та належному функціонуванню фінансового й інших механізмів економічної системи.  

2. Зміни попередньо встановленого рівня цін на товари ініціює підприємство з метою 
встановлення рівноважних цін, які відповідають їх вартості. 

3. Організація тактичних змін рівня роздрібних цін на товари реалізується у поєднанні 
державного регулювання з вільним волевиявленням суб’єктів ринкових відносин та досягається за 
одночасної взаємодії ціни попиту і ціни пропозиції.  
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Анотація 
У статті обґрунтовується необхідність зміни початкового рівня встановлених цін на 

товари під впливом відхилення цін від вартості та ринкових чинників. Зміни рівня цін мають на 
меті наближення цін до собівартості товару та збалансування ринкової ситуації, що спрямована 
на узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин. Показано, що тактика зниження 
ціни застосовується за потреби збільшення товарообороту та частки ринку, щоб зайняти 
домінуюче становище із метою запровадження політики збиткового лідера. Тактика підвищення 
цін може застосовуватися в умовах інфляції, зростання попиту на окремі товари і за потреби 
збільшення прибутку.  

Ключові слова: тактичні зміни цін, початково встановлена ціна, підвищення цін, зниження 
цін, ціна попиту, ціна пропозиції, ціна рівноваги. 

 
Аннотация 

В статье обосновывается необходимость изменения начального уровня установленных цен 
на отдельные товары под влиянием отклонения цен от стоимости и рыночных факторов. 
Изменение уровня цен производится с  целью приближения цен к себестоимости товара и 
сбалансирования рыночной ситуации, чем обеспечивается согласование экономических интересов 
субъектов рыночных отношений. Показано, что тактика цен применяется при необходимости 
увеличения товарооборота и части рынка с целью занять доминирующее положение и 
необходимости внедрения политики убыточного лидера. Тактика повышения цен может быть 
использована в условиях инфляции, при увеличении спроса на отдельные товары и  в случае 
потребности увеличения прибыли. 

Ключевые слова: тактические изменения цен, первоначально установленная цена, 
увеличенная цена, снижение цен, цена спроса, цена предложения, равновесная цена. 

 
Annotation 

The article provides a rationale for the change in the initial level set prices for certain commodities 
under the influence of the deviation of prices from value and market factors. Edit the entry-level prices are 
intended to approach their prices to balance the cost and the market situation, which aims at reconciling 
economic interests of market relations. It is shown that the tactics of the price reduction is applied if 
necessary increase in turnover and market share to take a dominant loss-making and implementation of 
policy leadership. Tactics price increases linked to inflation, rising demand for certain products and the need 
to increase profits. 

Key words: tactical changes in prices initially set price, price increases, price reductions, Bid, bid 
price, the equilibrium price. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Роль логістики зростає з кожним роком під впливом глобальних 

тенденцій, таких як постійне зростання споживчого попиту, що призводить до збільшення асортименту 
продукції та ускладнення логістичної інфраструктури. У теперішній час дуже стрімко почали 
розвиватись торговельні підприємства, які успішно керують логістичними процесами, завдяки чому 
займають вигідні ринкові позиції порівняно з великими та міжнародними компаніями, оскільки здатні 
задовольнити попит споживачів, завдячуючи правильно налаштованому логістичному процесу. Для 
ефективної діяльності торговельного підприємства все ширше використовуються логістичні стратегії, 
що відображають нові підходи в управлінні, в моделюванні логістичних процесів. 

Організація логістичного управління на торговельному підприємстві повинна починатись з 
розробки відповідної стратегії, а саме визначення місця логістичної стратегії в загальній стратегії 
управління підприємством торгівлі. Менеджер повинен розробляти систему логістичного управління, 
ґрунтуючись на вже існуючих процедурах ухвалення рішень, оскільки логістика торговельного 
підприємства представляє собою організований процес управління матеріальними, інформаційними 
та супутними потоками від постачальника (через розподільну систему компанії – склади і транспорт) 
до продажу та доставки покупцю (споживачу). Це вимагає глибокого теоретичного узагальнення 
особливостей логістичної діяльності торговельних підприємств та створення відповідного 
інструментарію дослідження і вирішення проблем практичної організації логістичних процесів та 
управління ними з урахуванням специфіки підприємств оптової і роздрібної торгівлі товарами 
споживчого призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему управління логістичними процесами 
розглядали в різні періоди вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед іноземних авторів, які досліджували 
концепції управління логістичними процесами, можна виділити наступних: Т. Алєсінская, Ч. Скворонек, 
Я. Вітковскі, М. Чєшельські, Е. Голембська, Дж. Койль, Х.-К. Поль. Українські автори переважно 
приділяють увагу логістичним процесам лише промислових підприємств, зокрема, це публікації 
Є. Крикавського, Р. Ларіної, О. Тридіда; проблемі логістичного управління торговельними  
підприємствами присвячені наукові дослідження Л. В. Фролової [1, с. 128]. В наукових працях 
вітчизняні дослідники розглянули формування логістичних процесів, загальні аспекти управління 
логістичними процесами, в той час як зарубіжні автори приділяють більше уваги формуванню та 
оптимізації систем управління процесами загалом. Однак, питання специфіки управління логістичними 
процесами на торговельних підприємствах потребує більш детального аналізу дослідження. Також 
залишаються нерозкритими особливості управління якістю логістики на вітчизняних торговельних 
підприємствах, проблеми моделювання, розробки, ухвалення та реалізації управлінських рішень щодо 
забезпечення якості логістичних процесів торговельних підприємств, формування організаційно-
економічного механізму логістичних процесів на торговельних підприємствах України, обґрунтування 
критеріїв оцінки ефективності управління логістичними процесами та розроблення інформаційної 
моделі їх забезпечення. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей управління логістичними 
процесами задля підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що логістика забезпечує як технічну, 
технологічну, економічну та методологічну інтеграцію окремих ланок логістичного ланцюга в єдину 
систему, так і ефективне управління наскрізними матеріальними потоками, а також раціоналізацію 
господарської діяльності через їх оптимізацію [2, с. 118]. А. Кальченко вважає що логістика 
збалансовує процес переміщення матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі від їх 
первинного джерела до кінцевого споживача [3, с. 89]. Тобто логістика сприяє ефективному 
управлінню матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками з 
оптимальними витратами всіх ресурсів для повного задоволення вимог споживачів. Для цього вона 
повинна охоплювати і гармонійно об'єднувати в єдиний процес такі різноманітні види діяльності, як 
виробництво, інформаційний обмін, транспортування, управління закупівлями і запасами, 
складування, вантажопереробку, упаковку та інші. 

Отримання товарів і послуг пов'язане з величезними матеріальними витратами. Так, в 
промисловості вони в середньому становлять до 50% всіх витрат, а в деяких галузях питома вага 
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матеріальних витрат збільшується до 80-90%. Витрати, пов'язані зі зберіганням сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, готової продукції на складах, складають в середньому 10-15% для країн Західної 
Європи і 20-28% для вітчизняних держав. Наприклад, в Україні, згідно з результатами розрахунку 
фахівців, в більшості галузей економіки питомі витрати на виробництво продуктів і послуг вищі, ніж в 
Японії в 2,8 рази, ніж в США – в 2,7 і чим в Німеччині – в 2,3 рази. Однією з основних причин такого 
перевищення є ігнорування принципів логістики [4]. 

Операції з переміщення товарів у рамках світового ринку є більш дорогими і складними, ніж на 
національних ринках. Витрати на світових ринках становлять 25-35% від вартості продажів експортно-
імпортної продукції, в порівнянні з 8-10% від вартості товарів, призначених для споживання на 
внутрішньому ринку. Поліпшення взаємодії з постачальниками може мінімізувати вартість товарно-
матеріальних запасів, а краща координація специфікацій звести до мінімуму потребу подальшої 
доробки продукції постачальника, більш висока координація в ціноутворенні може зробити компанію 
та її постачальників більш конкурентоспроможними і рентабельними. Економія може бути досягнута 
на іншому кінці логістичного ланцюга – в процесі розповсюдження. Відмінності в ефективності 
поширення можуть вплинути на загальну цінову перевагу компанії. Високі витрати по зберіганню 
матеріальних запасів, що контрастують з низькими витратами на нецентралізований транспорт, дають 
можливість багатьом компаніям зменшити витрати розповсюдження шляхом централізації цих запасів. 
Кошти, заощаджені за рахунок зменшення капіталу, пов'язаного в децентралізованих матеріальних 
запасах, більш ніж компенсують високі витрати на швидку доставку вантажним або авіатранспортом 
[5]. Вельми висока частка витрат на логістику в кінцевій ціні товару показує, які резерви поліпшення 
економічних показників суб'єктів господарювання містить оптимізація управління матеріальними 
потоками шляхом вдосконалення конкретних логістичних операцій. Даний інструментарій є досить 
ефективним в конкурентній боротьбі за стійкі позиції на ринку. 

Як засвідчує практика діяльності вітчизняних торговельних підприємств, усі аспекти логістичних 
операцій мають бути безпосередньо пов'язані із стратегічним планом підприємства. Це перша і 
найголовніша умова досягнення поставлених цілей і, зокрема, отримання бажаних прибутків від 
застосування логістики. Керівники, що застосовують логістику на своїх підприємствах, вже по-іншому 
підходять до вдосконалення управління рухом матеріальних потоків і усієї діяльності підприємств. 
Вони прагнуть до досягнення спільної мети і управляють логістичними операціями в інтересах 
реалізації стратегії підприємства, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності за рахунок 
скорочення витрат і диференціювання послуг. Керівники таких підприємств, як правило, працюють 
виходячи з принципу, що їх підрозділ вносить свій внесок в збільшення загального прибутку 
підприємства. 

Визначено, що логістичний процес – це впорядкована в часі послідовність логістичних операцій, 
спрямована на забезпечення споживача продукцією відповідного асортименту й якості в необхідній 
кількості в необхідне місце і час [6, с. 290]. Формою існування логістичного процесу може бути, 
наприклад, перевізний процес, процес вантажопереробки на складі, процес постачання підприємства 
сировиною, процес збуту готової продукції тощо. Передумовою виникнення необхідності даного 
дослідження є логістичні процеси, які характеризуються технологічними режимами, засобами 
технічного забезпечення, матеріальними й трудовими витратами тощо. Відомо, що логістична 
діяльність включає різноманітні логістичні процеси прогнозування попиту, розміщення замовлень, 
закупівля, переміщення, транспортування і складування продукції, маніпуляції матеріалами, 
задоволення рекламацій, розміщення виробництва і логістичної інфраструктури, планування 
виробництва, контроль за запасами, промислове та цільове пакування, надходження запчастин, вибір 
технологій, обслуговування клієнтів. 

Логістика торговельного підприємства може і повинна трактуватися як комплекс логістичних 
операцій та процесів, які здійснюються торговельним підприємством для доведення товарних потоків 
до кінцевих споживачів товарів споживчого призначення (або продукції виробничого призначення – у 
разі здійснення торговельної діяльності в сфері оптової торгівлі такою продукцією) [7, с. 82]. Слід 
зауважити, що основними функціональними напрямками діяльності торговельного підприємства у цій 
сфері є забезпечення процесів просторового переміщення товарної маси в системі товаропросування, 
розвиток інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі, здійснення комплексу внутрішньо-магазинних 
та складських торгово-технологічних операцій і їхній інформаційний супровід виконання операцій 
зберігання товарів, їхньої підготовки до продажу, кількісних та якісних перетворень товарних партій, 
розвиток власного транспортного господарства торговельних підприємств та організація перевезень 
торговельних вантажів залученим транспортом, організація логістичного обслуговування споживачів 
через надання відповідних послуг тощо. 

Також, доцільно зазначити, що діяльність підприємства торгівлі, наприклад, може бути 
зображена у вигляді поєднання двох основних компонентів [8, с. 110]: 

− сукупність торгово-технологічних процесів (включаючи надання покупцям різноманітних 
послуг), які виступають як комплекс логістичних та інших операцій, що забезпечують рух товарів і 
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послідовне виконання над товарною масою операцій з підготовки товарів до продажу та продажу їх 
покупцям; 

− управління торгово-технологічними процесами в масштабах торговельного підприємства, 
зокрема управління комплексом логістичних операцій. Торгово-технологічний процес магазину є 
одним з етапів загальнішого процесу товаропросування, що здійснюється на засадах потокової 
організації єдиного технологічного ланцюга. Зазначено, що основу побудови та функціонування 
логістичної системи становить реалізація принципу системного підходу, що проявляється насамперед 
в інтеграції та чіткості взаємодії всіх елементів логістичної системи.  

Результати досліджень визначають структуру ринку, його організацію (балансування попиту та 
пропозиції). Інструментом дослідження ринку закупівлі товарів є запити потенційних споживачів. 
Досліджуючи ринок і обравши будь-яких конкретних постачальників, функція логістики полягає у 
визначенні потреб у товарах та матеріалах, їх конкретних поставках. Наслідком цього є потреба, яка 
може визначатися шляхом виявлення матеріалів і послуг за їх якістю, кількістю в основному двома 
методами: шляхом визначення потреб на основі замовлень і планомірного визначення потреб на 
основі витрат чи минулого досвіду. Варто зазначити, що регулярні поставки партій матеріалів, що 
доставляються споживачеві через певні інтервали часу відповідно до графіку потреб в них 
виробництва в той чи інший період, сприяють різкому зменшенню виробничих запасів. 

Управління логістичним процесом, перш за все, дозволяє синхронізувати операції та процедури, 
зв'язуючи різнорідні бізнес-одиниці в струнку керовану систему, направлену на ефективне 
задоволення вимог кінцевого споживача. Виходячи з цього, під час проходження логістичних процесів 
особлива увага повинна приділяється скороченню тих видів діяльності, робіт, операцій, процедур, які 
не служать створенню доданої вартості, щоб скоротити витрати в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. Застосування логістики значно підвищує 
продуктивність як у сфері торгівлі, так і у сфері виробництва. Для виявлення оптимального рівня 
якості обслуговування необхідно визначати додаткові прибутки, досягнуті від надання високоякісного 
сервісу, і вимірювати відношення прибутку, отриманого від нього, до витрат, пов'язаних з підтримкою 
таких рівнів. Крім того, доцільно буде розробити орієнтовану на ринок програму з вказівкою рівнів 
логістичного обслуговування, з якої видно, як планується обслуговування споживачів послуг з різних 
класів, що встановлюються залежно від їх частки в об'ємі продажів, а також терміну виконання 
замовлення. 

Таким чином, логістика буде сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства і 
безумовно його конкурентоспроможності при дотриманні наступних вимог: всі аспекти логістичних 
операцій повинні бути безпосередньо пов'язані зі стратегічним планом підприємства; рівень 
організації логістичних операцій повинен забезпечувати контроль всіх функцій, які пов'язані із 
закупівлею, транспортуванням, складуванням, зберіганням запасів і збутом; впровадження нової 
системи обліку прибутку від логістичної діяльності в системі контролювання фінансових показників. 

Отже, виконання торговельними підприємствами вищезгаданих вимог гарантує взаємозв'язок 
логістики з маркетингом і виробництвом, забезпечує не тільки високоякісне проведення всіх 
логістичних операцій, але і створення ефективного, з низькими витратами сервісу для покупців, 
сприятиме зростанню прибутку за активами розглянутої сфери діяльності, тобто підвищенню 
конкурентоспроможності підприємств. 
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Анотація 
У статті розглянута специфіка логістики та логістичних процесів на торговельних 

підприємствах. Проведений аналіз методики створення логістичних процесів та оцінки 
логістичних витрат на підприємствах торгівлі. Обґрунтовано підхід щодо застосування 
логістичних процесів у структурі торговельних підприємств. Підкреслено необхідність 
впровадження логістики в практичну діяльність торговельних підприємств, як одного з 
найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності компаній. Розглянута 
характеристика логістичних концепцій з метою обґрунтування впровадження їх у практику 
торговельних підприємств. 

Ключові слова: логістика, логістичні процеси, логістичне управління, торговельне 
підприємство. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена специфика логистики и логистических процессов на торговых 
предприятиях. Проведен анализ методики создания логистических процессов и оценки 
логистических расходов на предприятиях торговли. Обоснован подход к применению 
логистических процессов в структуре торговых предприятий. Подчеркнута необходимость 
внедрения логистики в практическую деятельность торговых предприятий, как одного из 
важнейших факторов повышения конкурентоспособности компаний. Рассмотрена 
характеристика логистических концепций с целью обоснования внедрения их в практику торговых 
предприятий. 

Ключевые слова: логистика, логистические процессы, логистическое управление, торговое 
предприятие. 

 
Annotation 

In the article has been considered the specific of logistics and logistic processes at trading companies. 
Conducted the analysis of the methods of logistic processes creation and estimation of logistic expenses at 
trading companies. Substantiated the usage of logistic processes in the structure of trading companies. 
Emphasized the necessity of logistic implementation in the practical activity of trading companies, as one of 
the most important factors of increasing companies’ competitiveness. Considered the characteristic of 
logistic conceptions with an aim of implementation them to the practical activity of trading companies. 

Key words: logistic, logistic processes, management logistic, trade enterprise. 
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «КРИЗА У БАНКУ» 

 
Постановка проблеми. Криза – неминучий супутник, фаза життєвого циклу будь-якої системи, 

у тому числі і банку, який здійснює залучення тимчасово вільних коштів і розміщення їх на умовах 
повернення, платності, строковості і забезпеченості. Загальновідомо, що банківські установи 
відіграють стратегічну роль у розвитку національної економіки, тому виникнення кризової ситуації у 
будь-якому банку має негативні наслідки для широкого кола суб’єктів господарювання, або може 
призвести до депресивних процесів у всій економіці.  

Криза у банку – це результат негативних процесів, які відбуваються в ньому протягом тривалого 
часу. Тому, виявлення кризових явищ якомога раніше, з одного боку, може дозволити керівництву 
банку виправити ситуацію шляхом ухвалення відповідних рішень, а з іншого, – знизити ризики для 
інших суб’єктів господарювання, уникнути ланцюгової  реакції. 

Однак, до сьогодні розуміння економічної сутності кризи у банку, факторів її виникнення, 
характеру протікання та наслідків залишаються до кінця не розкритими. В економічній літературі 
висвітлюються лише окремі аспекти цього напрямку дослідження. Дискусійними є питання загального 
розуміння економічної сутності кризи у банку, нерозкритими також є концептуальні засади 
формування поняття «криза у банку» як багатоаспектної категорії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну сутність категорії «криза» у її 
класичному розумінні розглядали у своїх працях Г. Шпітхоф, С. Буз, К. Маркс, П. Самуельсон, 
М. Туган-Барановський, Дж. М. Кейнс та ін. В подальшому механізм виникнення кризи та її наслідки 
досліджували у своїх працях такі зарубіжні дослідники, як І. Ансофф, Л. Бартон, П. Грін, Е. Морен, 
Б. Піджненбург, Т. Пошан, Ю. Розенталь, К. Ру-Дюфор, Г. Фостер, К. Херманн, Дж. Хікс, 
Дж. Х’юзенбер. Кризу як загострення суперечностей, що загрожує життєстійкості системи, розглядали 
у своїх працях вітчизняні науковці: А. Андронов, С. Горлов-Марченко, А. Зуб, А. Єпіфанов, 
С. Козьменко, В. Кулєшов, А. Крутик, П. Лагадек, А. Муравйов, О. Скібіцький та ін. Дослідженню 
економічної сутности кризи у банку присвятили свої праці такі науковці, як Г. Капріо, Д. Клінжебієль, 
Р. Дутагупта, П. Віблий, С. Гагарін, П. Ільчук, П. Кашін, М. Колісник, Ю. Нікольський, Г. Шамаєв та ін. У 
роботах багатьох дослідників чітко окреслені основні характеристики кризи: невизначеність, втрата 
контролю над ситуацією, загроза існуванню організації, складно передбачувані наслідки та потреба у 
прийнятті нагальних рішень. Однак, незважаючи на широке застосування в економічній теорії та 
практиці поняття «криза у банку», тлумачення його сутності залишається неоднозначним і потребує 
подальшого уточнення його значення. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити економічну сутність категорії «криза у банку», 
доповнити та розширити її, обґрунтувати основні наукові підходи до трактування економічної сутності 
категорії «криза у банку» з урахуванням її багатоаспектності, складності та неоднозначності 
трактування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «криза» – одне з найскладніших, воно 
має багато змістових відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Цей термін походить від 
грецького слова «krisis» (вихід, закінчення, результат) і означає різкий перелом, тяжкий перехідний 
стан, крайню точку падіння, гостре ускладнення з чим-небудь, невідповідність [3, с. 56]. Також може 
означати «вирок з якого-небудь питання або рішення в сумнівній ситуації» [4, с. 26]. Словник Вебстера 
визначає кризу як «поворотну точку до кращого або до гіршого» та як «ситуацію, що досягла 
вирішальної фази і вимагає ухвалення рішення» [6, с. 76]. Китайською мовою слово «криза» 
зображується двома ієрогліфами, які означають «небезпека» та «можливість», що поєднує в одному 
понятті невизначеність та надію на вихід із складної ситуації [8, с. 14]. 

У сучасній науковій літературі існують неоднозначні визначення щодо економічної сутності 
категорії «криза у банку» (табл. 1). 

Узагальнення накопиченого досвіду попередників дозволяє виокремити основні підходи до 
визначення економічної сутності категорії «криза у банку»: 1) криза як значна проблема або ситуація з 
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високою ймовірністю негативних руйнівних наслідків; 2) криза як природний процес у життєдіяльності 
системи; 3) криза як порушення рівноваги соціально-економічної системи; 4) криза як явище, 
орієнтоване на руйнування старого і розвиток нового.  

Таблиця 1 
Трактування економічної сутності категорії «криза у банку» 

 
№, 
п/п Автор Тлумачення економічної сутності поняття  

«криза у банку» 
1. Г. Капріо,  

Д. Клінжебієль [5, c. 10] 
Криза – це подія, за якої відбувається втрата всього чи майже всього 
банківського капіталу. 

2.  Р. Дутагупта [7, c. 15] Кризу у банку – це поєднання процесів «ерозії» банківського капіталу, 
масового вилучення депозитів, скорочення обсягу операцій банку і 
масштабного втручання держави у його роботу. 

3.  С. Гагарін,  
Ю. Нікольський,  
Г. Шамаєв [1, c. 20] 

Криза у банку проявляється у різкому зниженні платоспроможності банку, 
який починає відчувати нестачу ресурсів для виконання своїх поточних 
зобов’язань і для якого характерними є істотний розкид та різкі стрибки 
відсоткових ставок. 

4.  М. Колісник,  
П. Ільчук,  
П. Віблий [2, c. 65] 

Криза представляє собою ситуативну характеристику, яка є наслідком 
невизначеності установи в зовнішньому та внутрішньому оточенні. 

 
Ми розглядаємо кризу як переломний момент в послідовності процесів, подій і дій та вважаємо, 

що багатогранність економічного розуміння категорії «криза» обґрунтовується її подвійною природою, 
яка одночасно руйнує і створює передумови для подальшого розвитку. Тому криза : це стан, 
пов'язаний із будь-яким різким переходом, різкою зміною системи, що, з одного боку, загрожує її 
життєдіяльності, а з іншого, – сприяє подальшому розвитку та оновленню.   

Зважуючи на це, можна вивести категорії конструктивної та деструктивної дії кризи. Конструктивна 
дія кризи полягає у тому, що криза передує появі нової якості та створює передумови для подальшого 
розвитку соціально-економічної системи. Деструктивна ж дія кризи призводить до порушення або 
руйнування нормальної структури соціально-економічної системи. Знаючи закономірності розвитку кризи, 
можна зменшити період деструктивної дії кризи, нівелювати її негативні наслідки та прискорити 
трансформацію в конструктивну. Ми відстоюємо позицію, що не сама криза є конструктивною (за своєю 
сутттю вона є деструктивною), однак криза задає потенцію до конструктивних дій з боку менеджменту, які 
повинні перебудувати діяльність установи для того ,щоб подолати кризу.  

Для більш грунтовного дослідження економічної сутності категорії «криза у банку» вважаємо за 
необхідне застосовувати такі наукові підходи, як: ситуаційний, системний, комплексний, генетичний, 
еволюційний, історичний, діалектичний, статистичний, інформаційний (рис. 1.).  

Застосування ситуаційного підходу, на нашу думку, визначається необхідністю враховувати зміни 
економічних умов під час протікання кризи і у відповідності до цих змін застосовувати антикризові заходи. 
При цьому слід враховувати, що фактори, які спровокували прояв кризи у банку, і умови, в яких вона 
перетікає, можуть суттєво відрізнятися, а у сукупності вони формують передумови для трансформації 
внутрішнього середовища банку. Тому антикризовий менеджмент банку повинен базуватися на 
ситуаційному підході, згідно з яким придатність різних методів управління визначається ситуацією.  

Системний підхід при дослідженні кризи у банку забезпечує цілісне охоплення всіх можливих 
сфер її ураження і поширення. Як правило, кризові явища локального характеру можуть виникати в 
окремих підрозділах банку, а далі поширюють свій вплив на різні сфери діяльності банківської 
установи. За таких умов подолання кризових явищ можливе лише при врахуванні змін у всіх сферах 
діяльності банку. 

Даний підхід дає можливість визначити рівень взаємозалежності між окремими організаційними 
структурами в умовах кризи і, таким чином, спрогнозувати поширення кризи і визначити попередні її 
наслідки. Системний підхід передбачає вивчення об’єкту дослідження (кризи у банку) за рядом 
системних параметрів: складність, цілісність, ієрархічність, структурність, множинність, системність.  

Параметр «складність» дає можливість оцінити глибину розвитку кризи, масштаби її 
поширення у банку та визначити сфери впливу кризи. На наш погляд, масштаби кризи визначаються 
кількістю сфер охоплення, а глибина кризи визначається складністю заходів необхідних для її 
подолання. Відповідно до даного параметру ми виділяємо такі стадії розвитку кризи у банку: 
потенційна криза, прихована криза, гостра криза, криза ліквідності та криза неплатоспроможності.   

Параметр «цілісність» передбачає виявлення кризи як окремого економічного явища, що має 
свої властивості та характеристики. Властивості кризи у банку можуть бути як якісними (нові банківські 
продукти, новітні банківські технології, новітні моделі управління та ін.), так і кількісними (фінансові 
показники та їх динаміка).  

Ієрархічість визначає рівні виникнення, прояву, поширення наслідків кризи у банку. Рівні 
ієрархічності можуть визначатись в залежності від особливостей кризи, наприклад: стратегічна криза 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 359 

(характеризується неефективною системою управління банком, неадаптованою до внутрішніх та 
зовнішніх умов, що змінюються, неефективною маркетинговою політикою банку, що призводить до 
зниження конкурентоспроможного потенціалу банку), криза прибутку (характеризується 
випереджаючим зростанням витрат банку, скороченням доходів, відсутністю прибутку, 
неефективністю фінансової діяльності), криза ліквідності (характеризується нездатністю відповідати 
за своїми зобов’язаннями), криза платоспроможності (призводить до зниженням величини грошового 
потоку, генерованого активами, і банківська установа стає неспроможною проводити платежі клієнтів) 
та банкрутство банку. Найглибшою і складно переборною є стратегічна криза, середньою за 
глибиною є криза прибутковості, яка переростає у кризу ліквідності та платоспроможності.  

 

 
Рис. 1. Наукові підходи щодо визначення економічної сутності категорії «криза у банку» 

 
Структурність передбачає визначення складових елементів кризи у банку (зростання 

проблемної заборгованості клієнтів, скорочення процентних та комісійних доходів банку, зростання 
витрат, збиткова діяльність, зростання міжбанківських кредитів у складі залучених ресурсів, 
порушення банком обов’язкових економічних нормативів, недодержання вимог щодо обов’язкового 
резервування, незбалансованість строків залучення та розміщення коштів тощо), виявлення наявних 
зв’язків між ними та їх характеру, які безпосередньо впливають на перебіг кризи та її властивості.  
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Визначає, що економічні умови перетікання кризи у банку постійно 
змінюються, тому придатність різних методів антикризового менеджменту 
визначається ситуацією 

Дозволяє визначити рівень взаємозалежності між окремими організаційними 
структурами банку в умовах кризи, спрогнозувати поширення кризи і 
визначити попередні її наслідки. Криза у банку – це сукупність економічних 
сил, які руйнують старі конструкції  функціонування установи і формують нові 
можливості для її розвитку.  
 

Передбачає всебічне дослідження кризи у банку, передумов її виникнення, 
причин, симптомів та факторів поширення, ознак перетікання, що визначають 
її характер та наслідки 

Дає можливість на основі синтезу результатів дослідження еволюційного та 
історичного підходів визначити характер можливих змін у розвитку 
банківської установи і передбачити можливі сфери прояву кризових явищ, 
швидкість їх поширення та глибину враження банку 

Розглядає кризу як визначений етап життєвого циклу розвитку банку. Криза є 
стимулом еволюційного розвитку (набуття нових якостей) банківської 
установи у відповідності до зміни умов функціонування  
 

Дозволяє проаналізувати минулі тенденції перетікання кризи у банку, 
причини виникнення, масштаби поширення, глибину враження, наслідки для 
банківської установи та банківської системи в цілому  
 

Виявляє причини кризи у банку через дослідження протиріч функціонування 
установи, які накопичуються, і можуть виникати у різних сферах діяльності 
банку та мати різний характер  

Дозволяє кількісно підтвердити якісні трансформації, що відбуваються на всіх 
етапах розвитку кризи у банку  

Визначає місце і значення інформації та шляхів її передачі у процесах 
протікання кризи у банку 

Наукові підходи щодо визначення економічної сутності категорії 
«криза у банку» 
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Множинність (варіативність) проявляється у мінливості умов протікання кризи у банку та її 
наслідків, передбачає розробку альтернативних сценаріїв протікання кризи, що дозволяє розробити 
відповідні заходи її подолання.  

Параметр системності безпосередньо представляє економічне явище, визначаючи його 
взаємопов’язані складові та місце у більш складній системі (підпорядкованість вищій системі). 
Системність такого економічного явища як криза у банку проявляється у властивих їй ознаках та 
етапах перетікання. З точки зору системного підходу щодо трактування сутності кризи у банку можна 
визначити такі основні аспекти: 

– системно-елементний, передбачає визначення складових елементів кризи у банку, 
відповідно до якого елементами кризи у банку є економічні явища, що руйнують існуючі економічні 
зв’язки і призводять до трансформацій умов функціонування банківської установи; 

– системно-структурний, передбачає виявлення внутрішніх зв’язків і залежностей між 
складовими кризи, що дозволяє визначити її параметри та характер впливу на окремі види діяльності 
та банк у цілому; 

– системно-функціональний, необхідно застосовувати при виявленні таких функцій кризи, як: 
трансформуюча, реформуюча, оновлююча, генеруюча та інші; 

– системно-цільовий передбачає наукове визначення цілей кризи, їх взаємних зв'язків; 
провідною ціллю кризи як економічного явища є руйнування існуючих зв’язків та набуття нових 
якостей банківською установою; 

– системно-ресурсний, який полягає в ретельному виявленні ресурсів, потрібних для 
функціонування банку, для вирішення установою проблем зумовлених кризою; відповідно до даного 
аспекту можна відзначити прогресивну роль кризи, яка створює умови для пошуку нових ресурсних 
резервів розвитку банківської установи; 

– системно-інтеграційний, який полягає у визначенні сукупності якісних властивостей банку, що 
забезпечують його цілісність. Ступінь ураження банківської установи кризою, на нашу думку, залежить 
від кількості, диверсифікації і єдності її структурних складових: чим більше складових, тим більше 
можливостей і напрямів трансформації банку під час кризи. З одного боку, це може полегшити вихід із 
кризи – при наявності альтернативних сфер розвитку банку, а з іншого боку, за умов структурної, 
всеохоплючої кризи ускладнить її подолання. Рівень інтеграції складових структурних складових банку 
та характер інтеграційних зв’язків можуть зумовлювати поширення кризи визначаючи її масштаби; 

– системно-комунікаційний, визначає швидкість поширення кризи в залежності від видів 
комунікацій, якими вона просувається; сучасний розвиток інформаційних технологій може 
пришвидшити розповсюдження кризи в банку; 

– системно-історичний, дозволяє з'ясувати трансформації ознак кризи у часі, та зміни 
параметрів її перетікання. 

Застосування системного підходу при дослідження економічної сутності та механізму кризи у 
банку підкреслює її складність і неоднозначність як економічного явища.   

Інформаційний підхід підкреслює місце і значення інформації та шляхів її передачі у процесах 
протікання кризи в банку. Характер інформації під час кризи є неоднозначним. Розвинуті інтеграційні 
зв’язки між структурними підрозділами банку пришвидшують поширення інформації щодо виявлення 
передумов чи проявів кризи, з одного боку, це дозволяє іншим підрозділам підготуватись до 
можливого поширення кризи і вжити відповідних заходів, а з іншого боку, швидке поширення 
інформації призводить до групової паніки, яка не дозволяє приймати адекватні антикризові рішення і 
може призвести до загострення кризових проявів. На наш погляд, зменшення швидкості поширення 
інформації про прояви кризи буде уповільнювати її поширення в банківській установі.  

Еволюційний підхід передбачає розгляд економічних явищ відповідно до їх життєвих циклів. Його 
застосування при дослідженні кризи у банку, на наш погляд, є доцільним, оскільки криза є визначеним 
етапом життєвого циклу розвитку будь-якої економічної системи. Відповідно до даного наукового 
підходу, криза є стимулом еволюційного розвитку (набуття нових якостей) банківської установи у 
відповідності до зміни умов функціонування.  

Історичний підхід дає можливість визначити зміни умов ведення банківського бізнесу та визначити 
події, що провокували і спричиняли настання криз. Також завдяки даному науковому підходу можна 
проаналізувати тенденції протікання кризи у банку, як змінювалися причини виникнення, масштаби її 
поширення і глибина протікання та наслідки для банківської установи та банківської системи в цілому.  

Генетичний підхід дає можливість на основі синтезу результатів дослідження еволюційного та 
історичного підходів визначити характер можливих змін у розвитку банківської установи і передбачити 
можливі сфери прояву кризових явищ, швидкість їх поширення та глибину враження банку. 

Діалектичний підхід слід застосовувати, на нашу думку, з метою виявлення причин прояву кризи у 
банку, а саме протиріч функціонування установи, які можуть виникати у будь-яких сферах діяльності банку 
і мати різний характер. Більшість вчених вважають, що накопичення протиріч зумовлюють прояв кризи. Ми 
вважаємо, що протиріччя функціонування банку можна поділити на активні і пасивні. Пасивні протиріччя 
виникають локально, мають суперечливий характер і самі по собі не можуть, навіть у великій кількості, 
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зумовити кризові прояви. Активні протиріччя охоплюють одразу декілька сфер діяльності банку, мають 
конфліктний характер. Збіг суперечливих сфер одночасно декількох активних протиріч призводить до їх 
загострення, які, на нашу думку, і є причиною прояву кризи. Уже у процесі протікання кризи «вспливають» 
пасивні суперечності, які ускладнюють процедуру подолання кризи в банку.  

Застосування статистичного підходу, на нашу думку, є математичним, кількісним 
підтвердженням якісних трансформацій, що відбуваються на всіх етапах розвитку кризи у банку. За 
допомогою даного підходу є можливість кількісно описати зміни у банківській установі, які виникають 
на різних етапах її розвитку. Статистичні показники мають визначатись у залежності від сфер прояву 
та походження кризи в банку.  

Комплексний підхід передбачає всебічне дослідження кризи в банку, її передумов, причин і 
факторів поширення, наслідків, ознак перетікання, що визначають її характер. Даний підхід дозволяє 
сформувати цілісну сутнісну характеристику економічної категорії «криза у банку».  

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи трактування економічної сутності 
категорії «криза у банку» за розглянутими науковими підходами, ми робимо спробу сформувати 
власне визначення. Криза у банку – це об’єктивне явище, яке може виникати в процесі його розвитку 
та представляє собою необхідний процес, який, з одного боку, має найбільш небезпечні загрози для 
функціонування банківської установи, а з іншого, сприяє її модернізації. Криза завжди пов’язана з 
глибоким розбалансуванням діяльності банку, що проявляється у неспроможності ефективно 
виконувати свої функції та супроводжується виходом фінансових параметрів економічних процесів за 
нормальні межі. В першу чергу це проявляється у нездатності банківської установи виконувати свої 
зобов’язання перед вкладниками, держателями банківських зобов’язань, та зобов’язання перед 
контрагентами, що проявляється у вигляді порушень умов розрахунково-касового обслуговування.  

Отже, криза у банку – це багатостороннє економічне явище, яке виникає внаслідок загострення 
протиріч функціонування банківської установи, зумовлених чи природнім настанням відповідного 
етапу розвитку чи застосуванням спеціальних економічних засобів, які штучно зумовлюють її прояв. 
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Анотація 

У статті розглянуто економічну сутність поняття «криза у банку» із застосуванням різних 
наукових підходів. Визначено, що багатогранність економічного розуміння категорії «криза у банку» 
обґрунтовується її подвійною природою, яка одночасно руйнує і створює передумови для 
подальшого розвитку. Обгрунтовано, що застосування  ситуаційного, системного, комплексного, 
генетичного, еволюційного, історичного, діалектичного, статистичного, інформаційного наукових 
підходів дозволяє розглядати кризу як об’єктивне явище, яке має найбільш небезпечні загрози для 
функціонування банку та сприяє його модернізації.  

Ключові слова: банківська установа, криза, економічна категорія, науковий підхід. 
 

Аннотация 
У статье рассмотрена экономическая сущность понятия «кризис в банке» с использованием 

различных научных подходов. Определено, что многогранность экономического понимания  
категории «кризис в банке» обосновывается ее двойной природой, которая   одновременно 
разрушает и создает предпосылки для дальнейшего развития. Обосновано, что применение 
ситуационного,  системного, комплексного, генетического, эволюционного, исторического, 
диалектического, статистического, информационного научных подходов, позволяет 
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рассматривать кризис как объективное явление, которое имеет наиболее опасные угрозы для 
функционирования  банка и способствует его  модернизации.  

Ключевые слова: банковское учреждение, кризис, экономическая категория, научный поход. 
 

Annotation 
In the article deals with economic essence concept «crisis in the bank» using with the different 

scientific approaches. Determined that the complexity of economic understanding category «crisis in the 
bank» valldating with dual nature, which at the same time destroys and creates preconditions for further 
development. Using situational, systemional, integratical, genetical, evolutionary, historical, dialectical, 
statistical information, research approaches investigated category «crisis in the bank» and its economic 
essence, that allows to consider the crisis as an objective phenomenon that has a very dangerous threat to 
the operation of the bank and its modernization. 

 Key words: banking institution, crisis, economic category, scientific approach. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні досить актуальною проблемою є практична відсутність 

довгострокового кредитування населення банками. Банки прагнуть без ризику обертати 
короткострокові кошти. Заважає наявність великої кількості ризиків для кредиторів, які працюють за 
програмою іпотечного кредитування на вторинному ринку нерухомості. Банки в основному фінансують 
операції іпотечного кредитування за рахунок депозитів фізичних осіб, строк яких не перевищує трьох 
років, а іпотечні кредити надаються як правило від трьох років. Все це збільшує процентні ризики та 
зменшує ліквідність банків [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями визначення проблем та перспектив 
розвитку іпотечного кредитування займались багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зокрема, 
Н. З. Блащук-Дев’яткіна [2] досліджує фінансовий механізм іпотечного кредитування в Україні та шляхи 
його вдосконалення, А. М. Астахова [3] розглядає в своїх працях проблеми розвитку іпотечного 
кредитування в Україні, Н. М. Чиж [4] аналізує проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні. 

Недостатньо вивченими залишаються питання організації іпотечного кредитування в умовах 
вступу України до ЄС та глобалізації сучасного господарського життя. У працях Є. А. Соколовського [5] 
визначено основні умови пріоритети іпотечного кредитування в посткризовий період. Розглянуто 
питання рефінансування іпотечних кредитів, заходи, спрямовані на підвищення надійності системи 
іпотечного кредитування в сучасних умовах. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення проблем та перспектив іпотечного 
кредитування в сучасних умовах розвитку економіки Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно Закону України «Про іпотечне 
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», іпотечне 
кредитування – це правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за 
правочинами та іншими документами. В свою чергу, житловий іпотечний кредит - кредит, виконання 
своїх зобов’язань за яким позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового 
призначення, тобто віддає це майно в заставу. Такий кредит можуть видати позичальникові, якщо він 
купує нерухоме майно житлового призначення на ринку нерухомості.  

В 2011 р. спостерігається пожвавлення ринку іпотечного кредитування, це обумовлено виходом 
на ринок нових банківських установ зі своїми умовами кредитування. Іпотечні портфелі українських 
банків у перші вісім місяців 2011 р. скорочувалися. На початок вересня 2011 р. заборгованість 
населення перед фінансовими установами за іпотечними кредитами становила 77,5 млрд. грн., що на 
4,5 млрд. грн. менше, ніж на початку року. Таку тенденцію банківські експерти пов'язують з низьким 
попитом на іпотечні кредити з боку фізичних осіб, який, у свою чергу, обумовлений все ще дуже 
високими ставками по іпотеці [6]. 

Сучасний стан іпотечного ринку характеризується від’ємною тенденцією розвитку іпотечного 
кредитування в 2011-2012 рр.  
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Це пояснює низка причин, таких як:  

– в’ялий ринок нерухомості –  ризик зниження вартості нерухомості;  

– дефіцит грошових ресурсів;  
– підвищення вимог до платоспроможності позичальника.  
Аналіз ринку іпотечного кредитування в 2010 році показує динаміку розвитку обсягів іпотечного 

портфеля комерційних банків порівняно з попередніми роками. Порівняно з 2009 роком обсяг 
іпотечного портфеля в 2010 році зменшився на 4,26 млрд. грн., або на 3,8%. Так, станом на 
01.01.2011 року сукупний іпотечний портфель досяг позначки 104,8 млрд. грн. (або 9% від ВВП 
країни). Але щодо ринку країн Європи, де частка іпотечного портфеля сягає 40% від рівня ВВП, в 
Україні даний показник не є досить вагомим [7]. 

У ІV кварталі 2012 року склад основних банків – іпотечних кредиторів майже не змінився. Частки 
лідерів ринку були такими: АТ «Укрсиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», 
«Ощадбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ КБ «Надра» (табл. 1). Іпотечний ринок України залишається дуже 
концентрованим. Так, за станом на кінець минулого року сукупна частка п’яти банків-лідерів 
дорівнювала 59,9% іпотечного ринку (наприкінці 2011 року – 78,3%), а частка десяти банків-лідерів – 
78,34% (наприкінці 2011 року – 80,1%) [8]. 

Таблиця 1 
Рейтинг надійності українських банків за результатами 2012 року 

 
№ 
п/п Назва банку Активи, всього 

(млн. грн.) 
Резерви під знецінення кредитів / Кредити 

та заборгованість клієнтів 
Загальна 
ліквідність 

1 ОЩАДБАНК 68081 13,66% 30,32% 

2 УКРЕКСІМБАНК 76255 15,80% 24,13% 

3 УКРСОЦБАНК 41745 18,78% 17,53% 

4 УКРСИББАНК 46868 29,18% 16,64% 

5 АЛЬФА-БАНК 28473 26,41% 25,34% 

6 ПРАВЕКС-БАНК 6260 18,84% 21,15% 

7 ПРИВАТБАНК 128360 15,50% 15,88% 

8 БАНК КІПРУ 2321 11,56% 22,53% 

9 ПРОМІНВЕСТБАНК 34949 9,03% 15,53% 

10 ВТБ БАНК 33589 18,64% 10,90% 
 
Проаналізувавши динаміку розмірів портфелю іпотечних кредитів банків України, можна 

стверджувати, що в Україні відбувається спад у сфері кредитування іпотеки. Так, станом 01.10.2011 р. 
розмір іпотечного портфелю становив 82,439 млн. грн., а станом на 01.10.12. складав 67,1 млн. грн. 
Отже, вартість іпотечного кредиту не завжди є доступною для широких верств населення.  

Після збільшення обсягів іпотечних кредитів у 2010 р. внаслідок переоцінки їхньої валютної 
складової, у 2011 р. та 2012 р. мало місце зменшення частки іпотечних кредитів у кредитних 
портфелях банків. Так, наприклад, із 1.01.2010 р. по 1.01.2012 р. частка іпотеки в загальному 
кредитному портфелі банків скоротилася з 18,4 до 12,1% ( рис. 1) [8]. 

 
 

Рис. 1. Динаміка частки іпотечних кредитів у кредитному портфелі українських банків за 
01.01.12 
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Станом на 1 липня 2012 року загальний розмір іпотечного портфелю банків в Україні становив 67,1 
млрд. грн. Скорочення іпотечного портфелю за перші три місяці 2012 року склало 3,2% (2,3 млрд. грн.) [8]. 

Як і в попередні роки, високий рівень валютизації досі залишається однією з ключових проблем 
українського іпотечного ринку. У II кварталі 2012 року, на відміну від І кварталу, спостерігалося зменшення 
рівня валютизації всього на 1,6%. Дане зменшення свідчить про стійке бажання власників кредитів в 
іноземній валюті якомога швидше закрити свої кредити, в передчутті осінньої девальвації гривні. 

Що стосується ставок за іпотечними кредитами, то в 2011 році мінімальна і максимальна ставки 
становили відповідно 14,5% та 28%. Порівнюючи з 2012 роком, можна спостерігати спадну тенденцію 
ставок за іпотечними кредитами, що становлять 12,95% та 24%. Це означає, що іпотечний кредит стає 
більш доступнішим для населення. 

Станом на 1 липня 2012 року валютна структура іпотечного портфелю мала такий вигляд (рис. 2): 
– частка кредитів у національній валюті – 19,6%; 
– частка кредитів у іноземній валюті – 80,4%, із них: 
– долар США – 94,7%; 
– євро – 2,2%; 
– швейцарський франк – 3,1%. 
Що стосується Державної іпотечної установи, то станом на 1 липня 2012 року її загальний 

іпотечний портфель склав 778 млн. грн., що, в свою чергу, дорівнює 1,1% від загального іпотечного 
портфелю банків України. 

 

 
Рис. 2. Структура заборгованості за іпотечними кредитами на 01.01.2011 р.,% 

 
Іпотечне кредитування у перспективі може стати надійним засобом залучення внутрішніх 

інвестицій та невід’ємним елементом ринкової економіки України й сприяти соціально-економічному 
розвиткові нашої держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, основна проблема розвитку іпотечного кредиту 
в Україні є обмеженість вільних фінансових ресурсів і пошук інвесторів. Одним із основних завдань 
банків щодо поповнення «довгих» пасивів у нинішній ринковій економіці є перетворення заощаджень 
населення в інвестиції. 

Нормативно-правова база іпотечного кредитування залишається незавершеною. Зараз в Україні 
врегульовано механізм первинного іпотечного ринку, але не узаконено механізми функціонування 
вторинного іпотечного ринку. Необхідно вдосконалити законодавчу базу шляхом прийняття законів 
«Про державну реєстрацію прав власності та обтяжень на нерухоме майно», вдосконалення Закону 
України «Про іпотечні цінні папери», внесення змін до Земельного, Цивільного, Житлового та 
Господарського кодексів, законів «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів, пов’язаних з 
цією проблематикою. 

Отже, перспективи розвитку іпотеки в Україні значно залежать від економічного зростання, 
стабільності цін та обмінного курсу національної валюти, удосконалення фінансово-кредитної системи 
та ринку нерухомості. Іпотечне кредитування – це надійний і вивірений спосіб залучення приватних 
інвестицій іноземних та вітчизняних інвесторів. Лише надійні гарантії, зокрема застава нерухомості та 
емісія на її основі іпотечних цінних паперів, дозволять мобілізувати в значних масштабах 
заощадження населення і спрямовувати їх на інвестування перспективних секторів економіки. Лише в 
такому разі в Україні можлива поява зарубіжних портфельних інвесторів, які, через придбання 
іпотечних цінних паперів, здійснюватимуть інвестування української економіки. 
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Анотація 
У статті розглянуто шляхи побудови національного ринку іпотечного кредитування в 

Україні. Визначено проблеми, окреслено перспективи становлення іпотечного кредитування та 
визначено роль відповідних учасників іпотечних кредитних відносин в сучасних умовах розвитку 
економіки Україні. Також розглянуто ринок банківських послуг в системі іпотечного кредитування, 
умови надання кредиту деякими банками та запропоновані певні шляхи подолання проблем. 
Висвітлюються недоліки в правовому регулюванні та приділяється увага необхідності розробки 
цілісної системи підтримки державою іпотечного кредитування на перших кроках його розвитку. 

Ключові слова: банк, іпотека, іпотечне кредитування, облігація. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены пути построения национального рынка ипотечного кредитования в 

Украине. Определены проблемы, очерчены перспективы становления ипотечного кредитования и 
определена роль соответствующих участников ипотечных кредитных отношений в современных 
условиях развития экономики Украины. Также рассмотрены рынок банковских услуг в системе 
ипотечного кредитования, условия предоставления кредита некоторыми банками и предложены 
определенные пути преодоления проблем. Освещаются недостатки в правовом регулировании и 
уделяется внимание необходимости разработки целостной системы поддержки государством 
ипотечного кредитования на первых шагах его развития. 

Ключевые слова: банк, ипотека, ипотечное кредитование, облигация. 
 

Annotation 
In the article there are considered the ways of the national market of mortgage crediting in Ukraine. 

Identified problems, outlines the prospects of development of mortgage lending and the role of the respective 
participants of the mortgage credit relations in the modern conditions of development of economy of Ukraine. 
Also considered the market of banking services in the system of mortgage lending, the conditions of the loan 
some banks and offered some ways of overcoming the problems. Highlights shortcomings in the legal 
regulation and focuses on the need to develop a coherent system of state support of mortgage lending on 
the first steps of its development. 

Key words: bank, market, mortgage, mortgage crediting. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 
 

Постановка проблеми. Трудовий потенціал банку представляє собою досить складну систему 
можливостей та здібностей його персоналу до праці, що загалом віддзеркалює сукупність виникаючих 
економічних відносин відповідно до функціонування і розвитку банку. Тож забезпечення сталості таких 
відносин, а відтак й стабільності функціонування і розвитку банку обумовлює необхідність виокремити 
розгляд управління трудовим потенціалом банку. Все це дозволяє реалізувати та розвивати можливості і 
здібності працівників банку в конкретних господарських і соціально-економічних умовах з метою отримання 
результатів праці на очікуваному кількісно-якісному рівні як з погляду банку в цілому, так й окремих його 
працівників. Тож це у підсумку і визначає актуальність обраного напрямку дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість розгляду управління трудовим 
потенціалом є предметом аналізу в різних дослідженнях науковців. При цьому такі дослідження 
торкаються як взаємодії окремих елементів управління трудовим потенціалом з іншими підсистемами 
управління конкретним суб’єктом господарювання [9; 10; 11], так й безпосереднього розвитку управління 
трудовим потенціалом певного суб’єкту господарювання, зокрема й такого як банк [12; 18]. Однак, 
незважаючи на це, все ж таки недостатньо висвітленими залишаються окремі проблемні питання з 
управління трудовим потенціалом стосовно такого суб’єкту господарювання як банк. Проблемність 
відмічених питань, насамперед, торкається фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд теоретичних аспектів щодо визначення сутності 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку, а саме – встановлення його ролі та 
значення; визначення основних детермінант; авторське узагальнення дефініції «механізм фінансового 
стимулювання трудового потенціалу банку». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все слід відмітити, що специфіка дієвості 
управління трудовим потенціалом банку значною мірою визначається множиною наявних підходів 
щодо реалізації такого управління через управління, насамперед, персоналом банку. Аналізуючи 
основні підходи з управління персоналом банку, серед їх наявної множини варто виділити [8; 9; 19]: 
класичні підходи (економічний, органічний та гуманістичний), в межах яких управління здійснюється 
відповідно від управління окремою людиною до управління людськими та трудовими ресурсами; 
найбільш поширені підходи, де визначаються взаємозв’язки класичних підходів та їх можливе 
розширення з погляду управління персоналом відповідно до сучасних вимог функціонування банку. 

Разом з цим реалізація управління трудовим потенціалом банку, відповідно до загальної теорії 
менеджменту та згідно застосування різних впливів, можлива з погляду різноманітних форм. Серед 
таких форм управління трудовим потенціалом банку, як особливої складової системи управління 
персоналом банку зокрема та управління діяльністю банку в цілому, можна виділити: 

– регулювання процесів розвитку трудового потенціалу банку, що передбачає формування 
впливів, насамперед щодо умов підвищення працездатності персоналу банку, розкриття можливостей 
такого персоналу виконувати свої функціональні обов’язки, завдяки яким і досягається стійке 
функціонування банку у випадку відхилень від встановлених умов здійснення можливостей персоналу 
банку до відповідної праці; 

– стимулювання процесів застосування наявного трудового потенціалу банку та його розвитку на 
основі формування заохочень, стимулів, які підштовхують як окремих працівників банку, так й 
колективи підрозділів банку до певної поведінки, що призводить до підвищення ефективності їх 
трудової діяльності; 

– коучинг, який як форма управління трудовим потенціалом банку передбачає застосування 
постійної керівної взаємодії керівників та підлеглих, спрямованої на більш ефективне рішення 
поставлених задач на основі прояву усіх можливостей підлеглих до здійснення покладеної на них 
різноманітної праці, відповідно до виконуваних функціональних обов’язків; 

– контроллінг, як цілісна система управління, яка спрямована на координацію взаємодії окремих 
підсистем управління банком, відповідно з розвитком його трудового потенціалу та контролю 
ефективності такої взаємодії. 

Однак, незважаючи на різноманітні форми управління трудовим потенціалом банку, вагоме місце у 
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ринковій економіці займає стимулювання. Це пов’язано з тим, що стимул – це спонукальна причина та 
зацікавленість у здійсненні чогось [1, c. 345]. Доцільність розгляду стимулювання, як форми управління 
трудовим потенціалом банку, визначається й тим, що таке управління можна розглядати в якості 
особливої форми загального управління банком. Важливість розгляду стимулювання, як особливої форми 
управління трудовим потенціалом, підтверджується також й низкою досліджень різних науковців стосовно 
визначення сутності самого поняття «стимулювання трудового потенціалу». 

Так, згідно висновків А. М. Колота, стимулювання трудового потенціалу є одним із засобів 
впливу на персонал [7, с. 92]. Разом з цим В. Р. Вєснін наголошує, що стимулювання це не пересічний 
процес, а цілеспрямоване застосування стимулів стосовно людини для впливу на її зусилля, 
старання, наполегливість, сумлінність, цілеспрямованість у справі досягнення цілей суб’єкту 
господарювання [2]. Беззаперечна важливість взаємопов’язаного розгляду стимулювання та 
трудового потенціалу визначається, зокрема й у праці Л. П. Владимирової, яка неодноразово 
підкреслює, що стимулювання праці є системою відбору стимулів, що приводять до підвищення 
результатів праці найманого персоналу та приведення їх у визначну супідрядність, яка забезпечує 
досягнення цілей підприємства [3].  

Поряд з цим, ґрунтовність застосування саме стимулювання в управлінні трудовим потенціалом 
банку підтверджується роллю та значенням стимулювання з погляду покладених на нього функцій. Як 
показав аналіз літературних джерел, серед таких функцій, переважно, виділяють [2; 5; 6]: 

– регулювальну функцію, відповідно до визначення стимулювання в якості одного із різновидів 
управління; 

– відтворювальну функцію, яка дозволяє формувати та розкривати нові можливості персоналу 
банку до здійснення певного різновиду діяльності та можливостей праці щодо розвитку здібностей 
працівників згідно визначення сутнісного розуміння трудового потенціалу за рівнем окремого суб’єкту 
господарювання; 

– соціально-психологічну функцію, яка дозволяє утворювати сприятливий мікроклімат 
внутрішнього середовища функціонування банку, що сприяє формуванню засад задоволення потреб 
та мотивів персоналу банку, а відтак й розвитку як трудового потенціалу, за рівнем окремого 
індивідууму, так і суб’єкту господарювання; 

– виховну функцію, яка забезпечує здорову конкуренцію між персоналом банку, що також сприяє 
розкриттю його потенційних можливостей до виконання поставлених завдань з функціонування та 
розвитку банку в нових умовах ведення господарської діяльності. 

При цьому фундаментальне значення має фінансове стимулювання, бо головним інструментом 
стимулювання та мотивації є гроші, тому що працівники працюють для отримання коштів, завдяки 
яким у товарно-грошовій економіці і можливе задоволення своїх власних потреб [15, с. 232]. Відтак 
превалювання фінансового стимулювання трудового потенціалу спостерігається й з погляду інших 
різновидів стимулювання в цілому. Таким чином, варто відмітити, що фінансове стимулювання є 
важливим каталізатором, здатним істотно підвищити трудову активність працівників та сприяти 
досягненню особистих цілей і цілей будь-якого суб’єкту господарювання. Це ж у підсумку і визначає 
роль та значення фінансового стимулювання трудового потенціалу в контексті загального управління 
будь-яким суб’єктом господарювання, в тому числі й банку. Водночас з цим серед характерних ознак 
різновидів стимулювання доцільно виділити наступні: 

– за характером визначення виникаючих відносин між персоналом та роботодавцем – фінансове 
(матеріальне) та нефінансове (нематеріальне) стимулювання; 

– за напрямком дії стимулів – позитивне (премії, надбавки, доплати) та негативне (зокрема, 
догани, зауваження, штрафи) стимулювання; 

– за способом впровадження – традиційне (заробітна плата, премії, доплати) та нетрадиційне 
(на основі низки допоміжної системи показників щодо розрахунку премій та заохочень) стимулювання; 

– за характером застосування – прогресивне, оптимізаційне, ефективне стимулювання; 
– відповідно до діяльності суб’єкту господарювання – пов’язане із діяльністю (як приклад, можна 

вказати нетрадиційне стимулювання), самостійне стимулювання (подарунки, нагороди); 
– відповідно до реалізації функцій стимулювання – матеріальне, соціальне, моральне, статусне 

стимулювання. 
Доцільність розгляду різновидів стимулювання трудового потенціалу визначається тим, що саме 

застосування окремих стимулів у їх сукупності дозволяє досягти більш прийнятного ефекту щодо 
формування та розвитку трудового потенціалу банку. Тож важливим питанням як з теоретичної, так й 
з практичної точок зору є розгляд механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. 
Так, наприклад, В. Павловська при розгляді механізму фінансового стимулювання певного суб’єкту 
господарювання визначає, що це, насамперед, система елементів організаційного, економічного, 
правового й соціально-психологічного характеру, яка спрямована на підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності того суб’єкту господарювання, який безпосередньо розглядається 
[13]. І з цим можна погодитися. 

Поряд з цим, у дослідженні С. Т. Дуди та З. В. Мончаск механізм фінансового стимулювання 
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працівників певного суб’єкту господарювання розглядається як сукупність різних мотиваторів, які 
здатні підвищити трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей організації [4], що 
також пояснює сутність задіяних важелів в управлінні трудовим потенціалом. 

Дещо інший підхід з визначення механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу 
відображено у дослідженні О. А. Харун, де зауважується, що такий механізм представляє собою 
порядок дій керівництва підприємства щодо стимулювання персоналу відповідно до встановлених 
нормативних характеристик і фактично отриманих результатів виробничої діяльності працівників [16]. 
Тобто, в даному визначенні підкреслюється і важливість врахування особистих цілей працівників 
підприємства, і взаємозалежність цілей підприємства та його персоналу. Однак більший наголос 
робиться на визначенні відповідного механізму як процесу. 

Суттєво відрізняється розкриття механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу, 
яке подано у роботі Є. І. Чернявської, де по суті мова йдеться не про визначення такого механізму, а 
про форму його реалізації у вигляді колективного договору [17]. Втім такий розгляд, нарівні із 
макрорівнем та мікрорівнем формування механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу, 
дозволяє відокремити ще один рівень – з погляду окремих індивідуумів як носіїв частки загального 
трудового потенціалу банку. 

Таким чином, наведене вище дозоляє говорити про багаторівневість механізму фінансового 
стимулювання трудового потенціалу банку, де зокрема: 

– індивідуальний рівень визначає стимулювання індивідуальних здібностей окремих 
представників персоналу банку як унікальних носіїв частки загального трудового потенціалу; 

– мікрорівнень – формування стимулів відповідно до цілей та завдань здійснення різних 
напрямків банківської діяльності з погляду розвитку професійних здібностей працівників банку; 

– макрорівень – формування умов та можливостей реалізації механізму фінансового стимулювання 
трудового потенціалу банку, бо на макрорівні визначаються засади функціонування банку та важелі 
стимулювання загального розвитку трудового потенціалу за окремими рівнями їх організації. 

При цьому, враховуючи особливість дії процесу стимулювання як управління зі зворотнім 
зв’язком, можна також визначити наявність опосередкованих впливів нижчих рівнів відповідного 
управління на вищі, що досягається завдяки впливам з боку окремих складових трудового потенціалу 
(кадрової, професійної, кваліфікаційної, організаційної). Наприклад, розвиток організаційної складової 
трудового потенціалу банку внаслідок жорсткої регламентації банківської діяльності потребує 
формування відповідних впливів на макрорівні механізму фінансового стимулювання. Тож і варто 
говорити про те, що саме організаційна складова трудового потенціалу банку зокрема й обумовлює 
важливість формування згаданих впливів. 

Однак з’ясування дії механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку не 
обмежується лише окремими їх рівнями, бо наявність впливів між рівнями такого механізму багато в 
чому визначається окремими його детермінантами (складовими частинами), які по суті і розкривають 
дієвість відміченого механізму стимулювання. Втім наявність окремих рівнів механізму фінансового 
стимулювання трудового потенціалу банку дозволяє більш детально проаналізувати окремі його 
детермінанти. Так, зокрема, з урахуванням макрорівня механізму фінансового стимулювання 
трудового потенціалу банку, в якості окремих його детермінант варто виділити так звані загально-
організаційні елементи впливу, до яких відносяться: правове та нормативне забезпечення здійснення 
банківської діяльності в Україні та засади організації функціонування банків відповідно до вимог 
діючого законодавства та постанов регулятора; загальноекономічна та політична ситуація в країні, що 
визначає формування впливів на можливість здійснення банківської діяльності загалом та впливи на 
такі складові трудового потенціалу за рівнем його організації як демографічна та соціальна складові. 
Водночас з цим, можна говорити й про те, що загальноекономічна та політична ситуація в країні також 
визначають низку стимулів щодо розвитку трудового потенціалу за рівнем окремого суб’єкту 
господарювання. Так, з погляду трудового потенціалу банку, це може бути заохочення індивідуумів до 
праці саме в банківській установі, що безпосередньо пов’язано із задоволенням їх потреб. 

З погляду макрорівня механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку, до 
окремих його детермінант можна віднести головну ціль ведення банківської діяльності та перелік тих 
завдань, які постають в розрізі окремих напрямків функціонування банку. Доцільність визначення 
таких детермінант механізму фінансового стимулювання пов’язано із формуванням мотивів розвитку 
трудового потенціалу банку. Тож можна вказати на те, що це так звані фундаментальні детермінанти 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. Поряд з цим не менш важливе 
значення серед детермінант відміченого механізму, з погляду його мікрорівня, займають суб’єкти, 
котрі, з одного боку, забезпечують формування впливів відповідного механізму (тобто, це керівний 
склад банку); а з іншого, – потребують дії сформованих впливів, де такими суб’єктами виступають 
окремі працівники як носії загального трудового потенціалу банку. При цьому, керівники нижчих рівнів 
ієрархії управління банком (керівники підрозділів, відділів) також відносяться до суб’єктів, які 
відчувають на собі дію сформованих впливів з боку керівників вищих рівнів в ієрархії управління 
банком (керівники окремих складових менеджменту банку, топ менеджери, керівники банку). 
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Водночас з цим, мікрорівень механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку 
визначає також такі детермінанти, як: ресурси з забезпечення фінансового стимулювання трудового 
потенціалу банку, що безпосередньо також пов’язані з макрорівнем механізму, який розглядається. Такі 
ресурси забезпечення механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку визначаються 
загальним фондом оплати праці та отриманим прибутком банку. Тож варто стверджувати про те, що 
ресурси забезпечення механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку багато в чому 
визначаються сукупністю активно-пасивних операцій, які проводить банк. Разом з цим, ефективність 
проведення активно-пасивних операцій банку значною мірою залежить від кваліфікації та професіоналізму 
дій персоналу банку, які водночас з цим є складовими трудового потенціалу банку. Відтак це також є 
підтвердженням того, що фінансове стимулювання трудового потенціалу необхідно розглядати в контексті 
загального управління банком. При цьому також слід враховувати те, що ресурсна детермінанта 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку багато в чому розкриває сукупність 
виникаючих фінансових відносин в процесі його реалізації, які використовуються (мається на увазі 
фінансові відносини) для створення сприятливих умов економічного і соціального розвитку з метою 
задоволення потреб усіх суб’єктів такого механізму; методи, важелі та інструменти впровадження 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку, що загалом можна визначити як 
сукупність організаційних детермінант відповідного механізму. Так, зокрема важелі впровадження 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку безпосередньо пов’язані із реалізацією 
мотивів та стимулів розвитку трудового потенціалу. При цьому, серед таких важелів, відповідно до 
впровадження механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу, варто відокремити, 
насамперед, матеріальні стимули, які для досягнення синергетичного ефекту варто поєднувати із 
різноманітними нематеріальними стимулами.  

Таким чином, варто відмітити багатоієрархічну систему формування загального механізму 
фінансового стимулювання трудового потенціалу банку, який визначається наявністю складних 
взаємозв’язків між окремими його детермінантами в розрізі окремих рівнів та складових трудового 
потенціалу банку, де не менш важливе значення також відіграють впливи з погляду окремих напрямків 
ведення банківської діяльності (менеджменту проведення активних операцій банку, менеджменту 
проведення пасивних операцій банку, ризик менеджменту тощо). 

Говорячи ж про загальну дієвість застосування механізму фінансового стимулювання трудового 
потенціалу банку, також варто дотримуватися принципів його впровадження, які безпосередньо 
узгоджуються як до специфічних функцій стимулювання, так й до класичних функцій управління, які, 
переважно, визначаються з погляду планування, управління, регулювання, обліку та контролю. При 
цьому розгляд функцій механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку з 
урахуванням функцій стимулювання та управління ще більше підкреслює взаємозв’язок такого 
механізму із загальним управлінням банку. Так, наприклад, забезпечення функцій обліку та контролю 
механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку дозволяє узгодити ефективність 
застосування його (механізму) ресурсного забезпечення з урахуванням сталості розвитку банку та 
інтересів різних суб’єктів впровадження такого механізму. Поряд з цим, якщо говорити про принципи 
впровадження механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку, то до їх сукупності 
згідно досліджень інших науковців варто, насамперед, віднести: оптимальність, економічність, 
ієрархічність, стійкість, багатоаспектність, адаптивність, безперервність [14; 16]. Доречність 
дотримання наведених принципів полягає в тому, що механізм фінансового стимулювання трудового 
потенціалу банку повинен мати свої межі дієвості, а саме: відповідати природі сутнісного розуміння 
ведення банківської діяльності та забезпечення розвитку трудового потенціалу як на рівні окремого 
суб’єкту господарювання, так і на рівні окремого індивідуума; мати здатність до зміни (корегування 
стимулюючих впливів на трудовий потенціал банку) внаслідок впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища здійснення банківської діяльності; забезпечувати можливість розширення 
ресурсів для забезпечення фінансового стимулювання розвитку трудового потенціалу; мати мету 
свого впливу задля визначення його ефективності. 

Водночас з цим, наведені вище межі дієвості механізму фінансового стимулювання трудового 
потенціалу банку і можуть бути визначені як основні напрямки з його вдосконалення, які потребують 
свого подальшого розкриття. При цьому основою такого розкриття є теоретичне узагальнення сутності 
відміченого механізму, яке, з погляду викладеного вище, може бути визначено у такий спосіб: 
механізм фінансового стимулювання трудового потенціалу банку – це сукупність практичних законів, 
засобів, важелів, методів, інструментів, ресурсів та організації, що визначають цілісну систему 
окремих елементів, кожен з яких є проявом різних економічних відносин, що виникають між 
керівництвом, персоналом та клієнтами банку і спрямовані на підвищення ефективності ведення 
банківської діяльності на основі врахування та задоволення потреб усіх зацікавлених сторін, розвитку 
їх трудового потенціалу. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на основі розгляду основних форм 
управління трудовим потенціалом банку та функцій відповідного управління обґрунтовано роль та 
значення механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу в контексті загального 
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управління банком. Зокрема, зроблено акцент на тому, що стимулювання трудового потенціалу банку 
є особливою та специфічною складовою частиною як управління персоналом, так й банку в цілому. Це 
ж сприяло визначенню механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку як 
управління із зворотнім зв’язком. Водночас з цим, аналіз основних детермінант механізму дозволив 
розкрити їх взаємодію за рівнями організації, з урахуванням рівнів  
його організації та складовими трудового потенціалу відповідно до компонентної структури такого 
потенціалу. У підсумку це дозволило дати авторське узагальнення дефініції «механізм фінансового 
стимулювання трудового потенціалу банку». Тож можна вважати, що розглянуті теоретичні аспекти 
щодо визначення сутності механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку є 
основою для розробки практичних рекомендацій щодо його вдосконалення. 
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Анотація 
У статті розглядаються проблеми управління трудовим потенціалом банку та пропонуються 

шляхи їх вирішення. Проведено науковий аналіз існуючих трактувань дефініції «механізм фінансового 
стимулювання трудового потенціалу банку». Розглянуто основні форми та функції з управління 
трудовим потенціалом банку. Підкреслено роль та значення механізму фінансового стимулювання 
трудового потенціалу банку. Визначено сутність та зміст ключових детермінант механізму 
фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. Надано авторське узагальнення дефініції 
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«механізм фінансового стимулювання трудового потенціалу банку». 
Ключові слова: банк, механізм, ознака, управління, фінансове стимулювання, трудовий 

потенціал. 
Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы управления трудовым потенциалом банка и 
предлагаются пути их решения. Проведен научный анализ существующих трактовок дефиниции 
«механизм финансового стимулирования трудового потенциала банка». Рассмотрены основные 
формы и функции по управлению трудовым потенциалом банка. Подчеркнуто роль и значение 
механизма финансового стимулирования трудового потенциала банка. Определено сущность и 
содержание ключевых детерминант механизма финансового стимулирования трудового 
потенциала банка. Представлено авторское обобщение дефиниции «механизм финансового 
стимулирования трудового потенциала банка». 

Ключевые слова: банк, механизм, определение, управление, финансовое стимулирование, 
трудовой потенциал. 

Annotation 
In the article the problems of labor bank potential management are examined and the ways of 

solving them are offered. The scientific analysis of existent interpretations of definition is conducted 
«mechanism of financial stimulation of labor bank potential». The basic forms and functions of labor bank 
potential are considered. Underline role and value of mechanism of financial stimulation of labor bank 
potential. The essence and content of key mechanism determinants of the financial stimulation of labor bank 
potential is determined. Author generalization of definition is given «mechanism of financial stimulation of 
labor bank potential». 

Key words: bank, mechanism, feature, management, financial stimulation, labor potential. 
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Одним з важливих складових формування місцевого бюджету є 
формування шляхів залучення коштів у бюджет. Введення податку на нерухомість передбачає 
виконання функції збільшення частини надходжень. Напрям регулювання цін на нерухомість може 
стати одним з інструментів стимулювання забезпечення доступності житла для громадян України. 

Зміст та складові податку формувалися протягом десятиліть та базуються на досвіді багатьох 
країн. Необхідно враховувати не лише існуючі законопроекти, а й економічний стан, рівень 
макропоказників в динаміці, обсяг існуючих податків та визначити потребу та цілі його запровадження. 
Пошуки шляхів вдосконалення податкової системи дають змогу щодо збільшення 
конкурентоспроможності та відкриттю нових шляхів у міжнародний простір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні питання стосовно податку на нерухомість 
були розглянуті у багатьох працях вітчизняних й зарубіжних науковців. Вишневська Н. В. висвітлила у 
своїй праці проблеми впровадження податку на нерухомість в Україні; Павлов В. І. [5] проаналізував 
забезпечення дієвості оподаткування нерухомого майна в Україні; Лісовий А. В. [4] розглянув основні 
елементи введеного Податковим кодексом України податку на нерухомість; Левченко Н. М. [3] 
розглянув шляхи адаптації механізму оподаткування нерухомості в Україні до стандартів європейської 
спільноти та інші. 

Результат проведених досліджень дає змогу вирішити проблеми, які виникають з введенням 
нового податку. Проте питання фінансового забезпечення потребують пошуку ефективних рішень 
щодо захисту різних груп суб’єктів оподаткування. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення змін та проблем в результаті запровадженого 
податку на нерухомість; а наліз зарубіжного досвіду та побудова економіко-математичної моделі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток місцевих фінансів, проведення 
економічних реформ, європейська інтеграція України призвели до запровадження місцевого податку – 
податку на нерухомість, який набрав чинності з 1 січня 2013 року. Згідно статті 265 Податкового 
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кодексу України, платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості. Нерухомість, яка оподатковується, повинна відповідати 
певним критеріям: 

площа квартири має складати більше 120 кв. метрів; 
площа житлового будинку – 250 кв. метрів [6]. 
Ставки оподаткування диференційовані, мають наступні значення: 
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 

площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 
площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року [6]. 

На сьогодні майже у 130 країнах існує цей податок. Його запровадження свідчить про розвиток 
країни та взаємозв’язок з міжнародною економікою. Він виконує низку функцій, які сприяють не тільки 
економічному, а й соціальному розвитку. Збільшення обсягів бюджетів місцевого рівня, перерозподіл 
національного продукту здійснюються за рахунок податків. 

Розглядаючи ставки оподаткування нерухомості зарубіжних країн, можна відмітити, що їх розмір 
складає у діапазоні до 1 відсотка (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ставки податку на нерухомість у зарубіжних країнах  

 
Країна Ставка оподаткування (%) Особливості 

Іспанія 0,2-2,5 від кадастрової вартості житла в рік 

Казахстан 0,05-0,5 по мірі збільшення вартості об'єкта ставка прогресує 

Болгарія 0,15 оподатковуваною базою є балансова вартість 
нерухомості 

Словенія 0,05-0,5 від кадастрової вартості, залежно від виду нерухомості, 
регіону та ін. 

Кіпр 0,2-0,35 в залежності від вартості нерухомості 
Джерело : [7; 9] 
 
Більшість країн використовують базою оподаткування вартість об’єкта нерухомості. Для країн з 

розвинутою економікою можливо використання цього показника з точку зору налагодженої системи оцінки 
нерухомого майна та стабільного ринку нерухомості. В Україні оцінка вартості нерухомості недостатньо 
розвинута, цей аспект послужив вибору базою оподаткування мінімальний розмір заробітної плати. 

Дієвість податку можна розглядати після проведення реформ на місцевому рівні самоврядування, 
перегляду положень місцевого бюджету. В більшості країн цей податок складає значну частину доходів на 
місцевому рівні і виступає надійним гарантом забезпеченості громадян. Розглянемо на прикладі Словенії 
залежність обсягу валового внутрішнього продукту від надходжень податку на нерухомість на основі 
побудови економіко-математичної моделі. Ця модель може бути представлена у вигляді рівняння регресії 

ε+= )(xfy , описуючого залежність між двома змінними величинами [1]. 
Вихідні дані за період 2004-2011 років застосовуються для виявлення взаємозалежності й 

побудови економіко-математичної моделі. Для проведення аналізу як залежної змінної y  
(результуюча ознака) використаємо валовий внутрішній продукт, а як незалежної змінної x  – показник 
надходжень податку. Вихідні данні подані у табл. 2 [2; 8]. 

Таблиця 2 
Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу (млрд. дол.) 

 
Рік y  - обсяг ВВП x  - обсяги надходження податку 

2004 34 0,204 

2005 36 0,216 

2006 39 0,234 

2007 47 0,282 

2008 55 0,33 

2009 49 0,294 

2010 47 0,282 

2011 50 0,3 
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За розрахунками в програмі EXCEL параметри a  і b лінійної моделі: 1,7=a , 7,166=b  [1]. 
Розрахована економіко-математична модель матиме такий вигляд: xy ×+= 7,1661,7 . 

У даному випадку 7,166=b  показує, що із збільшенням обсягів надходжень від податку на 

нерухомість x  на одну ум. грош. од., частка обсягів ВВП y зросте у середньому на 166,7 ум. грош. од.  
Зробимо аналіз якості побудованої моделі за допомогою коефіцієнта парної кореляції. Як 

відомо, наближення абсолютного значення коефіцієнта кореляції до 1 свідчить про наявність лінійного 

зв’язку між досліджуваними показниками. За розрахунками в програмі EXCEL 1=R , що підтверджує 
наші очікування. 

Наступним кроком є підтвердження якості моделі за допомогою F –критерію Фішера. Для цього 
слід порівняти розрахункове значення коефіцієнта Фішера (4,02) із критичним значенням критерію 
Фішера, який знаходять за спеціальними таблицями при відповідному числі ступенів свободи і 

заданому рівні значущості. У даному випадку таблфакт FF >
, що свідчить про статистичну значущість 

рівняння регресії xy ×+= 7,1661,7 . Це рівняння надійне та відображає стійку залежність показника 
валового внутрішнього продукту від надходжень від податку. 

Аналіз закордонної діяльності свідчить про надійність податку, але досвід показує, що 
ефективність розвитку економіки, надходжень у бюджет, стабілізація фінансового ринку не залежить 
від кількості існуючих податків у країні. Необхідно дотримуватися граничного обсягу податків, адже 
можлива ймовірність зворотного ефекту. За даними статистичного огляду, Україна посідає третє місце 
у світі за обсягами податків. Зараз їх нараховують близько 135.  

На сьогодні український ринок нерухомості намагається вийти на міжнародний ринок. Цей процес 
дуже важливий, але проходить досить спокійно. Про це свідчить уже зростаючий інтерес закордонних 
підприємців та інвесторів до купівлі квартир та інших об’єктів нерухомості України. Враховуючи те, що 
українська податкова система повинна відповідати світовим стандартам, варто зауважити, що 
наслідування оподаткування нерухомості однієї країни неможливо через місцеві особливості і традиції 
іншої. Важливим також дотримання основних функцій, які були поставлені державою. 

Висновки з проведеного дослідження. Податки виступають головним джерелом формування 
дохідної частини бюджету. Вони виконують не лише фіскальну функцію, а й регулюючу функцію 
інвестиційно-інноваційного розвитку. Як кожне нововведення, так і податок на нерухомість, потребує 
етапу звикання народу та адаптування до економічного клімату країни. Можуть відбуватися негативні 
зміни, як подорожчання житлових квадратів (податок сплачують також будівельні компанії), зниження 
обсягів продажів житла. Сплата податку не призведе до значних змін у дохідній частині бюджету, тому 
що власників нерухомості з масштабами, зазначеними у статті 265 Податкового кодексу України, 
незначна кількість – близько 3-5%. 

Існування податку на нерухомість у більшості країн світу свідчить про раціональне використання 
житлових та комерційних приміщень, стабільні ціни на житло, спрямування коштів у виробництво та 
зменшення обсягів тіньової економіки. 

Фіскальні засоби регулювання економіки орієнтовані на короткостроковий період. Кожна система 
не може повноцінно функціонувати окремо одна від одної. Потрібні подальші розробки щодо 
зближення взаємозв’язку між фіскальною та економічною системами. Адже за рахунок отримання 
великої кількості податків відбувається фінансування наукових досліджень, будування нових об’єктів, 
покращення якості життя; і, навпаки, збільшення масштабів інвестиційно-інноваційної програми, 
обсягів виробництва сприяє збільшенню податкових надходжень. 
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Анотація 

Стаття присвячена актуальній проблемі запровадження податку на нерухомість в Україні. 
Розглянуто основні положення та аспекти запровадженого податку. Визначені напрями впливу на 
розвиток економіки країни. Проаналізовано світовий досвід функціонування даного типу податку. 
Побудована економіко-математична модель залежності валового внутрішнього продукту та 
надходжень від податку на нерухомість на прикладі Словенії. На основі дослідження світового 
досвіду оподаткування нерухомості визначено особливості та загальні принципи оподаткування, 
які притаманні зарубіжним країнам. З розвитком податкової системи країни існує необхідність 
проведення подальших досліджень у цьому питанні. 

Ключові слова: податок, нерухомість, ставка, модель, економіка. 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме введенного налога на недвижимость в Украине. 

Рассмотрены основные положения введенного налога. Определены направления влияния на развитие 
экономики страны. Проанализировано мировой опыт функционирования данного вида налога. 
Построена экономико-математическая модель зависимости валового внутреннего продукта и 
поступлений от налога на недвижимость на примере Словении. На основе исследования мирового 
опыта налогообложения недвижимости определены особенности и общие принципы налогообложения, 
которые характерны зарубежным странам. С развитием налоговой системы страны существует 
необходимость проведения дальнейших исследований в этом вопросе. 

Ключевые слова: налог, недвижимость, ставка, модель, экономика. 
 

Annotation 
The article is devoted the problem of imposing a tax on real property in Ukraine. Considered the basic 

provisions of the tax imposed. Identify areas of influence on the economic development of the country. The 
present day the global experience of the functioning of this type of tax analyzed. Is constructed a 
mathematical model of economic depending of the gross domestic product and income property tax on the 
example of Slovenia. The general principles of property taxation in foreign countries are determined. Its 
peculiarities in different countries are discussed. With the development of the tax system of the country there 
is a need for further research on this issue. 

Key words: tax, real estate, rate, model, economy. 
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МОДЕЛІ ДЕПОЗИТНИХ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА РИНКОВУ ДИСЦИПЛІНУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг 

в Україні триває постійна боротьба банків за своїх вкладників. Проблема збереження та завоювання 
довіри клієнтів до банківських установ постає особливо гостро, зважаючи на значну кількість 
банківських установ та різноманітність послуг, що пропонуються ними. Саме тому зважена процентна 
політика стосовно депозитних пропозицій банків має суттєве значення як для результатів діяльності 
самого банку, так і для підтримання ринкової дисципліни на депозитному ринку в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності здійснення банками 
депозитної політики, і, зокрема, процентної політики, широко висвітлюються зарубіжними та 
вітчизняними вченими, серед яких П. Роуз, Дж. Сінкі, А. Пересецький, А. Кармінський, М. Савлук, 
О. Лаврушин, А. Мороз, О. Дзюблюк, Н. Кожель та інші. Проте, внаслідок появи нових факторів 
впливу, деякі проблеми у цій сфері потребують додаткового вивчення та аналізу, а також розробки 
конкретних шляхів їх вирішення. 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 375 

Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, метою даної статті є аналіз та оцінка 
сучасного стану депозитної відсоткової політики вітчизняних банків, виявлення проблем, що постають 
перед суб’єктами депозитних відносин, а також розробка пропозицій щодо здійснення виваженої 
процентної політики шляхом застосування різних моделей процентних ставок при умові збереження 
та нарощення банками клієнтської бази та дотримання ринкової дисципліни.  

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в Україні існує проблема дефіциту ресурсів, 
насамперед фінансових. Саме тому важливим завданням банківської системи є трансформація тимчасово 
вільних коштів у кредитні ресурси і їх подальше спрямування у розвиток різних галузей економіки, на 
реалізацію потужних інвестиційних та інноваційних проектів. Це завдання можливо виконати через 
застосування банківськими установами ефективного механізму залучення ресурсів, оскільки саме залучені 
кошти складають основу ресурсного потенціалу будь-якого банку. У свою чергу, найбільшу питому вагу в 
структурі залучених ресурсів банківської установи становлять депозити фізичних та юридичних осіб. Отже, 
менеджмент депозитної діяльності банку, ефективна та науково обґрунтована програма здійснення 
депозитної політики, а також механізм узгодження активно-пасивних операцій є важливим завданням 
загальної системи стратегічного банківського управління. 

Станом на 1 січня 2013 року в Україні зареєстровано 176 банків, які мають ліцензію НБУ на 
здійснення банківської діяльності. Зрозуміло, що при такій значній кількості банківських установ 
ведеться жорстка конкурентна боротьба за збереження та примноження числа клієнтів банку. Це 
спонукає банківські установи до розширення спектру послуг, що пропонуються ними, підвищення 
якості послуг для якомога повнішого задоволення зростаючих потреб споживачів. Проте, чи не 
найважливішим аспектом менеджменту депозитної діяльності є здійснення виваженої та максимально 
ефективної відсоткової політики, адже від неї прямо залежить розмір отриманого доходу (інтерес 
банку) та привабливість пропозицій для споживача банківських послуг (інтерес клієнта).  

Досить важливим аспектом у вивченні та аналізі питання ефективності депозитної політики 
вітчизняних банків є наявність ринкової дисципліни, яка розглядається як одна із основних складових 
частин Другої Базельської угоди, прийнятої Базельським Комітетом з питань банківського нагляду при 
Банку міжнародних розрахунків. Поняття ринкової дисципліни розглядається як набір ринкових стимулів, 
якими вкладники дисциплінують банки за надмірний ризик у їхній фінансовій політиці. Гіпотеза про 
наявність ринкової дисципліни полягає у тому, що високі відсоткові ставки по депозитах відповідають 
високому ризику структури активів банку [5]. Саме така ситуація склалася зараз в Україні: досить високі 
ставки по депозитах з однієї сторони приваблюють вкладників, проте з іншого боку викликають у них певну 
недовіру щодо фінансової стабільності та стійкості банківської установи за умов неправильного 
розміщення залучених коштів. Тому ринкова дисципліна може підвищити ефективність банківської 
системи, спричиняючи тиск на відносно менш ефективні банки. Вона також знижує ймовірність банківської 
кризи та можливі втрати, пов’язані з нею. За наявності ринкової дисципліни, високі відсоткові ставки по 
банківських депозитах можуть служити індикатором надмірно ризикованої фінансової політики банку і 
стати тривожним сигналом не тільки для вкладників, але й для органів банківського нагляду. 

Якщо, наприклад, порівняти відсоткові ставки по депозитах фізичних осіб з однаковими умовами 
(термін вкладу, правила нарахування відсотків, можливість поповнення тощо), то можна помітити 
значні варіації. Це певною мірою зумовлено прямою залежністю ставки по депозиту від ступеня ризику 
вкладень конкретного банку.  

Розглянемо депозитні пропозиції банків, що діють на українському ринку станом на 01.03.2013 р. 
(таблиця 1). Всі банки згрупуємо у три категорії: 1) банки з державним капіталом; 2) вітчизняні банки; 
3) банки з іноземним капіталом. Депозити вказані класичні терміном на 12 місяців із щомісячним 
нарахуванням відсотків. 

Незважаючи на порівняно високі ставки депозитів окремих банків, вони не обов’язково 
забезпечується відповідними обсягами вкладень. Зокрема, із загального обсягу депозитів фізичних 
осіб у гривневому еквіваленті, що на початок 2013 року становив близько 354,4 млрд. гривень, 
банками-лідерами по залученні коштів від населення стали: Приватбанк – 23,6% від вищевказаного 
загального обсягу, Ощадбанк – 8,3%, Райффайзен банк Аваль – 4,4%, Укрексімбанк – 4,3%, 
Дельтабанк – 3,3%. Очевидно, що висока ставка по депозиту не є визначальним фактором для 
вкладника при виборі банку для розміщення коштів. Вагомими чинниками є також репутація банку на 
ринку, наявність частки державного, вітчизняного чи іноземного капіталу в структурі банку, масштаби 
рекламної кампанії, якість обслуговування, асортимент послуг тощо. Безперечним лідером за 
обсягами вкладень населення є Приватбанк – вітчизняний банк з багаторічною репутацією надійного 
банку, який має найбільш розгалужену в Україні мережу філій та відділень, широкий спектр 
банківських продуктів та висококваліфікований персонал. Проводячи виважену відсоткову політику, 
Приватбанк тривалий час зберігає свої лідерські позиції по всіх видах банківських послуг, одночасно 
підтримуючи високі показники ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості. Високим ступенем 
довіри населення користуються також державні банки, оскільки вклади у них гарантуються державою. 
А банкам, які нещодавно переживали кризові ситуації, попри високі депозитні ставки, не так легко 
відвоювати втрачені позиції та довіру вкладників, як наприклад Надра банку. 
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Таблиця 1 
Депозитні ставки банків станом на 01.03.2013 р. 

Назва банку Ставка депозиту в 
гривнях, % 

Ставка депозиту в 
доларах США, % 

Банки з державним капіталом:   

Укргазбанк 17,0 7,7 

Ощадбанк 16,0 7,0 

Укрексімбанк 17,9 3,9 

Вітчизняні банки:   

Надра банк 22,0 10,0 

Імексбанк 22,0 10,0 

Приватбанк 18,0 9,75 

Дельтабанк 21,5 9,50 
Банки з іноземним капіталом:   

Альфа банк 22,5 8,25 

Сбербанк Росії 18,1 7,6 

ВТБ банк 20,0 7,0 

Укрсоцбанк (Unicredit) 14,75 5,75 

Укрсиббанк 16,5 3,7 

Райффайзен банк Аваль 15.25 3,0 
Джерело: [1] 
 
Із вищевикладеного можна зробити висновок, що не тільки банк встановлює відсоткові ставки, 

регулюючи їх у відповідності із своїми потребами та вартістю альтернативних джерел залучення, але й 
інший суб’єкт депозитних відносин - вкладник - може впливати на ставки по депозитах, вимагаючи вищих 
ставок від банків з ризикованою фінансовою політикою і встановлюючи тим самим ринкову дисципліну в 
банківському секторі. Отже, ринкова дисципліна є продуктом взаємодії банків із вкладниками. 

У своїй роботі вчені Ніер та Бауманн визначають три умови, необхідні для існування ефективної 
ринкової дисципліни: 1) вкладники повинні відчувати ризик втрати своїх вкладів при дефолті банку; 2) 
відповідь ринку на зміни профіля ризику банку повинен мати наслідки як для банку, так і для його 
менеджерів; 3) ринок повинен бути забезпечений адекватною інформацією стосовно оцінки 
банківського ризику. Тут важлива роль відводиться інформаційним посередникам: рейтинговим 
агентствам, аудиторським фірмам [8]. 

Важливим аспектом в даному аналізі є система гарантування вкладів, яка має двосторонній 
вплив на відсоткові ставки по депозитах. З одного боку, вкладники можуть розглядати застраховані 
депозити як менш ризиковані і погоджуватися на нижчі відсотки, з іншого боку, державна система 
страхування депозитів, приймаючи на себе частину ризиків банку, створює стимули для його більш 
ризикованої фінансової політики. Тому страхування депозитів може послабити ринкову дисципліну 
банків в плані інвестицій. 

Більшість досліджень, що проводились вченими для аналізу відсоткової політики банків в різних 
країнах, брали до уваги не реальні, а середньозважені відсоткові ставки, розраховані по балансах 
банків як відношення процентних доходів до середнього обсягу депозитів за період. Таким чином, 
розраховані ними показники є неточною оцінкою актуальних процентних ставок, оскільки не 
включають залежність ставки від розміру суми та терміну депозиту. Тому аналіз можна удосконалити, 
використовуючи актуальні відсоткові ставки вкладників по депозитах, розподіливши їх по термінах і 
розмірах депозитів, за видами вкладників та в розрізі валют. 

Розробка моделей відсоткових ставок повинна включати результати аналізу фінансового стану 
банку та ризик-менеджменту, оскільки ці параметри і будуть визначати відсоткову політику банку. 
Зокрема, проводиться оцінка ефективності розміщення залучених коштів, частки прострочених та 
безнадійних кредитів, рівня інфляції, достатності капіталу банку, показників прибутковості та 
ліквідності. Всі ці фактори в комплексі визначатимуть відсоткову депозитну політику банку, обсяги і 
вартість залучення коштів та напрямки їх розміщення для задоволення своєї потреби в додаткових 
ресурсах та використати їх з максимально можливою віддачею.  

Очевидно, що для пропонованої системи розрахунків повинні використовуватися економетричні 
моделі, які значною мірою спрощують процеси обчислення всіх необхідних показників, показують їх 
динаміку, а також дозволяють з найменшими похибками визначити найбільш оптимальну модель 
відсоткових ставок для конкретного банку, що забезпечить досягнення найкращого результату з 
мінімальними ризиками. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного аналізу можна зробити 
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наступні висновки: в українському банківському секторі існує ринкова дисципліна, яка є продуктом 
взаємодії банків і вкладників. Порівняно високі відсоткові ставки за банківськими депозитами, (чи 
високі прогнозні значення, отримані за моделями) можуть бути індикатором надмірно ризикованої 
фінансової політики банку, або ж сигналом для органів банківського нагляду. Побудовані моделі 
відсоткових ставок по банківських депозитах можуть слугувати частиною системи раннього 
попередження кризових явищ. Вони виступають оцінкою надійності банку з точки зору вкладників. 
Вивчення ефекту вдосконалення системи страхування вкладів (зокрема підвищення гарантованої 
суми відшкодування до 150 тис. гривень) показує, що зросли ризики, які приймають на себе банки, а 
одночасно з ними зростає і ймовірність настання банківської кризи. 
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Анотація 
У статті доведено  значення депозитної політики в процесі формування ресурсного потенціалу 

банківської установи, проведено аналіз відсоткової політики вітчизняних банків у сфері організації 
депозитної діяльності та методи її удосконалення за допомогою застосування різних моделей 
депозитних ставок. Визначено фактори, необхідні для побудови оптимальної моделі відсоткової 
ставки по депозиту. Проаналізовано умови, необхідні для існування ринкової дисципліни в контексті 
депозитних відносин між банком та вкладником. Окреслено вплив наявної  системи гарантування  
вкладів фізичних осіб на ступінь ризикованості активно-пасивних операцій банківських установ. 
Обгрунтовано вплив  депозитної відсоткової політики на показники прибутковості і ліквідності банку 
та  її значення для формування відповідного рівня ринкової дисципліни. 

Ключові слова: банківський депозит, депозитна політика, відсоткова політика, відсоткові 
ставки, ринкова дисципліна. 

Аннотация 
В статье доказано значение депозитной политики в процессе формирования ресурсного 

потенциала банковского учреждения, проведен анализ процентной политики отечественных банков в 
сфере организации депозитной деятельности и методы ее совершенствования с помощью 
применения различных моделей депозитных ставок. Определены факторы, необходимые для 
построения оптимальной модели процентной ставки по депозиту. Проанализированы условия, 
необходимые для существования рыночной дисциплины в контексте депозитных отношений между 
банком и вкладчиком. Определены влияние существующей системы гарантирования вкладов 
физических лиц на степень рискованности активно-пассивных операций банковских учреждений. 
Обосновано влияние депозитной процентной политики  на показатели доходности и ликвидности 
банка и его значение для формирования соответствующего уровня рыночной дисциплины. 

 Ключевые слова: банковский депозит, депозитная политика, процентная политика, 
процентные ставки, рыночная дисциплина. 

Annotation 
The article proved the value of deposit policy in the process of resource potential of banking institution, an 

analysis of domestic banks interest rate policy in the sphere of deposit activities and methods of its improvement 
through the use of different models of deposit rates. The factors necessary to build an optimal model of interest 
rates on deposits. The conditions necessary for the existence of market discipline between the bank and the 
depositor. Outlines the impact of the current system Deposit Guarantee on the risk degree of active and passive 
operations of banking institutions. The influence of deposit interest rate policy on the profitability and liquidity of the 
bank and its importance for the formation of an appropriate level of market discipline. 

Key words: bank deposit, deposit policy, interest rate policy, interest rates, market dyscipline. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  33’’ 22001133[[2200]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 378 

УДК 336.748:336.71(477) 
Корпанюк Т.М.,  

асистент кафедри організації обліку та звітності, 
Лоїк І.І.,  

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОСОБЛИВОСТІ КОЛИВАННЯ КУРСУ ВАЛЮТ В 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Здійснення валютних операцій – найскладніший та найризикованіший 

вид банківської діяльності, що може принести як великі прибутки, так і значні збитки. Операції з 
іноземною валютою є одним із провідних напрямів активних операцій банку. В загальній масі активів 
банку щороку зростає частка операцій з іноземною валютою. Зумовлено це нестабільністю 
внутрішньоекономічної ситуації в Україні, що спричиняє швидкі темпи інфляції національної валюти – 
гривні. Тому в сучасних умовах важливим є визначення особливостей та факторів коливання курсів 
валют, облік валютних операцій, що спрямований на оцінку їх змін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними та практичними дослідженнями 
проблем коливання та обліку зміни курсу валют займались такі вчені, як: М. Білуха, Ф. Бутинець, 
Б. Валуєв, А. Гальчинський, С. Голов, О. Дзюблюк, А. Золотов, Г. Кірейцев, М. Кужельний, 
В. Пархоменко, М. Савлук, Б. Усач, В. Швець та ін. Проте не до кінця залишається дослідженим 
питання особливостей зміни валютного курсу. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення основних факторів коливання валютного 
курсу та здійснення обліку валютних операцій у комерційних банках України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема валютного ризику в економічній теорії 
та практиці вперше постала на початку 70-х років ХХ ст., коли було введено плаваючі валютні курси 
[5]. Досвід 90-х років ХХ ст. свідчить, що валютні курси дуже рідко залишаються незмінними протягом 
тривалого періоду. Це означає, що валютні ризики постійно обтяжують діяльність суб’єктів ринкових 
відносин, які працюють з іноземними валютами [7]. 

Згідно з рекомендаціями Базельського комітету та підходами НБУ, під валютним ризиком 
розуміють наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі 
коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.  

Як відомо, валютний курс – це вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових 
одиницях інших країн або міжнародних платіжних засобах, що визначається попитом і пропозицією на 
валютному ринку та по суті є коефіцієнтом перерахунку однієї валюти в іншу.  

На думку Бідник Н. Б. та Кузь Х. В., процес формування курсу передбачає порівняння 
купівельної спроможності різних національних валют. Купівельна спроможність кожної національної 
валюти виражається сумою товарів і послуг, що можна придбати на цю грошову одиницю. 
Співвідношення купівельної спроможності валют стосовно певної групи товарів і послуг у двох країнах 
визначає паритет купівельної спроможності [1]. 

Пробоїв О. А. і Лупуляк О. І. зазначають, що величина валютного ризику, залежить від величини 
валютної позиції, що займає центральний банк у конкретний момент часу, та від зміни валютних курсів 
на світовому ринку [7]. 

Валютна позиція банку – це співвідношення між його активами та зобов’язаннями з урахуванням 
позабалансових вимог і зобов’язань у певній валюті. Розрізняють закриту валютну позицію (активи = 
зобов’язанням) та відкриту валютну позицію (активи ≠ зобов’язанням) [6]. 

Ботвіна Н. О. та Євстюніна Н. В. відзначають, що аналіз дотримання банками нормативів і 
внутрібанківських лімітів відкритої валютної позиції проводять шляхом порівняння їх фактичних 
значень з установленими [2]. 

В нашій країні відповідно до Закону «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-
XIV організацію торгівлі валютними цінностями на валютному ринку України, визначення порядку 
здійснення операцій в іноземній валюті і валютне регулювання покладено на НБУ. Основним 
нормативним документом, який встановлює режим здійснення валютних операцій в Україні, у тому 
числі порядок організації торгівлі іноземною валютою, є Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 [3]. 

Як зазначають Бідник Н. Б. та Кузь Х. В., між рівнем інфляції в довготерміновому періоді існує 
безпосередній зв'язок з пропозицією грошей, яка є ще одним фактором курсоутворення. Шок грошової 
пропозиції впливає на інфляційну динаміку. При цьому в міру збільшення темпів інфляції її залежність 
від темпів зростання грошової пропозиції набуває дедалі вразливішого характеру [1]. 

Варто зазначити, що результатом скорочення грошової маси є зниження цін і подорожчання 
національної валюти внаслідок підвищення її купівельної спроможності, а збільшення маси грошей в 
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обігу має протилежний вплив на обмінний курс, оскільки спричиняє зростання цін, а отже, і зниження 
купівельної спроможності грошової одиниці. 

Рівень відсоткових ставок є фактором, який визначає міжнародний рух капіталів, що 
позначається на динаміці обмінного курсу. Підвищення відсоткових ставок за депозитами робить 
інвестиції у валюті певної країни більш привабливими, а отже, є засобом залучення іноземного 
капіталу, що сприяє підвищенню курсу національної валюти. І навпаки, зниження ринкових ставок 
відсотка зумовлює відтік іноземних капіталів за кордон, що призводить до зниження попиту на 
національну валюту та її здешевлення. 

Активне сальдо платіжного балансу сприяє підвищенню обмінного курсу національної валюти, 
оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників для погашення їхніх зобов'язань перед 
національними експортерами і кредиторами [1]. 

Сальдо платіжного балансу сьогодні негативно впливає на гривню.  
Доцільно відмітити, що основними факторами, які зумовлюють виникнення валютного ризику на 

внутрішньому валютному ринку України, є: коливання курсів на світовому валютному ринку, інфляційні 
очікування, політична та економічна нестабільність, непередбачуваність валютно-курсової політики 
НБУ, великі обсяги спекулятивних операцій. 

Позитивні курсові різниці - це нереалізовані доходи, що виникають у результаті переоцінки 
активів та зобов'язань в іноземних валютах і банківських металах, викликаної зміною валютних курсів. 

Негативні курсові різниці - це нереалізовані витрати, що виникають у результаті переоцінки активів 
та зобов'язань в іноземних валютах і банківських металах, викликаної зміною валютних курсів [2]. 

Організація, принципи та методика обліку операцій з іноземною валютою докорінно змінилися з 
переходом банківської системи на міжнародні стандарти обліку. 

Виділяють структурні і кон’юнктурні фактори формування валютного курсу. Структурні – це 
показники розвитку економіки, рівень інфляції, обсяг грошової маси, структура і стан платіжного 
балансу, дефіцит державного бюджету, платоспроможність країни, рівень довіри щодо національної 
валюти як на національному, так і на світовому ринку, обсяг запозичень як внутрішніх, так і зовнішніх 
тощо; кон’юнктурні фактори – спричинені коливанням ділової активності, політичним, військовим 
станом, прогнозами тощо [8].  

НБУ щодня до початку робочого дня встановлює курси купівлі та продажу іноземних валют. 
Комерційні банки, на основі курсу НБУ, встановлюють свої курси (з метою одержання прибутку). 

Якщо центральний банк намагається втримати курс валюти на певному рівні на противагу дії 
ринкових сил, то на динаміку обмінного курсу можуть вплинути спекулятивні потоки капіталів. 

Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним 
законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3 «Про 
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженою НБУ 04.02.98 р. 

Унаслідок здійснення валютних операцій в комерційному банку постійно змінюється 
співвідношення залишків на рахунках в іноземній валюті, які формують активи та пасиви (з 
урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними операціями). 

Плетюх Л. О. відзначає, що виникнення активу або пасиву в іноземній валюті відображатиметься 
на тих самих рахунках, що й гривневого активу чи пасиву. Мультивалютність в обліку поширюється 
тільки на рахунки 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 9-го класів. Облік на рахунках 5-го, 6-го та 7-го класів 
ведеться тільки в національній валюті [4].  

Аналітичний облік грошових коштів в іноземній валюті здійснюється у іноземній валюті за 
номінальною вартістю та національній валюті України. У синтетичному обліку – лише в національній 
валюті.  

Зв’язок між операціями в національній та іноземній валюті забезпечується використанням технічних 
рахунків. Їх облік ведеться на рахунку 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 
та рахунку 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів». Рахунки 
валютної позиції та її еквівалента відображають позицію банку у відповідній валюті та вартість валюти, 
перераховану в гривні. Рахунок 3800 відкривається за кодами валют в іноземній валюті та в гривнях, а 
рахунок 3801 – лише в гривнях, аналітичний облік ведеться за видами валют [4]. Кінцевим результатом 
при здійсненні валютних операцій є проведення за дебетом рахунка в одній валюті та кредитом – в іншій.  

Для відображення в обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів 
використовується технічний рахунок 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та 
банківськими металами». Банківські операції відображають незалежно від дати валютування. Якщо дата 
операції та дата валютування не збігаються, то зобов’язання і активи банку в іноземній валюті 
відображаються на позабалансових рахунках: групи 920 «Валюта та банківські метали, що куплені, але не 
отримані»; групи 921 «Валюта та банківські метали, що продані, але не відіслані». Якщо дата розрахунку і 
дата валютування не збігаються, для обліку активів та зобов’язань банки використовують такі балансові 
рахунки: 2800 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських 
та дорогоцінних металів для клієнтів»; 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу 
іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів»; 3540 «Дебіторська заборгованість з 
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придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку»; 3640 «Кредиторська заборгованість 
з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку».  

Висновки з проведеного дослідження. До головних чинників виникнення валютних ризиків 
відносяться коротко- та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту і пропозиції 
валюти на національному і міжнародному валютних ринках. Сприятлива цінова динаміка на зовнішніх 
ринках, активне сальдо платіжного балансу, помірний рівень інфляції, скорочення зовнішніх 
зобов’язань створюють об’єктивні передумови для ревальвації національної валюти – гривні. 
Коливання валютного курсу значно впливає на результат діяльності комерційних банків, адже 
здійснення валютних операцій може принести як прибуток, так і збиток. Суттєвий вплив у формуванні 
курсу валют належить НБУ та стану платіжного балансу країни. 
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Анотація 

У статті розглянуто основні чинники, що здійснюють вплив на коливання курсу іноземних 
валют. Визначено структурні і кон’юнктурні фактори формування валютного курсу. Уточнено 
основні аспекти аналітичного та синтетичного обліку валютних операцій та їх відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку у комерційних банках України. Визначено вплив Національного 
банку України на формування валютного курсу. Зазначено основні фактори, які зумовлюють 
виникнення валютного ризику на внутрішньому валютному ринку України. Визначено поняття 
позитивних та негативних курсових різниць. 

Ключові слова: валютний ринок, валютний ризик, курсові коливання, курсові різниці, валютна 
позиція. 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные факторы, оказывающих влияние на колебания курса 

иностранных валют. Определены структурные и конъюнктурные факторы формирования валютного 
курса. Уточнены основные аспекты аналитического и синтетического учета валютных операций и 
их отражение на счетах бухгалтерского учета в коммерческих банках Украины. Определено влияние 
Национального банка Украины на формирование валютного курса. Указаны основные факторы, 
обусловливающие возникновение валютного риска на внутреннем валютном рынке Украины. 
Определены понятия положительных и отрицательных курсовых разниц.  

Ключевые слова: валютный рынок, валютный риск, курсовые колебания, курсовые разницы, 
валютная позиция. 

Annotation 
The article reviews the main factors that have an effect on the fluctuations of foreign currencies. The 

structural and circumstantial factors of the exchange rate are defined. The basic aspects of analytical and 
synthetic accounting currency transactions and their reflection on accounts in commercial banks of Ukraine 
are specified. The influence of the National bank of Ukraine on the formation of the exchange rate is defined. 
Тhe factors that lead to the emergence of currency risk on the domestic currency market of Ukraine are 
indicated. The concept of positive and negative exchange rate differences is defined. 

Key words: currency market, currency risk, exchange rate fluctuations, exchange rate differences, 
currency position. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
СУТНОСТІ МІЖБАНКІВСЬКОГО РИНКУ  

 
Постановка проблеми. Міжбанківський ринок як один із сегментів фінансового ринку виконує 

ряд дуже важливих функцій, що пов’язані з процесом трансформації фінансових ресурсів та їх 
перерозподілом в межах банківського сектору. Його значення важко переоцінити як для окремих 
комерційних банків, для яких він виступає джерелом додаткової ліквідності, так і для банківської 
системи в цілому, оскільки саме цей ринок є найбільш важливою ланкою передавального механізму 
монетарної політики і забезпечує розповсюдження ефекту від здійснюваних монетарних заходів по 
всій банківській системі.  

Як наслідок, ефективність міжбанківського ринку є однією із передумов стабільності не тільки 
окремих комерційних банків, а й банківського сектору загалом, і тому важливою задачею сьогодні є 
розробка комплексу методів і засобів для її оцінки. У той же час, робота за даним напрямком 
неможлива без попереднього з’ясування сутності міжбанківського ринку, визначення його меж та 
структури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності міжбанківського ринку та 
питань, пов’язаних із його функціонуванням, приділено увагу у працях таких вітчизняних науковців, як 
А. А. Афанасьєв, М. М. Буднік, В. В. Васильєва, В. В. Венгер, Н. О. Волгіна, О. М. Іваницька, 
В. М. Іванов, Д. І. Коваленко, С. О. Маслова, О. А. Опалов, В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, 
О. Ю. Смолянська, А. І. Щетинін. Учені різних країн погоджуються із зростаючою роллю 
міжбанківського ринку в процесі забезпечення ефективного функціонування світової економіки в 
цілому. Однак між ними немає єдиної думки щодо трактування сутності міжбанківського ринку, який 
вони визначають по-різному, виходячи із специфіки своїх наукових досліджень.  

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз існуючих науково-методичних підходів до 
визначення міжбанківського ринку як економічної категорії та оцінка їх вичерпності для подальшого 
дослідження ефективності функціонування цього ринку і його суб’єктів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У своїх роботах переважна більшість науковців 
розглядають міжбанківський ринок як частину грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 
кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни (табл. 1).  

Таблиця 1 
Аналіз науково-методичних підходів до визначення міжбанківського  

ринку як економічної категорії 
 

 Автор Визначення 

1 2 3 

Афанасьєв А. А. 
Частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [1]. 

Буднік М. М.  
Частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [2]. 

Васильєва В. В. 
Частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [3]. 

Венгер В. В. Ринок, на якому залучаються та розміщуються міжбанківські кредити, у тому числі 
кредити НБУ та комерційних банків [4]. 

Волгіна Н. О. 
Частина грошового ринку, на якій тимчасово вільні кошти кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі строки (в основному 1, 3 і 6 місяців) [5]. 
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Іваницька О. М. 
Частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [6]. 
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продовження  табл. 1 
1 2 3 

Іванов В. М. 

Частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних 
установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі 
міжбанківських депозитів на короткі строки [7]. 
Міжбанківський ринок, на якому залучаються і розміщуються міжбанківські кредити, 
зокрема, кредити НБУ і комерційних банків [7]. 

Коваленко Д. І.  

Частина грошового ринку, де тимчасово вивільнені грошові ресурси кредитних 
установ розміщуються між собою з метою врівноваження міжбанківського платіжного 
обороту. 
Частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [8]. 

Маслова С. О., 
Опалов О. А. 

Частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 
залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських 
депозитів на короткі терміни [9]. 

Міщенко В. І., 
Слав'янська Н. Г. 

Частина ринку позикових капіталів, на якому тимчасово вільні грошові ресурси 
кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою у формі 
міжбанківських депозитів чи кредитів [10]. 

Смолянська О. Ю. 
Є частиною ринку позикових капіталів (грошового ринку), де тимчасово вільні грошові 
ресурси кредитних інститутів залучаються і розміщуються банками між собою 
переважно у формі короткострокових міжбанківських депозитів [11]. 

 

Щетинін А. І. 

Це ринок, на якому суб’єктами виступають банки, а суть операцій зводиться до того, 
що одні банки розміщують свої тимчасово вільні кошти, а інші їх отримують на умовах 
платності, терміновості і повернення, тобто один банк надає іншому 
короткостроковий кредит [12]. 

Бєлоглазова Г.,  
Кроливецька Л. 

Представляє собою сукупність відносин між банками щодо взаємних 
короткострокових запозичень. На ньому відбувається перерозподіл коротких і 
надкоротких банківських ресурсів [13]. 

Жуков Є. Ф. 
Це частина ринку позикового капіталу, де тимчасово вільні грошові ресурси 
кредитних установ залучаються і розміщуються банками переважно у формі 
міжбанківських депозитів на визначені строки [14].  
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Янковський К. П. 
Ринок, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і 
розміщаються між банками, переважно у формі міжбанківських депозитів, на короткі 
строки [15]. 

Ентоні С. Угоди між банками [16].  

Еун Ч., 
Рєснік Б. 

Міжбанківський ринок – це мережа кореспондентських взаємозв’язків між великими 
комерційними банками, що мають кореспондентські рахунки один у одному [17]. 

Мадура Д. Ринок, що забезпечує обмін валютами між банками [18]. 

Міжнародний 
валютний фонд 

Є особливим сегментом грошового ринку, на якому банки надають кредити і позики 
один одному. Цей ринок дозволяє банкам, котрі мають надлишок ліквідності, 
надавати ці кошти в борг банкам, що відчувають брак засобів, часто на умовах 
«овернайт» і зазвичай без забезпечення [19]. 

Роберст Р. Короткостроковий грошовий ринок, на якому банки надають позики один одному 
задля балансування тимчасових надлишків та нестач ресурсів [20]. 

Серкю П. 
На міжбанківському ринку учасники укладають угоди із банками та корпораціями, що 
добре відомі один одному і мають письмові домовленості щодо вільного проведення 
операцій між собою на умовах спот та форвард [21]. 
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Хоуелс П.,  
Бейн К. 

Міжбанківський ринок – це ринок, за допомогою якого банки здійснюють запозичення 
один у одного. Він надає окремим банкам можливість розміщення надлишкових 
коштів та є джерелом залучення ресурсів у випадку їх зменшення [22]. 

Джерело : розроблено автором 
 
Для того, щоб з’ясувати вичерпність розглянутого вище визначення у контексті даного 

дослідження, нами було застосовано метод логіко-графічного структурування, який дав змогу виявити 
ряд ознак, які вирізняють міжбанківський ринок з-поміж інших ринків, і представити їх у вигляді логіко-
графічної схеми (рис. 1).  
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Рис. 1. Логіко-графічна схема співвідношення між категорією «міжбанківський ринок» та її 

визначенням 
Джерело : розроблено автором 
 
Як бачимо із наведеної схеми, найбільш важливими сутнісними характеристиками 

міжбанківського ринку, про які йдеться у визначенні, є його приналежність до більш високого за рівнем 
ієрархії утворення – грошового ринку, наявність суб’єктів, об’єктів та інструментів ринку із 
притаманними їм властивостями. Присутність цих ознак у визначанні міжбанківського ринку 
безперечно дає можливість розглядати його як сукупність економічних відносин з приводу купівлі-
продажу специфічних товарів, що вказує на правомірність застосування поняття «ринок», однак, на 
нашу думку, перелік об’єктів та інструментів ринку, про які йдеться у визначенні, не є вичерпним.   

У такому трактуванні поняття «міжбанківський ринок» фактично ототожнюється із 
міжбанківським кредитним ринком, що в рамках поставленої мети не є прийнятним. Тому із 
розглянутим вище визначенням ми можемо погодитися лише частково, зауваживши, що, на наш 
погляд, міжбанківський ринок дійсно є сегментом грошового ринку, на якому відбувається взаємодія 
між фінансово-кредитними установами (банками) з приводу купівлі-продажу короткострокових 
інструментів ринку. Однак поряд з цим, ми схильні вважати, що, по-перше, спектр інструментів 
міжбанківського ринку є більш широким і не обмежується лише міжбанківськими депозитами, по-друге, 
об’єктами ринкових відносин можна вважати не тільки тимчасово вільні грошові ресурси, а й 
валюту також. 

Виходячи з усього вищесказаного, ми прийшли до висновку, що міжбанківський ринок у 
вітчизняній науковій літературі розглядається переважно у вузькому розумінні й найчастіше 
ототожнюється з одним із його секторів, що характеризується власною специфікою операцій, 
інструментів та угод. Таке визначення повною мірою не відображає усіх сутнісних характеристик 
міжбанківського ринку, що є важливими для даного дослідження, тому нами було продовжено пошук й 
проведено аналіз праць російських та зарубіжних авторів.  

Так, було з’ясовано, що серед російських науковців теж домінує підхід, відповідно до якого при 
визначенні міжбанківського ринку увага звертається лише на його роль у забезпеченні  процесу 
міжбанківського кредитування. Серед вчених, що є прихильниками такого підходу, Є. Ф. Жуков, 
К. П. Янковський, Г. Бєлоглазова, Л. Кроливецька (табл. 1). Однак, як зазначалося вище, таке 
визначення міжбанківського ринку не є всебічним і тому потребує уточнень.  

Що стосується зарубіжних вчених, аналіз їхніх праць показав, що вони не приділяють особливої 
уваги дискусіям з приводу трактування сутності міжбанківського ринку, а найчастіше зосереджуються 
на дослідженні прикладних аспектів його функціонування. У переважній більшості праць лише 
опосередковано говориться про те, що саме автори розуміють під поняттям «міжбанківський ринок», і 
які властивості йому притаманні. 

Наприклад, Ч. Еун та Б. Рєснік підходять до вивчення міжбанківського ринку як однієї із 
складових конверсійного ринку, який, на їх думку, має дворівневу структуру, і формується із оптового 
(міжбанківського) та роздрібного (клієнтського) ринків. Більша частина конверсійних операцій, як 
зазначають автори, відбувається саме на міжбанківському ринку, що вказує на важливість останнього 
при переміщенні іноземної валюти як в межах однієї банківської системи, так і поза її межами. 
Здійснення цих операцій забезпечується за рахунок існування розгалуженої мережі двосторонніх 
кореспондентських взаємозв’язків між комерційними банками, які і формують міжбанківський 
ринок [17].  

Однак такий підхід теж не забезпечує необхідної нам повноти при трактуванні сутності 
міжбанківського ринку, оскільки розглядає його переважно не через призму економічних відносин, а у 
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інституціонально-організаційні площині, акцентуючи увагу лише на окремих аспектах взаємодії його 
учасників, зокрема тих, що пов’язані із конвертацією іноземних валют, залишаючи поза увагою інші 
аспекти.  

Такі вчені, як П. Серкю [21] та Д. Мадура [18], говорячи про міжбанківський ринок, також 
зосереджуються виключно на тих його функціях, що пов’язані із опосередкуванням конверсійних 
операцій, здійснюваних між банками. 

Натомість П. Хоуелс та К. Бейн вважать міжбанківський ринок однією із складових грошового 
ринку, розглядаючи його поряд із такими ринками, як ринок депозитних сертифікатів, державних 
облігацій, операцій репо, обліковим ринком та ринком євровалют. Автори зазначають, що завдяки 
значним об’ємам операцій даний ринок належить до категорії оптових, і використовується як 
банківськими установами, так і некредитними інститутами для розміщення своїх надлишкових коштів 
[22]. Їх думку щодо масштабів здійснюваних на міжбанківському ринку операцій поділяє індійський 
вчений П. Апте, зазначаючи, що розмір угод міжбанківської торгівлі може досягати декількох мільйонів 
доларів США або еквівалентний йому у іншій валюті [23]. 

Таким чином, серед зарубіжних авторів існують як прибічники підходу, що пов’язують 
функціонування міжбанківського ринку із процесом міжбанківського кредитування, так і автори, які 
акцентують увагу на конверсійних операціях, що здійснюються на ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. Множинність існуючих підходів до трактування сутності 
міжбанківського ринку, а також відсутність єдиного комплексного визначення, яке б поєднувало всі 
аспекти взаємозв’язків між банками, що забезпечуються цим ринком, спонукає нас до розробки 
власного визначення міжбанківського ринку, яке б повною мірою розкривало його суть та риси в 
рамках поставленої мети і стало основою для проведення подальшої оцінки ефективності 
функціонування цього ринку, його окремих секторів та суб’єктів.  
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Анотація 

У статті розглянуто існуючі підходи до визначення категорії міжбанківський ринок. Виявлено 
характерні особливості міжбанківського ринку, які відзначають вітчизняні та зарубіжні автори. 
Встановлено, що домінуюче у вітчизняній науковій літературі визначення міжбанківського ринку 
повною мірою не відображає усіх його сутнісних характеристик, що є важливими для подальшого 
його вивчення, і тому потребує уточнень, зокрема розширення переліку об’єктів та інструментів 
ринку. Серед перспектив майбутніх досліджень – розробка власного визначення міжбанківського 
ринку, яке б повною мірою відображало усі його властивості. 

Ключові слова: міжбанківських ринок, визначення сутності, банківська система. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено существующие подходы к определению категории межбанковский 

рынок. Выделено характерные особенности межбанковского рынка, которые отмечают 
отечественные и зарубежные авторы. Установлено, что доминирующее в отечественной 
научной литературе определение межбанковского рынка полостью не отражает всех его 
сущностных характеристик, важных для дальнейшего его изучении, и поэтому требует 
уточнения, в особенности перечня предполагаемых объектов и инструментов рынка. Среди 
возможных перспектив дальнейших исследований – разработка собственного определения 
межбанковского рынка, которое бы сполна отражало все его свойства. 

Ключевые слова: межбанковский рынок; определение сущности, банковская система. 
 

Annotation 
The article considers existing approaches to the definition of the interbank market. Characteristics of 

the interbank market signed by local and foreign authors were highlighted. There was found that dominant in 
the domestic scientific literature definition of the interbank market does not reflect all of its essential 
characteristics which are important for its further study, and therefore requires clarification, particularly in the 
list of subjects and tools. Among the possible prospects of further research is the development of our 
individual definition of the interbank market, which would fully reflect all of its properties. 

Key words: interbank market, definition, banking system. 
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Періодичність – до 8 разів на рік 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
 

• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка, демографія та соціальна політика;    
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я і по батькові українською та англійською мовами (у 
називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (без 
скорочень); назва статті українською та англійською мовами (в центрі); текст статті, з 
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей 
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається 
автор (з обов’язковим виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрій 
присвячується означена стаття); постановка завдання; виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного 
дослідження; бібліографічний список (не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному 
списку має бути посилання в тексті статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006); анотація ідентична за текстом українською, російською та англійською мовами і розмір 
кожної – не менше 500 знаків; ключові слова українською, російською та англійською мовами. 
*
Взірець оформлення розміщений після вимог. 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF.  Шрифт тексту (з анотаціями 
включно) – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, 

шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені 
та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. Посилання на літературу подавати 
безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно 
внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
IV. Для друку статті слід надіслати електронною поштою пакет таких документів в 

окремих файлах: 1.) стаття; 2.) завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук 
(якщо серед авторів немає доктора економічних наук); 3.) відомості про авторів: поштова адреса, 
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контактний телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, 
науковий ступінь; 4.) документ про сплату.  

Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання журналу автору 
статті).  

V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький, 
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.    

Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами: 
ПП Стельмащук А.М., код отримувача 1729201934,  рахунок 26001000258126  
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк"  МФО 300023  ЄДРПОУ 00039019. 
 
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги 

в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки" з відміткою прізвища 
відправника).  

 

Взірець оформлення тексту статті  

УДК 338.1:332.14 

Петрова Г.В., Petrova G.V. 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Ященко В.О., Yaschenko V.O. 

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 
Національний технічний університет 

  
НАЗВА СТАТТІ  

NAME OF THE ARTICLE 
 
Постановка проблеми.  ……. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  ……………… 
 
Постановка завдання.  ……………………. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження. …………………… 
 
Висновки з проведеного дослідження.  ……………………….. 

 
Бібліографічний список 

 (не менше 8-ми джерел) 
 

 
 

Анотація (не менше 500 знаків) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Ключові слова: ………………………………………………………………………………………. 
 

Аннотация (не менше 500 знаків) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ключевые слова: ……………………………………………………………………………………. 
  

Annotation ( не менше 500 знаків) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Key words: …………………………………………………………………………………………….. 


